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Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukazują się od 1951 roku.
Są wydawnictwem naukowym, ciągłym, recenzowanym i cytowanym m.in. w Index Medicus (Medline), Biological Abstract,
Chemical Abstract. Dostępne w ponad 150 bibliotekach krajowych i zagranicznych.
Do druku przyjmowane są prace oryginalne i poglądowe oraz prezentujące ważną kazuistykę z zakresu nauk podstawowych, klinicznych oraz humanistyki medycznej autorów z Pomorskiej Akademii Medycznej oraz z innych ośrodków w kraju i za granicą.
Zamieszczony materiał publikowany jest według przyjętego schematu wydawniczego, w języku polskim i/lub angielskim,
z krótkimi streszczeniami odpowiednio dla języka polskiego – po angielsku, a dla języka angielskiego – po polsku. Każdy tom
obejmuje części stałe: przemówienie rektora na inaugurację roku akademickiego, oryginalne prace naukowe o objętości 1–1,5 arkusza
wydawniczego, w tym skondensowane rozprawy doktorskie, doniesienia naukowe itp. W suplemencie publikowana jest kronika
PAM za poprzedni rok wraz ze spisem jednostek naukowo-dydaktycznych oraz bibliografią dorobku piśmienniczego uczelni.

REGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC*
w Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej
Redakcja Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej przyjmuje oryginalne prace
naukowe, w trybie ciągłym. Można publikować materiały ze wszystkich dziedzin nauk medycznych, również te, które są zbyt
obszerne na zamieszczenie w czasopismach specjalistycznych.
Materiał powinien mieć nie więcej niż 20–25 stron maszynopisu formatu A-4, łącznie z rycinami, tabelami, podpisami i piśmiennictwem tylko cytowanym w tym dziele (ograniczonymi do minimum) oraz streszczeniami.
Manuskrypt napisany w języku polskim i angielskim, na białym papierze, bez wyróżnień. Zadrukowana może być tylko pierwsza strona kartki, druga pozostaje niezadrukowana (czysta). Używać należy 12-punktowej czcionki, z zachowaniem podwójnego
odstępu między wierszami. Strony numerować kolejno, zaczynając od tytułowej. Numery stron umieszczać w dolnym, prawym
rogu każdej strony. Zachować kolejność układu: strona tytułowa, tekst podstawowy, materiał ilustracyjny, piśmiennictwo.
Strona tytułowa
Imię i nazwisko autora (autorów); tytuł pracy w dwóch językach; miejsce uzyskania stopnia naukowego (dotyczy doktoratów)
lub pracy autora (nazwa i adres placówki naukowej, tytuł i stopień naukowy jej kierownika); słowa kluczowe w dwóch językach
wymienianych w katalogu MeSH; miejsce i nazwa instytucji, gdzie wykonano pracę; szczegółowe dane dotyczące dysertacji (dotyczy prac doktorskich – promotor, liczba: stron, rycin, tabel i piśmiennictwa).
Tekst podstawowy
S u m m a r y: streszczenie pracy w języku angielskim i/lub innym. Powinno się w nim znaleźć: cel badania lub próby, podstawowe procedury (wybór badanych w doświadczeniu, metody obserwacji lub analizy), główne wyniki (istotne dane i ich statystyczne
znaczenie) oraz wnioski. Należy podkreślić nowe i istotne aspekty pracy. W s t ę p: podać cel artykułu i podsumować uzasadnienie
wykonanego badania lub obserwacji z możliwością przywołania piśmiennictwa. M e t o d y: opisać w sposób łatwo zrozumiały
dobór materiału badawczego oraz zastosowanych metod i statystyki. W y n i k i: przedstawić w tekście w logicznej kolejności. Nie
powtarzać danych z tabel i rycin, podkreślić i podsumować tylko ważne obserwacje. D y s k u s j a: podkreślić należy nowe oraz
ważne aspekty badania i wynikające z nich wnioski, nie powtarzać szczegółowo danych przedstawionych w rozdziałach Wstęp
i Wyniki. Porównać własne obserwacje z innymi autorami, którzy wykonali zbliżone badania. W n i o s k i: powiązać z celami
badania i przedstawić w sposób zwięzły. S t r e s z c z e n i e s t r u k t u r a l n e (wstęp, materiał i metody, wyniki, konkluzje): w języku podstawowym pracy, zawierające kwintesencję tego, co jest w tekście, od 200 do 250 słów. S k r ó t y użyte w tekście po raz
pierwszy należy podać w pełnym brzmieniu. Nie należy rozpoczynać zdania od skrótu. L i c z b o w e w a r t o ś c i i s y m b o l e
wszystkich wielkości winny być podane wg międzynarodowego układu jednostek SI. S ł o w a k l u c z o w e: 3–6 terminów, nie
powinny powtarzać słów zawartych w tytule pracy, wymienianych w katalogu MeSH.
Materiał ilustracyjny
Obejmuje ryciny (kreski – wykresy, diagramy oraz siatki – zdjęcia), tabele, tablice, opatrzone tytułami (pod rycinami, nad tabelami). Powinny być dostarczone na oddzielnych kartkach, z oznaczeniem góra–dół i kolejności numeracji wg cytowania w tekście.
Osobną numerację posiadają ryciny i osobną tabele. Fotografie mikroskopowe powinny posiadać wewnętrzną skalę, a stosowane
symbole, strzałki lub litery – wyraźnie uwidocznione na tle. Kolorów używać tylko wtedy, jeśli barwa czarno-biała nie odda istoty przekazu. Tytuły oraz inne informacje wewnętrzne na rycinach i w tabelach należy podać w języku polskim i angielskim. Na
marginesie maszynopisu zaznaczyć numery tabel i rycin w miejscu, gdzie mają być wstawione.
Piśmiennictwo
Numerując, należy podawać w kolejności cytowania. Każdy numer piśmiennictwa należy zapisywać od nowej linii. Pozycji nie
należy dublować. Cytowane w tekście piśmiennictwo podać w nawiasach kwadratowych, ze spacją między numerami. Podajemy
nazwisko autora/-ów z pierwszymi literami imion. Przytaczamy wszystkich autorów, jeśli jest ich sześciu. Powyżej tej liczby – sześciu z dopiskiem et al. Tytuły periodyków powinny być skracane zgodnie ze sposobem przyjętym w Index Medicus (Medline).
Redakcja wymaga przedłożenia pracy w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (dyskietka lub CD-ROM) z zaznaczeniem programu zapisu. Tekst powinien być zapisany w programie Word.
* Opracowany na podstawie wytycznych Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych, opublikowanych w Problemach Medycyny
Nuklearnej 1997, 11 (21), 67–87.
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Wprowadzenie

Dla akademickiego dyskursu nie od rzeczy jest przyjąć
znany podział nauki na dziedziny empiryczne i aprioryczne.
Pierwsze, posiłkujące się doświadczeniem i obserwacją,
tworzą tak zwaną naukę opartą na dowodach. To rodzaj
metody, która legła też u podstaw postępu medycyny, wszelako fizyka jest jej antenatką od stuleci, aczkolwiek W. Sady
(2000) opiera się na rodowodzie nauki, szczególnie biologicznej, najwyżej dwustuletnim, z lekkim zażenowaniem
intencjonalnie oddalając od roli przykładów takie postaci,
jak Vesaliusz, Kopernik czy Arystoteles. W sukurs starającym się zrozumieć historię filozofii nauki przychodzi
zjawisko intuicji i doświadczenia. Ono bowiem jest łącznikiem między nauką empiryczną a aprioryczną. Wyniki
obserwacji, których przecie nie można odmówić najstarszym epokom człowieczeństwa, wywołują przemyślenia
oparte na dowodzie objawu. Aprioryczne zamysły nieprowokowane obserwacją, a jedynie jej dalekim i niemożliwym
do uprawnionego powiązania z aparycją (cechą kosmosu
otaczającego), przyjmują postać olśnienia czy intuicji –
według A. Nałczadżjana (1978). Te z kolei są wytworem
czynności intelektualnych a priori rodzonych przez umysł
badacza. Stanowią też podstawę formowania kierunków
dalszych badań. Rozwój technologiczny, faktycznie bardzo
intensywny w ostatnich 200 latach, jest przyczyną powodzi dowodów informacji kosmologicznych. Wszelako, rola
nauk humanistycznych jest niezmiennie nieodzowna. Bez
nich nie byłoby rozwoju w ogóle lub następowałby chaos
wywołany nieuprawnionym i nieweryfikowalnym przekształcaniem na przykład w biologii osobno i fizyce takoż
uprawianej. Tymczasem, na przykład elementy ultrastruktury komórki nie mogą być poznane w zakresach nano bez
fizyki chociażby. Użycie tej ostatniej pozwala stosować jej
„prawa” w odniesieniu do systemów ożywionych, wzbogacając poznanie w tym przypadku w zakresie kwantowym.
Dzięki wzajemnym odniesieniom, bazującym na elementach apriorycznych metod jako spoiwach, możliwym stało
się na przykład opisanie zjawisk takich jak fenomen Zeno
i anty‑Zeno (por. J. Turowska‑Kowalska – tutaj).
To, czym jest koncepcja – czyli czynnik humanistyczno
‑intelektualny – dla rozwoju nauki empirycznej, jest nie
do przecenienia. Podobne zjawisko styku, jak opisane
metody; empiryczno‑aprioryczne, może być zaaplikowane

do nauk przyrodniczych różnych specjalności. Dzięki spoiwu, jakim jest zamysł intuicyjny i efektywny względem
obserwacji dokonywanej z różnych wektorów, możliwy jest
proces poznania pełniejszy niż jednodyscyplinarny. Dawni
badacze dysponowali w większej wadze przemyśleniem
i budowali koncepcje systemowe świata. Kartezjusz tak
bardzo cenił znaczenie aprioryzmu, że uznawał za prawdę
to, co umysłowi jawi się jasno i wyraźnie. Rozwój technologiczny obalił jednak wiele prawd i dogmatów tak powstałych, żeby przywołać negowanie neoneurogenezy czy też
jedynie podporowo‑pomocniczą rolę komórek glejowych
mózgu.
Z drugiej strony, bezkrytyczne apoteozowanie tylko
tego, co jest postrzegane, i negowanie istnienia tego, czego
nie dostrzegamy, używając narzędzi jakimi dysponujemy,
prowadzi do wstrzymania rozwoju. Tu koniecznym jest
idea niesiona metodą humanistyki, która relatywizuje, uczy
pokory i wymusza cierpliwość w poszukiwaniu tego, o czym
nie wiemy, że nie wiemy.
Niedefiniowalność świadomości (Chalmers, 1996)
można porównać do niedefiniowalności czasu. W obu zjawiskach mamy do czynienia ze skutkami ich istnienia bez
możliwości badania eiusdem ipso. Czy nie jest to quasi
metaforyczny symbol brakującego ogniwa między neurobiologią a psyche?
Świadomość jest filtrem bardzo ograniczającym perceptor świata i z tego „małego”, które dociera do mózgu,
ten tworzy swój świat B inny niż ów „obiektywny czy
realny” A (por. M. Wencierska – tutaj).
Prace zawarte w niniejszej publikacji powstały jako
wybrane przez słuchaczy i uczestników kursu neurokognitywistyki z szerokiego zakresu tematycznego. Z wymagalnego założenia każda zawiera treści podstawowe, będące
przedmiotem wykładów programu „Neurokognitywistyka
w zdrowiu i patologii 2009–2011 PUM”, więc elementy
o charakterze ab ovo, ale także efekty autorskich przemyśleń słuchaczy kursu studiów z neurokognitywistyki. Kierując się wartościami, jakie niesie fenomenologia, redaktor
przyjął zasadę przyzwolenia na indywidualizm tak merytoryczny, jak i formalny prac. Są więc one zróżnicowane pod
wieloma względami, zarówno głębią wejrzenia w wybrany
temat, jak i merytorycznymi cechami jego przedstawienia.
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Przyświecała temu idea uprawnienia każdego do formowania koncepcji i poglądów na temat umysłu i aktywności
neurobiologicznej leżących u jego bazy z jednej strony oraz
jego wytworów jakimi są czynności wyższe i psychiczne
z drugiej. Te ostatnie, tworzące sieć transcendentów umysłów, są fundamentem rozwoju naukowego.
Program studiów z zakresu neurokognitywistyki obejmował bowiem zagadnienia składające się na trzy elementy.
A są nimi: neurobiologia, czynności wyższe mózgu oraz
jego komunikacja zewnętrzna.
Trudności związane z odpowiedzią na jedno z głównych Trudnych Pytań według katalogu proponowanego
przez D. Chalmersa wynikają ze specjalistycznego podejścia do zagadnienia. Zagadnienia, jak impuls elektryczny –
aktywność fizyczna, które przekształca się w kategorialnie
inne zjawisko, tj. w czynność psychiczną. Kuszącym wydaje
się, iż odpowiedzi należy szukać w kompleksowym gromadzeniu obserwacji i przemyśleń. Brak znanych praw przyrody pozwalających na poznanie oraz przyjęcie czynnika
łączącego owe dwa brzegi swoistego laci ignoti uprawnia
przyjęcie każdej i waliduje każdą autorską myśl. Powoduje
też, że żadna, z pozoru nawet niedorzeczna i szalona koncepcja, nie powinna być pomijana. Wiele bowiem dogmatycznie respektowanych praw i teorii dotyczących wszystkich trzech filarów mózgowego kosmosu – encefalosmosu
– legło w gruzach. Jednak, jak to było na przykład z poglądem o niezwiększalnej liczbie neuronów według Cajala,
czekało na weryfikację sto lat, bowiem wszystkie zastrzeżenia co do trafności tego były uznawane za obrazoburcze
i oddalane jako świętokradcze wobec ołtarza evidence based
science. Tymczasem, obecnie „wisi” w powietrzu wyniesienie lub raczej nadanie komórkom glejowym należnego im
wysokiego wobec neuronów miejsca znaczeniowego.
Kto wie, czy większa rola nie byłaby przypisana komórkom glejowym niż neuronom glejowym, gdyby koncepcja, czyli idea, była traktowana jednakowo z nauką opartą
na dowodach. Mielibyśmy więc, semantycznie adekwatnie



ujmując, układ glejowy, a nie nerwowy. To one – komórki
glejowe – stanowią bowiem większość, a ich rola jakościowo
brana, odkrywana jest dopiero teraz gwałtownie po całym
stuleciu hołdów składanych – kto wie, czy słusznie w takim
zakresie – komórce nerwowej.
Intuicja badacza‑myśliciela tworzącego koncepcje
w wyniku olśnień jest równie tu istotna i ważna, co badania
nad komunikacją komórkową w zakresie jonowym na przykład. Obie postawy i podejścia niejako z obu stron zmierzają do zasypywania luki poznania na szlaku od mózgu
do umysłu.
Tako też szacunek dla fenomenologicznie autorsko tworzonego obrazu, z jego bogactwem qualiów i metafor każe
dokumentować każdy pogląd w sprawie poznania kosmosu.
Nie ma bowiem przewagi nauki empirycznej nad aprioryczną i vice versa.
Te założenia przyświecały też tworzeniu programu
studiów z neurokognitywistyki w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Dotyczyły one rozważań
nad mózgiem jako narzędziem poznania. Nadto zakładając, iż bodźce działające nań najintensywniej i najbogaciej skutkują w chorobie, staraliśmy się uwzględnić
obserwacje w tych nieprzeciętnych warunkach, jakich
on doświadcza w patologii. Pierwsza edycja kursu, wspólne
z prof. A. Żukrowską dzieło, jest zwieńczeniem zamysłu,
jaki zrodził się w wyniku inspiracji wybitnego filozofa –
prof. Wacława Mejbauma, który wizjonersko postrzegał
ograniczenia współczesnej filozofii zdominowanej manierą
wsobnej alienacji.
Z nadzieją, iż nie tylko do rąk, przekazujemy Czytelnikowi zbiór prac słuchaczy zgromadzonych wokół neuro
kognitywnego zagadnienia w opisanej formule, zachęcając
Go do śmiałego formowania autorskich koncepcji i prowadzenia własnych badań nad tym najwspanialszym z tajemniczych światów, jakim jest mózg człowieka.
Ireneusz Kojder, sierpień 2011 r.

N e u r o k o g n i t y w i s t y k a w p a t o l o g i i i z d r o w i u, 2 0 0 9 – 2 0 1 1
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
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NEURONY LUSTRZANE A EFEKT ZENO*

In the great drama of existence
We ourselves are both actors and spectators
Niels Bohr, 1963

Wiek XX to okres dynamicznego rozwoju nauk ścisłych
i biologicznych, a jego ostatnie dekady to narodziny tzw.
nauk neuropoznawczych. Centrum zainteresowania tych
badań jest człowiek jako jednostka zdolna do autoanalizy
i przeprowadzania działań mentalnych, które umożliwiają
zrozumienie otaczającego świata i aktywne w nim funkcjonowanie. Jako istota społeczna, wchodząca we wzajemne
interakcje z innymi, człowiek musiał rozwinąć wraz z ewolucją zdolności odczytywania zamierzeń i intencji drugiego,
współdziałania z nim, a zarazem autoidentyfikacji. Kluczową rolę w tych procesach „wchodzenia w rezonans” stanowi układ neuronów lustrzanych i jego modulacja poprzez
obserwację. Ten system komórek nerwowych jest ogniskową rozważań teorii umysłu, czyli zdolności szacowania
intencjonalności drugiego człowieka i interpretowania jego
zachowań. Wydaje się, iż spełnienie tej teorii w układach
komputerowych umożliwi stworzenie sztucznego człowieka,
a z pomocą ku temu przychodzą nowe odkrycia w fizyce,
w tym w fizyce kwantowej.
Celem pracy było rozważenie, czy istnieje zależność
między układem neuronów lustrzanych a procesami kwantowymi.

Układ neuronów lustrzanych – mirror neuron
system (MNS)
Populacja neuronów, określanych jako lustrzane, po raz
pierwszy została opisana u małp z gatunku Macacus. W jej
skład wchodzą komórki nerwowe, które ulegają aktywacji
w czasie wykonywania ruchu, a także podczas obserwacji
czynności celowej u innego osobnika. U Rhesusów MNS

swoim zakresem obejmuje brzuszną część kory przedruchowej (pole F5), płacik ciemieniowy dolny (inferior parietal
lobule/parietal frontal – IPL/PF) oraz okolicę bruzdy skroniowej górnej (superior temporal sulcus). Jednakże populacja neuronów lustrzanych (MN) nie jest jednorodna – np.
w obrębie IPL wyróżnia się podgrupę neuronów zaangażowanych w tę samą czynność ruchową „dłoni” w zależności
od jej celowości (np. chwytanie). Ponadto, część czołowa
MN wyzwala swą czynność elektryczną nawet wówczas,
gdy nie jest widziany obiekt, na którym wykonywane jest
działanie, a obecne są jedynie przesłanki umożliwiające
przewidzenie celu. Fakty te wskazują, iż układ neuronów
lustrzanych u małp nie stanowi jedynie o prostej mimikrze
ruchowej, ale o analizie i zrozumieniu złożonego ruchu
innego osobnika. Odkrycia te stały się bodźcem do badań
nad MNS u człowieka.

Ludzki system neuronów lustrzanych
Wykorzystując nieinwazyjne badania elektrofizjologiczne oraz obrazowanie czynnościowym rezonansem
magnetycznym stwierdzono, że istnieją dwie sieci neuronalne w obrębie ludzkiego MNS:
a) układ ciemieniowo‑czołowy;
b) układ limbiczny.
Pierwszy z nich obejmuje korę przedruchową oraz płat
ciemieniowy i doogonową część zakrętu czołowego dolnego.
Odpowiedzialny jest za rozpoznawanie zachowań ruchowych.
Inny aspekt obserwowanych obiektów, a mianowicie afekt,
analizowany jest przez drugi z układów – limbiczny. Rozciąga
się on na wyspę oraz przednią część medialnej kory czołowej.

* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera
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Jak zorganizowany jest układ MN?
Badania, które głównie obejmowały tzw. czynności
przechodnie (celowe) w zakresie dystalnych odcinków kończyn, wykazały, iż motoryka ta kodowana jest zgodnie
z organizacją somatotopową kory przedruchowej: z lokalizacją grzbietową kończyn dolnych, brzuszną okolicy oralnej
i pośrednią kończyn górnych. W obrębie płata ciemieniowego MN uszeregowane są wokół bruzdy śródciemieniowej
i płacika ciemieniowego dolnego w zależności od charakteru
czynności: np. chwytanie w płaciku ciemieniowym górnym,
rozprzestrzeniając się w kierunku brzusznym, aż do bruzdy
śródciemieniowej, manipulacje narzędziami w przedniej
części zakrętu nadbrzeżnego. Ponadto neurony lustrzane
zróżnicowane są na dwie subpopulacje:
a) ściśle kongruentne, tzn. dokładnie odzwierciedlające
obserwowany ruch;
b) szeroko kongruentne, które nie odtwarzają w detalach czynności, lecz uzyskują ten sam efekt działania (np.
chwyt dłonią, niezależnie które z palców zostały użyte).
Podsumowując wyniki badań obrazowych stwierdzamy,
że MNS formuje się wokół bruzdy skroniowej górnej (STS)
jako nadrzędnego wzrokowego analizatora naśladowanej
czynności. Czołowy komponent MNS koduje z kolei cel
imitowanego ruchu w ściśle określonym kontekście, zaś
ciemieniowa składowa MNS odpowiada za dokładny schemat motoryczny. Ponadto, wykorzystanie w obrazowaniu
tensora dyfuzji (DTI) uwidoczniło dwa dodatkowe szlaki
łączące wymienione obszary MNS poza dotychczas znanym
pęczkiem łukowatym (arcuate fasciculus – AF) między
górną okolicą ciemieniową a dolną częścią kory czołowej.
Biegną one równolegle do AF i komunikują ze sobą korę
skroniową górną z korą ciemieniową dolną oraz korę ciemieniową dolną z korą czołową dolną. Tym samym zobrazowany zostaje neuronalny model naśladownictwa ruchowego (ryc. 1).
Część limbiczna układu MN reprezentowana jest, jak
wspomniałam, przez przednią część mesialnej kory czołowej i wyspę. Stanowi analizator emocjonalny zachowań.
Anatomicznie łączy się z częścią czołowo‑ciemieniową
MNS poprzez wyspę. Dzięki tym korelacjom możliwe jest
nadanie obserwowanym czynnościom ruchowym barwy
emocjonalnej, co stwarza podstawy do empatii i tworzenia
relacji społecznych.
Układ neuronów lustrzanych podlega również dojrzewaniu osobniczemu. Jak wykazują badania rozwojowe,
we wczesnych okresach życia dzieci naśladują początkowo innych jak odbicia lustrzane. Obserwując ruch prawej dłoni, unoszą swoją lewą, przede wszystkim skupiając
się jednak na celu i kontekście widzianej czynności, a nie
jej dokładnym odtworzeniu. Ponadto, w miarę dorastania
człowiek tworzy w obrębie MNS swój własny repertuar
ruchowy, który zgodny jest z jego przynależnością gatunkową. Oznacza to, że ludzkie neurony lustrzane nie ulegają
aktywacji przy obserwacji osobnika innego gatunku, wykonującego charakterystyczne tylko dla niego zachowania

STS – bruzda skroniowa górna, IPL – płacik ciemieniowy dolny, PMC –
kora przedruchowa, IFG – zakręt czołowy dolny; PF/PFG – zakręt ciemieniowy dolny u makaka
Ryc. 1. Neuronalny obwód naśladownictwa (na podstawie [5])

(np. szczekającego psa). Pobudzenie MNS zależy także
od doświadczenia motorycznego obserwatora – im większe są jego umiejętności, tym intensywniejsza czynność
neuronów lustrzanych, co wykazane zostało u tancerzy
i muzyków.
Ciekawych i obiecujących w praktyce wniosków dostarczyły badania z użyciem TMS. Wykazały one, iż w czasie
treningu z jednoczesną obserwacją kongruentnych ruchów
dochodzi do potencjacji efektów ćwiczeń w porównaniu
do samego treningu. Stąd rodzi się jednak pytanie, w jaki
sposób proces obserwacji tworzy i moduluje samo ukierunkowaną plastyczność mózgu (self directed brain plasticity). Z pomocą w udzieleniu odpowiedzi przychodzi
współczesna fizyka, dostarczając dowodów istnienia tzw.
kwantowego efektu Zeno.

Kwantowy efekt Zeno i anty‑Zeno
Termin „kwantowy efekt Zeno” został wprowadzony
w 1977 r. przez fizyków Sudarshama i Misrę na cześć greckiego filozofa Zenona z Elei. Zjawisko to polega na utrzymaniu określonego niestabilnego stanu kwantowego poprzez
jego pomiar (obserwację) z odpowiednio wysoką częstotliwością. Wynika to z faktu, że prawdopodobieństwo przejścia atomu w inny stan kwantowy jest złożeniem funkcji
wykładniczej w długich odstępach czasu (z małym prawdopodobieństwem przetrwania tego stanu kwantowego)
i zależności harmonicznej w krótkich przedziałach czasowych (z dużym prawdopodobieństwem przeżycia atomu
w stanie niezmienionym). A zatem, jeśli pomiar dokonany
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zostanie w zakresie zależności oscylacyjnej, tzn. w bardzo krótkim przedziale czasowym, wówczas przemiana
stanu atomu ulegnie spowolnieniu. Inaczej mówiąc, częsta
obserwacja (we właściwie wysokim paśmie częstotliwości
pomiaru) zachowuje stan obserwowanego niezmienionym.
Efekt Zeno stał się rdzeniem teorii świadomości i łącznikiem między światem w skali „nano” i „makro” w ujęciu
fizyka kwantowego Henry Stappa.
Nadmienić również należy, że obok efektu Zeno dowiedziono istnienia zjawiska odwrotnego, tzw. anty‑Zeno.
Polega ono na przyspieszeniu przemiany stanu kwantowego atomu poprzez jego pomiar z niższą częstotliwością
(w zakresie zależności wykładniczej). Stąd wypływa wniosek, aby osiągnąć pożądany wpływ na zjawisko, obserwacja powinna odbywać się w ściśle określonym paśmie
częstotliwości.
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Natomiast proces 2 jest matematycznym rozwinięciem
w czasie stanu kwantowego zgodnie z równaniem Schrodingera, zasadą Heisenberga. Prowadzi on do powstania
różnych alternatywnych planów, które współistnieją równolegle, jednakże bez wyszczególnienia żadnego z nich jako
tego, który jest aktualnie doświadczany. Zatem strumień
świadomości obserwatora (abstrakcyjne ego) poprzez proces 1 dokonuje wyboru doświadczanego przebiegu zdarzeń
spośród szeregu lokalnych, deterministycznych możliwości wynikających z procesu 2. Ów wolny wybór w odróżnieniu od pozostałych procesów 2 i 3 nie podlega żadnym
ze znanych obecnie praw natury. Ciągłe kierowanie uwagi
w procesie 1 na określony cel powoduje zgodnie z opisywanym efektem Zeno utrzymanie obserwowanego zjawiska
w stanie powolnych przemian.
Oto schemat przemian wg Stappa:

Teoria Henry Stappa
Teoria Stappa opiera się na rozszerzonej przez von Neumanna teorii kwantowej. W ujęciu tym natura podzielona
jest na dwie części:
a) opisywaną przy użyciu terminologii fizycznej, składającą się z układu badanego, urządzenia badającego oraz
ciała i mózgu badacza–obserwatora;
b) psychologiczną, do której należy świadomość, umysłowość obserwatora.
Łącznikiem między tymi dwiema składowymi jest mózg
badacza, w obrębie którego zachodzące procesy wpływają
na wyniki dokonywanej obserwacji. Ta interferencja jest
wyróżnikiem teorii kwantowej, gdyż dotychczas uznawano,
iż eksperymentator nie wywiera bezpośredniego wpływu
na rezultaty pomiaru.
Ponadto teoria Stappa wyróżnia trzy rodzaje procesów,
zachodzących w naturze:
1. Proces 1 – stanowi wolny wybór dokonany przez
obserwatora, co rozumieć należy jako zadanie danego pytania, pobranie określonych pomiarów.
2. Proces 2 – stanowi przejście układu z jednego stanu
w kolejny bez wyznaczania określonych parametrów tego
ostatniego, bez udziału badacza.
3. Proces 3 – jest odpowiedzią natury na pytanie, parametry dane w procesie i ściśle podlega prawom statystyki.
Proces 1 w odniesieniu do mózgu prowadzi do zdarzeń
dwojakiego rodzaju:
a) pasywnych, pojawiających się automatycznie, opisywanych językiem matematyki kwantowej, bez udziału
czynnika świadomego;
b) czynnych, zachodzących intencjonalnie, z udziałem
świadomego wysiłku; w odniesieniu do nich stosuje się
terminologię psychologiczną; ów świadomy wysiłek to strumień świadomości badacza, nazwany przez Neumanna abstrakcyjnym ego; odpowiada on za kontrolę tzw. gęstości
uwagi, która to z kolei reguluje szybkość przebiegu procesu 1.

Ponadto, Stapp zauważa, że kwantowe nieokreśloności
stanu dotyczą również mózgu jako tzw. duże efekty kwantowe. Zjawisko to związane jest z faktem, iż przekaźnictwo neuronalne w obrębie mózgowia zależy m.in. od stanu
kanałów jonowych, których średnica jest mniejsza niż 1
nm. Te małe wymiary wprowadzają do dynamiki procesów
kwantowe niepewności, które następnie rozprzestrzeniają się
w kolejnych wyższych etapach (uwalnianie neuroprzekaźnika z pęcherzyków synaptycznych, przewodzenie impulsów
elektrycznych itd.). A więc stan fizyczny mózgu zgodnie
z procesem 2 ewoluuje w niby‑chmurę możliwych nieskończoności, spośród których proces 1 poprzez skierowanie strumienia świadomości i zwiększenie gęstości uwagi ekstrahuje
stan oczekiwany. Proces 1 w odróżnieniu od procesu 2 nie
oddziałuje lokalnie (na poziomie atomów, cząsteczek), lecz
jest zjawiskiem obejmującym wyższe poziomy organizacji
strukturalnej. Wyodrębnia on funkcjonalny zespół oscylujących makroskopowych podsystemów, realizujących oczekiwane zadanie. Stapp przyrównuje proces 1 do działania
prostego oscylatora harmonicznego, jako że generowany
przez niego strumień świadomości związany jest z generowaniem fali elektromagnetycznej z 40 Hz oscylacjami,
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co odpowiada czynności gamma mózgowia. Dowodzi się,
iż czynność mózgowia w tym wysokim dla niego paśmie
częstotliwości odpowiada za zjawisko uwagi oraz stanowi
mechanizm integralności neuronalnej niezbędnej do wykonania określonego zadania. W ten oto sposób przeszliśmy
od poziomu kwantowego, aż po czynność falową mózgu.

Wnioski
Na podstawie powyższych rozważań wysnuć można
wnioski odnośnie przebiegu pobudzenia już od skali „nano”
aż po struktury anatomiczne w oparciu o teorię świadomości Stappa, która to wydaje mi się godna uwagi, gdyż
jako jedna z nielicznych odnosi efekty kwantowe również
do procesów mózgowych. W opozycji do niej jest prąd
filozoficzno‑naukowy reprezentowany m.in. przez Penrose’a, który zakłada, iż w „mokrej, ciepłej tkance mózgowej”
dochodzi do dekoherencji funkcji falowych, stąd też efekty
kwantowe ulegają zniesieniu.
Jak zatem przebiega bodziec w układzie neuronów
lustrzanych? Uważam, że rozpoczyna się od obserwacji czynności drugiej osoby, prowadzącej do pobudzenia
w MNS. Aktywacja ta z kolei kieruje strumień świadomości
badacza na wykonywany akt, powodując wzrost gęstości
uwagi. Tym samym eksperymentator staje się autoobserwatorem własnych czynności umysłowych i zgodnie z teorią
Stappa dochodzi do wyboru zachodzących zdarzeń (proces
1) spośród szeregu istniejących możliwych stanów dopuszczonych przez proces 2. Już jako obserwator moduluje
on poprzez efekt Zeno i anty‑Zeno trwałość danego stanu
kanałów jonowych na większym obszarze mózgowia (proces 1 nie zachodzi lokalnie), powodując synchronizację ich
działania w czasie i wytworzenie czynności gamma równolegle w wielu lokalizacjach na powierzchni o średnicy
do 1 cm poprzez połączenia monosynaptyczne. Aktywność
gamma rozprzestrzeniając się przechodzi w czynność beta,
w związku z tym, iż wywodzi się ona z połączeń polisynaptycznych i warunkuje współdziałanie odległych obszarów mózgowia. Dowodzi się, iż równoległa synchronizacja
faz różnych częstotliwości, zwłaszcza niskich i wysokich,
odpowiada za regulację czynności na różnych poziomach
organizacji strukturalnej i prawdopodobnie warunkuje integralność mózgu.
Przedstawione rozważania rodzą szereg nowych pytań,
które pozostawiam otwarte. W jaki sposób poprzez samą
obserwację drugiego człowieka aktywowane są neurony
obserwatora bez materii pośredniczącej? Czyżby umysły obu
były w rezonansie ze sobą? Jakie jest pochodzenie procesu 1?
Jaki jest udział gleju w modulacji procesów świadomych?
Jaką rolę odgrywają tzw. fale wolne mózgu? Jaki jest ich
związek z falami szybkimi? Czy ich wzajemna „rozmowa”
warunkuje procesy zapamiętywania? A zatem, czy poprzez

częstą aktywację opisanej wyżej kaskady w układzie MN
utrwalamy obserwowane schematy? Czyżby te procesy
leżały u podstawy tzw. kontaminacji neuronalnej i dalszym przebiegu ewolucji?

Piśmiennictwo tematu
wykorzystane i sugerowane
1. Agnew Z., Bhakoo K., Puri B.: The human mirror system – a motor resonance theory of mind‑reading. Brain Res Rev. 2007, 54, 286–293.
2. Aziz‑Zadeh L., Koski L., Zaidel E., Mazziotta J., Iacoboni M.: Lateralization of the human mirror neuron system. J Neurosci. 2006, 26
(11), 2964–2970.
3. Baird A., Colvin M., Vanhorn J., Inati S., Gazzaniga M.: Functional
connectivity: integrating behavioral, diffusion tensor imaging, and
functional magnetic resonance imaging data sets. J Cogn Neurosci.
2005, 17, 687–693.
4. Bekkering H., Wohlschlager A., Gattis M.: Imitation of gestures in
children is goal‑directed. Quart J Exp Psychol. 2000, 53, 153–164.
5. Buccino G., Binkofski F., Fink G., Fadiga L., Fogassi L., Gallese
V. i wsp.: Action observation activates premotor and parietal areas
in a somatotopic manner – an fMRI study. Eur J Neurosci. 2001, 13,
400–404.
6. Catani M., Jones D., Ffytche D.: Perisylvian language networks of the
human brain. Ann Neurol. 2005, 57, 8–16.
7. Cattaneo L., Rizzolatti G.: The mirror neuron system. Arch Neurol.
2009, 66 (5), 557–560.
8. Iacoboni M., Dapretto M.: The mirror neuron system and the consequences of its dysfunction. Nat Rev Neurosci. 2006, 7, 942–951.
9. Kilner J., Friston K., Frith C.: The mirror‑neuron system – a Bayesian
perspective. Neuroreport. 2007, 18 (6), 619–623.
10. Kopell N., Ermentrout G., Whittington M., Traub R.: Gamma rhythms
and beta rhythms have different synchronization properties. Proc Natl
Acad Sci USA. 2000, 97 (4), 1867–1872.
11. Koski L., Iacoboni M., Dubeau M., Woods R., Mazziotta J.: Modulation of cortical activity during imitative behaviors. J Neurophysiol.
2003, 89, 460–471.
12. Molenberghs P., Cunnington R., Mattingley J.: Is the mirror neuron
system involved in imitation? A short review and meta‑analysis. Neurosci Biobehav Rev. 2009, 33, 975–980.
13. Pineda J.: Sensorimotor cortex as a critical component of an ‘extended’
mirror neuron system – does it solve the development, correspondence,
and control problems mirroring? Beh Brain Funct. 2008, 4, 47.
14. Rizzolatti G., Craighero L.: The mirror‑neuron system. Annu Rev
Neurosci. 2004, 27, 169–192.
15. Schwartz J.M., Stapp H.P., Beauregard M.: Quantum physics in neuroscience and psychology – a neurophysical model of mind/brain interaction, Philos Trans R Soc. 2005, 360, 1309–1327.
16. Stapp H.: A model of the quantum – classical and mind‑brain connections, and of the role of the quantum Zeno effect in the physical
implementation of conscious intent. Lawrence Berkeley National
Laboratory, Berkeley 2008.
17. Tallon‑Baudry C., Bertrand O.: Oscillatory gamma activity in humans
and its role in object representation, Trends Cogn Sci. 1999, 3 (4),
151–162.
18. Urchs M.: O procesorach i procesach myślowych. Elementy kognitywistyki. Wyd. Naukowe Uniw. M. Kopernika, Toruń 2009.
19. Varela F., Lachaux J.P., Rodrigez E., Martinerie J.: The brainweb –
phase synchronization and large‑scale integration. Nat Rev Neurosci.
2002, 2, 229–239.

N e u r o k o g n i t y w i s t y k a w p a t o l o g i i i z d r o w i u, 2 0 0 9 – 2 0 1 1
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
11–20

MAJA WENCIERSKA

UŚWIADAMIANIE NIEUŚWIADOMIONEGO –
RZUT OKA W GŁĘBIĘ NIEŚWIADOMOŚCI*

Ilość informacji docierających w ciągu sekundy
na powierzchnie recepcyjne naszych zmysłów szacuje się
na 100 miliardów bitów, podczas gdy w tej samej sekundzie jesteśmy w stanie uświadomić sobie nie więcej niż
100 bitów (Wróbel, 2001). Zatem znaczna część informacji
prawdopodobnie podlega w naszym mózgu regułom nieświadomego przetwarzania.
W piśmiennictwie występuje wiele podziałów stanów
umysłu związanych ze świadomością (np. nieświadomość,
przedświadomość, podświadomość, psychika utajona itp.),
choć równocześnie niektóre współczesne teorie negują znaczenie tego rozróżnienia – np. teoretycy neurolingwistycznego programowania NLP odrzucają podział na nieświadomy i świadomy umysł (http://www.polskaakademianlp.
pl/artykuy/96‑niewiadome‑procesy‑zmiany‑cz‑i). Istnieje
jednak wiele nieświadomych przejawów funkcji mózgu,
zachodzących poza kontrolą świadomości (począwszy
od ślepowidzenia, mikrokspresji twarzy, uczenia mimowolnego, automatyzmów w reakcjach społecznych po detekcję
bodźców podprogowych itp.), a poradniki zawierające wskazówki, jak odkryć i wykorzystać potęgę nieświadomości
stanowią spore źródło dochodu dla ich autorów. Z drugiej
strony, jak zoperacjonalizować i określić podłoże neurofizjologiczne nieświadomych procesów naszego mózgu, skoro
sama świadomość określana jest jako najbardziej tajemnicze
i niezrozumiałe zjawisko związane z aktywnością ludzkiego
mózgu (Jaśkowski, 2009), stanowiące przedmiot dociekań
rzeszy naukowców (m.in. filozofów umysłu1, neurobiologów,
neuropsychologów czy fizyków), a pytanie o biologiczne
podstawy świadomości zostało zakwalifikowane w Science
1

Choć np. F. Crick deprecjonuje wkład filozofów w rozwój wiedzy na temat świadomości, określając świadomość jako „problem naukowy, a filozofię świadomości – nudną zabawą” (Crick, 1996).

do 25 zagadek nauki, które mają szansę zostać rozwiązane
w ciągu najbliższych lat? (Kennedy i Norman, 2005).
W neurologii często redukuje się świadomość do fizjologicznego stanu ośrodkowego układu nerwowego, uwarunkowanego z jednej strony prawidłową czynnością kory
mózgowej i tworu siatkowatego (poziom wzbudzenia), z drugiej – zachowaniem orientacji co do miejsca, czasu i sytuacji (przytomność, świadomość otoczenia i samego siebie).
Termin „nieświadomość” odnosi się natomiast do stanów
przypominających głęboki sen, w których zewnętrzne lub
wewnętrzne bodźce mogą wywoływać jedynie odruchowe
reakcje podmiotu (Bremer, 2005); a nieuświadomiona informacja ma dla podmiotu jakąś wartość, gdy chodzi o jego
biologiczne lub społeczne przeżycie (np. odruchy źreniczne
czy wrodzone lub wyuczone automatyzmy zawierające „nieuświadomioną informację”).
Pojęciowe odróżnienie pomiędzy świadomym i nieświadomym przetwarzaniem danych jest w psychologii
kognitywnej zdefiniowane przez bezpośrednie odniesienie
do subiektywnego przeżycia. Nieuświadomiona informacja
może mieć wpływ na skierowane na zewnątrz reakcje podmiotu, jednak nie ma zjawiskowej reprezentacji w podmiocie. W przeciwieństwie do niej świadoma informacja jest
zjawiskowo reprezentowana, czyli znajduje wejście do treści
subiektywnych przeżyć (Bremer, 2005)2. Owa subiektywność, łącząca się z naszym odbieraniem siebie i otoczenia
poprzez pryzmat własnej indywidualności i przynależności
do danego gatunku sprawia, że trudno ją zobiektywizować
i ująć teoretycznie. Świadomość rozumiana jest w kontekście
2 Istnieją także stany pośrednie świadomości, znajdujące odzwierciedlenie
w tzw. zmienionych stanach świadomości, w których pewne aspekty świadomości zostają zmodyfikowane za pomocą oddziaływań umysłowych (np.
medytacja), behawioralnych (np. hipnoza) lub chemicznych (znieczulenie,
środki psychoaktywne).

* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera
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podejmowania decyzji, doznawania stanów emocjonalnych,
konstruowania reprezentacji świata na podstawie informacji docierających do zmysłów, refleksyjności, poczucia
własnej odrębności (Jaśkowski, 2009). Ważnym komponentem świadomości jest uwaga, czyli zdolność koncentracji
na pojedynczej porcji informacji w pamięci operacyjnej.
Świadomość w przeciwieństwie do nieświadomości nie
jest dobra wielozadaniowo, wymaga przerzucania uwagi
(Rubinstein i wsp., 2001).
Jednakże, mózg działa na wielu poziomach, zarówno
świadomych, jak i nieświadomych. Badania procesów nieświadomych są podejmowane przez psychologów od końca
XIX w. W ujęciu np. psychoanalitycznej teorii Freuda świadomość to czubek góry lodowej, a znaczna część umysłu pracuje poniżej poziomu uświadomienia. Jednakże to, co nieświadome, niezaspokojone, nienazwane, ma właśnie wpływ
na nasze uczucia i postawy (Freud, 2003). Nieświadomość
rozumiana jest w tym kontekście jako rezerwuar tłumionych
prymitywnych motywów, destrukcyjnych żądz i traumatycznych wspomnień ukrytych poza zasięgiem świadomości
(a uświadomienie owych emocjonalnych pragnień i wspomnień byłoby zagrażające funkcjonowaniu jednostki).
Freudowi zawdzięczamy również wprowadzenie pojęcia
przedświadomości w odniesieniu do wspomnień dotyczących zdarzeń (np. wczorajsza kolacja) lub faktów (np. data
urodzin babci), które nie są ciągle uświadomione, jednak
mogą powrócić do świadomości pod wpływem dowolnej,
przywołującej je wskazówki (przedświadomość odpowiada
w tym znaczeniu pamięci długotrwałej). Przetwarzanie
przedświadome nie przebiega sekwencyjnie jak świadomość, może ono wydobywać informacje z wielu miejsc
równocześnie. Można je określić jako magazyn pojęciowy
z najłatwiejszym dostępem do informacji ostatnio używanych lub nacechowanych najsilniejszym ładunkiem emocjonalnym, pozbawiony właściwej świadomości zdolności
celowego myślenia3 (Zimbardo i wsp., 2010). Freud zwrócił
ponadto uwagę na znaczenie marzeń sennych, mających
na celu uwolnienie od napięć psychicznych powstałych
w ciągu dnia oraz umożliwiających śniącej osobie spełnianie nieświadomych pragnień4.
Specyficzną formę świadomości, która w odróżnieniu
od nieświadomości z koncepcji Junga czy Freuda jest nie
tylko w całości dostępna podmiotowi, ale w dodatku jest
dostępna w sposób ciągły w postaci poczucia własnego ciała,
zaproponował Edward Abramowski. Stworzył on koncepcję
3

Można w tym miejscu ponownie posłużyć się metaforą komputerową:
świadomość to widok na monitorze komputera, procesy nieświadome to aktywność procesora. „Nieświadome urządzenie” działa równolegle ze świadomością, ale gdy nieświadomy motyw lub emocja stają się silne, przebijają
się do świadomości (np. w postaci zapachu skojarzonego z emocjonalnym
wspomnieniem).
4 Współcześnie, np. w świetle teorii aktywacji‑syntezy zakłada się, że sny
powstają, kiedy śpiący mózg próbuje nadać sens własnej, spontanicznej
aktywności. Sny mają swój początek w okresowych wyładowaniach neuronalnych emitowanych przez śpiący pień mózgu. Kiedy ta energia pokonuje
korę mózgową, śniący doświadcza przypływu wspomnień, emocji i wyobrażanego ruchu. Jakkolwiek ta aktywacja ma charakter losowy, a obrazy które
generuje, mogą nie być połączone logicznie, mózg stara się nadać sens uzyskiwanej stymulacji (Zimbardo i wsp., 2010).
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psychiki utajonej (inaczej kryptopsychiki, podświadomości),
zgodnie z którą psychika rozpada się na dwie domeny: świadomość (sferę obrazową, którą można zwerbalizować) oraz
podświadomość (świadomość intuicyjną), rozumianą jako
aintelektualną, bezobrazową i czuciową formą reprezentacji.
Podświadomość jest w tym kontekście powiązana z rzeczywistością zewnętrzną, z cielesnością, wyznacza tożsamość
jednostki i wiele wymiarów jej funkcjonowania: etykę, estetykę, sferę duchowości; zatem nie jest nieświadoma, tylko
stanowi świadomość innego rodzaju. Zagadnienie podświadomości w postaci jaźni syntetycznej, odgrywającej kluczową rolę w kształtowaniu się i trwaniu poczucia tożsamości
poruszał także Julian Ochorowicz5 (Strelau i Doliński, 2008).
Obecnie psychologia kognitywna odrzuca znaczną część
teorii Freuda, podtrzymując jednak koncepcję przetwarzania przebiegającego poza świadomością. Według psychologów poznawczych nieświadomość to wszelkie procesy
umysłowe, obejmujące przetwarzanie przebiegające poniżej
poziomu uświadomienia, poczynając od przedświadomej
pamięci, przez aktywność mózgu kontrolującą podstawowe
funkcje organizmu, aż po procesy, które mogą generować
np. depresję czy lęk. Procesy nieświadome w przeciwieństwie do świadomych mogą przetwarzać wiele strumieni
informacji równolegle, dzięki czemu można wykonywać
wiele czynności jednocześnie, np. spacerować, oddychać
i jeść jednocześnie (Zimbardo i wsp., 2010).
Od początku badań nad nieświadomością psychologia
korzystała z odkryć biologii6. Kartezjusz był pierwszym,
nowożytnym uczonym, który podjął problem świadomości, łącząc ciało i umysł7 w tzw. zmyśle wspólnym (sensum
communis), czyli szyszynce (Kartezjusz, 2005). Jednakże
kwestionując kartezjański dualizm ciała i duszy współcześni badacze starają się wykazać biologiczne i poznawcze
uwarunkowania świadomości, próbując określić procesy
mózgowe warunkujące powstanie doznań percepcyjnych
oraz stwierdzić, dlaczego analiza sygnałów zmysłowych
nie zawsze prowadzi do takich świadomych doznań (Strelau
i Doliński, 2008). W ramach poszukiwań interdyscyplinarnych nauk o świadomości (consciusness studies) powstały
teorie neuronalnych korelatów świadomości, czyli rodzajów
aktywności mózgu wykazujących nieprzypadkową więź
z pewną określoną formą przeżycia psychicznego, bezpośrednią korelację ze świadomością (Bremer, 2005).
Nasuwa się w tym miejscu pytanie: czy badając korelaty świadomości można zbliżyć się do poznania również
5

Oczywiście liczba psychologów i filozofów podejmujących zagadnienia
nieświadomych stanów umysłu jest ogromna i trudno mierzalna, a przedstawienie ich poglądów mogłoby się stać treścią odrębnego artykułu. Wybitnym
badaczem nieświadomości indywidualnej był C.G. Jung. Należy zauważyć,
że zagadnienie to zajmuje obszerne miejsce także w filozofii Wschodu,
szczególnie w buddyzmie, a opisy przedświadomości jako przemądrości
znajdujemy w kulturze zachodniej już u rzymskiego filozofa Boecjusza.
6 Na przykład: Abramowski E. (1903) „Dusza i ciało. Prawo współrzędności psychofizjologicznej rozpatrywane ze stanowiska teorii poznania i biologii” w: Przegląd Filozoficzny.
7 Tzw. problem psychofizyczny (body‑mind problem) konstytuuje relacje
pomiędzy dwoma kategoriami obiektów: mentalnymi (akty spostrzegania,
ból, pragnienie, myślenie, wrażenia) oraz stany fizyczne (badane poprzez
odwołanie do kryteriów czasoprzestrzennych).
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nieświadomości? Ponieważ Crick i Koch uznali, że najbardziej dostępne poznaniu są neuronalne korelaty świadomości wzrokowej (neuronal correlates of visual awareness –
NCVA), definiowane jako krótkotrwale istniejący zespół
komórek nerwowych układu wzrokowo‑wzgórzowego, którego aktywność wykazuje synchronizację i odpowiada za
określony percept (Koch, 2008)8, w dalszej części pracy
zostaną omówione nieświadome stany umysłu związane
z percepcją bodźców wzrokowych.

Patrzymy oczami, ale widzimy mózgiem
System wzrokowy dostarcza informacji o świecie poza
powierzchnią ciała. Jest przystosowany do pełnienia funkcji
związanej z oddziaływaniem na świat oraz z jego reprezentowaniem (Milner i Goodale, 2008). Pierwszy krok
do zrozumienia świadomości wzrokowej polega na ustaleniu, jakie procesy neuronalne towarzyszą świadomemu
spostrzeganiu wzrokowemu. Procesy analizy informacji
wzrokowej przebiegają na wielu poziomach układu nerwowego, poczynając od siatkówki, poprzez ciałko kolankowate boczne, korę wzrokową, a kończąc na asocjacyjnych
rejonach kory mózgowej (Grabowska, 2000).
Droga „kolankowa” odgrywa zasadniczą rolę w powstawaniu świadomych doznań wzrokowych. Oprócz tej głównej drogi wzrokowej istnieje jeszcze druga, filogenetycznie
starsza, która prowadzi do kory wzrokowej poprzez wzgórki
czworaczne górne (superior colliculli) oraz poduszkę (pulvinar) stanowiącą jedno z jąder wzgórza. Droga wiodąca przez
wzgórki czworaczne zapewnia szybką orientację w kierunku
nowo pojawiających się bodźców oraz przygotowuje odpowiednie ruchy oczu w ich stronę. Istnienie tej alternatywnej
drogi tłumaczy zjawisko ślepowidzenia9.
Aby stymulacja wzrokowa stała się sensowną percepcją, musi przejść szereg przekształceń. Stymulacje określonym bodźcem fizycznym (falą światła odbijającą się
od przedmiotu10) przechodzą w oku transdukcję (kodowanie informacji o długości fal i intensywności światła
w postaci impulsów nerwowych). Transdukcja zachodzi
w siatkówce, cienkiej płytce położonej z tyłu gałki ocznej,
złożonej z komórek nerwowych oraz światłoczułych receptorów: czopków i pręcików. Siatkówka nie tylko przetwarza
8 Czyli NCVA stanowią porzucenie problemów trudnych, badanie tego,
co jest możliwe w odniesieniu do świadomości. Chalmers podzielił pytania w zakresie świadomości na łatwe – rozwiązywane metodami kognitywistycznymi, dotyczące stanów intencjonalnych: myśli i aktów woli, np.
odróżnianie bodźców, jawy i snu, zdolność do relacjonowania stanów wewnętrznych oraz trudne – dotyczące korelacji materialno‑fizycznego mózgu
ze świadomością zjawiskową, czyli ustalenia zależności pomiędzy subiektywnym przeżywaniem przez każdego z nas samego siebie wraz ze swoimi
stanami wewnętrznymi, a obiektywnie ujmowanymi procesami zachodzącymi w naszych mózgach (Chalmers 2010, Bremer 2005).
9 Zjawisko ślepowidzenia zostanie omówione w dalszej części pracy.
10 Jednakże zjawisko fotopsji (wrażenia światła wywołanego oszukaniem
zmysłu wzrokowego za pomocą np. ucisku, stymulującego nerw wzrokowy w podobny sposób jak światło) wskazuje na fakt, że fale wzrokowe nie
są warunkiem koniecznym do powstania wrażenia światła. Sensoryczne doświadczenie światła jest zatem dziełem mózgu, a nie właściwością obiektów
świata zewnętrznego (Zimbardo i wsp. 2010).
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promieniowanie elektromagnetyczne docierające do fotoreceptorów na sygnały fizjologiczne, które mogą być zrozumiane przez mózg, ale także dokonuje na tych sygnałach
wielu obliczeń obejmujących łączenie informacji pochodzącej z wielu różnych fotoreceptorów (Milner i Goodale,
2008). Informacje z siatkówki są przekazywane do pierwszorzędowej kory wzrokowej przez główny szlak nerwowy,
który wiedzie przez jedno z jąder wzgórza, zwane ciałem kolankowatym bocznym (lateral geniculate nucleus).
Włókna wychodzące z siatkówki biegną w nerwach wzrokowych, po drodze ulegając częściowemu skrzyżowaniu
w tzw. skrzyżowaniu wzrokowym. Zarówno ciało kolankowate boczne, jak i kora wzrokowa charakteryzują się organizacją retinotopową (określonym, sąsiadującym ze sobą
obszarom na siatkówce odpowiadają określone, sąsiadujące
ze sobą obszary w korze wzrokowej) oraz zawierają kilka
warstw komórek nerwowych o zróżnicowanym funkcjonalnie znaczeniu (Strelau i Doliński, 2008).
Korę wzrokową można tradycyjnie podzielić na korę
pierwszorzędową (pierwotną) i drugorzędową (wtórną).
Kora pierwszorzędowa (17. pole Brodmanna), zwana prążkowaną lub V1, mieści się w części przyśrodkowej kory potylicznej i otrzymuje głównie wejścia z ciała kolankowatego
bocznego. W korze V1 szlak wzrokowy rozwidla się na dwie
drogi: brzuszną („co?”) w płacie skroniowym, umożliwiającą
określenie głębi, kształtu, koloru bodźca, oraz drogę grzbietową w płacie ciemieniowym („gdzie?”), określającą lokalizację bodźca. Płat ciemieniowy otrzymuje informacje nie
tylko z kory V1, ale też ze wzgórków czworacznych wzgórza.
Kora drugorzędowa stanowi obszar kory wzrokowej
asocjacyjnej, który otacza korę V1 oraz składa się z kilku
pól: V2 i V3, mieszczących się w 18. polu Brodmanna oraz
V4 i V5 (middle‑temporal – MT), a także V5A (medial
superior temporal – MST) w 19. polu Brodmanna. Każde
z tych pól zawiera oddzielną reprezentację powierzchni
recepcyjnej siatkówki i specjalizuje się w analizie różnych
aspektów informacji wzrokowej: pole V4 odgrywa zasadniczą rolę w percepcji barwy oraz kształtu, pola: V3, V5 oraz
V5A w percepcji ruchu i głębi (Grabowska, 2000). Poszczególne obszary kory wtórnej otrzymują sygnały z odrębnych rejonów kory pierwszorzędowej, zaangażowanych
w podobne funkcje. Oprócz pól drugorzędowych, leżących
w przyśrodkowych i bocznych częściach kory potylicznej
oraz potyliczno‑skroniowej, również pola wyższego rzędu,
zlokalizowane w korze skroniowej, pełnią istotną funkcję
w percepcji bodźców wzrokowych. Ich aktywność związana jest z rozpoznawaniem obiektów. Obszary te odpowiadają za złożone bodźce wzrokowe, ale nie wykazują
organizacji retinotopowej. Obszar dolnej kory skroniowej
odgrywa zasadniczą rolę w percepcji kształtu. Tylna część
kory ciemieniowej (pole 7a) zajmuje się integracją informacji
somatosensorycznych i wzrokowych, co ma podstawowe
znaczenie zarówno dla wszelkich ruchów wykonywanych
pod kontrolą wzroku, jak i dla poruszania się człowieka.
Organizacja strukturalna i funkcjonalna układu wzrokowego opiera się na istnieniu w pewnym stopniu niezależnych
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kanałów, reagujących na różne cechy bodźców wzrokowych.
Przetwarzanie informacji odbywa się w sposób hierarchiczny,
tj. wyższe piętra układu wzrokowego korzystają z informacji
przesłanych przez niższe piętra i dokonują na nich bardziej
skomplikowanych operacji. Z drugiej strony informacja
o poszczególnych cechach bodźca (ruch, kształt, barwa) jest
analizowana w oddzielnych, równoległych kanałach. Integracja informacji z różnych kanałów, łącząca je ze wspomnieniami, oczekiwaniami i emocjami jednostki oraz doznaniami
proprioceptywnymi, informującymi o pozycji ciała z doznaniami dotykowymi, prowadząca do powstania złożonych
doznań percepcyjnych, zachodzi z wykorzystaniem procesów
uwagi (Grabowska, 2000) i tworzy reprezentację widzianego
świata, odpowiadającą aktualnie angażującym człowieka
pragnieniom i zainteresowaniom11 (Zimbardo i wsp., 2010).
Jednak w wielu sytuacjach pojawia się aktywność
obszarów odpowiedzialnych za spostrzeganie, która nie
prowadzi do powstania świadomego perceptu (Jaśkowski,
2009). Zatem aktywność kory pierwszorzędowej V1 nie jest
wystarczająca, by przetwarzane przez korę V1 bodźce trafiły
do świadomości. Pomimo że kora V1 poprawnie odbiera
informacje zmysłowe, ludzie są nieświadomi pojawiających się bodźców. Wynika z tego, że świadomość nie jest
warunkiem koniecznym, aby wydarzenie bodźcowe – nawet
o wysokim poziomie złożoności – zostało przetworzone
(Jarymowicz i Ohme, 2003). Na korzyść tego twierdzenia
przemawia szereg zjawisk związanych z ograniczoną świadomością postrzegania wizualnego12:
–– obrazy bistabilne (przy prezentacji tego samego
bodźca powstaje jedno z dwóch subiektywnych wrażeń –
dwa świadome percepty bodźca). Choć wiadomo, że w korze V1 znajdują się komórki, które wiedzą, skąd otrzymały
sygnał, człowiek nie potrafi odróżnić, do którego oka podawany jest bodziec wzrokowy;
–– współzawodnictwo siatkówek (niestabilny percept
wynikający z przedstawienia każdemu oku różnego bodźca);
–– stymulacja bodźcami podprogowymi13;
–– stłoczenie (rodzaj maskowania, w którym redukcję
wyrazistości bodźca uzyskuje się poprzez równoczesne
umieszczenie w jego pobliżu innych bodźców). Za zjawisko
stłoczenia odpowiada przestrzenna rozdzielczość uwagi:
jeśli obiekt znajdzie się poza ogniskiem uwagi, inne obiekty
uniemożliwiają jego analizę i identyfikację;
–– fotyzmy – wrażenia zmysłowe powstające bez
stymulacji siatkówki światłem (mogą być wywołane za
pomocą stymulacji mechanicznej, elektrycznej lub polem
magnetycznym, np. u osób ociemniałych z uszkodzoną
siatkówką);
–– powidoki barwne (obrazy pozorne, powstające
w wyniku długotrwałej stymulacji bodźcem danego kolo11

Dlatego jesteśmy podatni na apetyczne jedzenie w sklepie, gdy jesteśmy
głodni.
12 Potwierdzających także fakt, że postrzegany przez nas obraz rzeczywistości nie jest prostym jej odzwierciedleniem, lecz jedynie interpretacją.
13 Zagadnienie bodźców podprogowych zostanie omówione w dalszej części niniejszej pracy.
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ru; powidok kolorystycznie dopełnia bodziec i utrzymuje
się po jego zaniknięciu);
–– ślepota na zmianę (Beck i wsp., 2004) – percepcyjna
niezdolność do zauważania zmian zachodzących w polu
widzenia (nasze odgórne oczekiwania powodują przeoczenie
tego, co niespodziewane);
–– złudzenie optyczne – niewłaściwa interpretacja
bodźców przez mózg (np. figury wieloznaczne). Proces stawiania hipotez percepcyjnych, nadających określony sens
obrazowi, może czasem prowadzić do spostrzegania w obrazie elementów w nim fizycznie nie występujących14;
–– domykanie – zasada psychologii postaci (Gestalt)
mówiąca o skłonności do uzupełniania luk w figurach i dostrzegania figur niepełnych jako kompletnych;
–– pregnacja – zasada minimalizmu percepcyjnego:
najprostsza organizacja, wymagająca najmniejszego wysiłku poznawczego, wyłoni się jako figura (stąd trudności
ze znajdowaniem literówek w tekście, preferencja pełnego
koła zamiast przerywanego itp.);
–– nastawienie percepcyjne – gotowość do wykrycia
określonego bodźca w danym kontekście (np. gdy człowiek
się boi, interpretuje nieznany kształt jako zagrożenie). Związane jest to z faktem definiowania kontekstu, a następnie
tworzenia oczekiwania na temat tego, jakie obiekty się
w nim pojawią15 (Zimbardo i wsp., 2010);
–– zjawisko halucynacji, żywego obrazu, który powstaje bez odpowiedniego bodźca zewnętrznego (pobudzenie
kory V1 następuje za pomocą włókien zstępujących z innych
ośrodków).
Innym rodzajem zaburzeń w pełnym postrzeganiu wzrokowym są deficyty neurologiczne spowodowane uszkodzeniem pewnych obszarów mózgu. Przykładem tego typu
dysfunkcji są np.:
–– uszkodzenie pól MT/MST prowadzące do deficytu
spostrzegania ruchu (akinetopsji) przy zachowaniu zdolności
percepcji innych cech bodźca (np. spostrzeganie ciągłego
ruchu płynu jako zamrożonego w postaci sopla);
–– uszkodzenie V4 prowadzi do utraty zdolności widzenia barw – achromatopsji. Pacjenci nie widzą barw i nie
potrafią sobie wyobrazić lub przypomnieć barw obiektów
oglądanych przed uszkodzeniem mózgu;
–– agnozja twarzy (prozopagnozja) – nabyta w wyniku uszkodzenia struktur przyśrodkowych skroniowo
‑potylicznych półkuli prawej lub obu półkul trudność przypisania spostrzeganej twarzy konkretnej osobie16;
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Doświadczanie iluzji jest uwarunkowane zarówno kulturowo, np. członkowie plemienia Zulusów nie ulegają złudzeniu Mullera–Lyera (dot. dwóch
linii tej samej długości zakończonych strzałkami „do wewnątrz” lub „do zewnątrz” linii. Przedstawiciele kultury Zachodu ulegają złudzeniu, że linia
ze strzałkami „do zewnątrz” jest dłuższa; Zimbardo i in. 2010), jak i zależy
od innych czynników: wieku, doświadczeń i oczekiwań obserwatora (np.
na słynnym rysunku Message d’amour des dauphins dzieci do lat 5 dostrzegają w pierwszej chwili jedynie 9 delfinów; Wróbel 2010).
15 Zjawisko to posiada również kontekst kulturowy, np. percepcja wizualna
mieszkańców Azji Wschodniej jest bardziej całościowa niż percepcja Amerykanów (Azjaci więcej uwagi zwracają na kontekst, szczegóły i tło; Amerykanie na główną figurę na danym rysunku; Nisbett 2003).
16 Percepcji twarzy jest poświęcone miejsce w dalszej części pracy.
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–– agnozja wzrokowa apercepcyjna – nierozpoznawalnie
obiektów o złożonych kształtach lub na zróżnicowanym tle;
–– symultanagnozja – trudność w spostrzeganiu obrazów wieloelementowych.
Reasumując, pobudzenie kory wzrokowej nie jest warunkiem wystarczającym do świadomego odbioru sygnałów
wzrokowych, nie gwarantuje doznawania wrażeń wzrokowych będących odzwierciedleniem rzeczywistości. O tym,
że świadoma percepcja bodźców nie zależy tylko od obszarów wzrokowych, ale wiąże się z interakcjami między korą
potyliczno‑skroniową a obszarami ciemieniowo‑czołowymi,
odpowiadającymi za procesy uwagi, świadczą także badania pacjentów z zespołem pomijania stronnego. Świadoma
percepcja wiąże się zatem z aktywnością złożonej sieci
struktur, obejmującej korę wzrokową, dolną część kory
skroniowej oraz korę przedczołową i ciemieniową (Strelau
i Doliński, 2008).
Jednak czy jest możliwe powstawanie wrażeń wzrokowych w odwrotnej sytuacji: przy zniszczeniu kory pierwszorzędowej? Okazuje się, że odpowiedź twierdzącą na to pytanie można uzyskać chociażby w oparciu o dwa zaburzenia,
mające związek ze ślepotą korową: zjawisko ślepowidzenia
oraz zespół Antona.
Jak wspomniano wcześniej, niezaburzona czynność kory
V1 jest warunkiem koniecznym dla świadomych doznań
wzrokowych. Jeśli kora ta ulegnie uszkodzeniu, człowiek
jest pozbawiony doznań wzrokowych w ślepym polu. Wniosek ten odnosi się do postrzegania podstawowych cech jak
kontrast, jasność oraz kształt, a niekoniecznie ruch, który
może być postrzegany bez aktywności V1 (Strelau i Doliński,
2008). Zniszczenie kory V1 prowadzi do całkowitej ślepoty,
równocześnie blokuje przepływ informacji do wyższych
pięter układu wzrokowego w drodze brzusznej (związanej
ze świadomym przetwarzaniem). Jednak jak zaznaczono
przy opisie układu wzrokowego, obok przepływu informacji w drodze brzusznej istnieje także przewodnictwo
w drodze grzbietowej, służące do wzrokowego, automatycznego kierowania działaniem (Milner i Goodale, 1995).
W owej alternatywnej drodze wzrokowej aksony komórek zwojowych idą wprost z siatkówki do wzgórków górnych i poduszki wzgórza. Stamtąd łączą się bezpośrednio
z wyższymi ośrodkami wzrokowymi (MT, V2, V3 i V4),
pomijając korę V1. Komórek tych jest niewiele, stąd ograniczone możliwości przetwarzania w tej drodze. Istnienie
tej alternatywnej drogi tłumaczy powstawanie zjawiska
ślepowidzenia (blindsight).
Ślepowidzenie jest zatem zestawem zdolności wzrokowych, w których pośredniczy strumień grzbietowy i związane z nim układy podkorowe. Gdy uszkodzenie narusza strumień grzbietowy (np. pole MT), istnieje szczątkowa zdolność
wzrokowa (świadoma lub nieświadoma). Gdy uszkodzenie
pozaprążkowe narusza pola potyliczno‑skroniowe (np. pole
V4) przewidywane jest ślepowidzenie, ale bez świadomości
wzrokowej. Tylko tam, gdzie uszkodzenie oszczędza zarówno
pola strumienia brzusznego, jak i grzbietowego, można by
oczekiwać że zauważy się zachowane wyspy świadomego

15

widzenia17. U większości pacjentów ślepych korowo stymulacja siatkówki nie prowadzi do doświadczenia percepcyjnego „widzenia”, ale u niektórych pozwala uzyskać dostęp
do mechanizmów kontroli wzrokowo‑ruchowej. Pacjenci
ze ślepowidzeniem nie tylko potrafią poruszać oczami, rękami
czy ciałem pod kontrolą wzroku, ale potrafią wykorzystać
wskazówki generowane przez te mechanizmy kontrolne, aby
dokonywać wyuczonego odgadywania natury „niewidzianego” świata (Danckert i Rossetti, 2005). Larry Weiskrantz
dowiódł, że wielu pacjentów dotkniętych ślepotą korową
„widzi” więcej, niż im się wydaje (Weiskrantz, 2002). Jednak
wg Milnera i Goodale’a termin „ślepowidzenie” jest mylący,
bo zdaje się sugerować, że szczątkowe zdolności są raczej
formą „percepcji nieświadomej” niż zbiorem umiejętności
i strategii wzrokowo‑ruchowych (Milner i Goodale, 2008).
Zespół Antona, charakteryzuje się natomiast nieświadomością utraty zdolności widzenia u chorego, z subiektywnym doświadczaniem spostrzegania (występuje ona
u pacjentów ze ślepotą korową spowodowaną zniszczeniem
płatów potylicznych). Zaburzenie to tłumaczy się aktywizacją utrwalonych wcześniej reprezentacji wzrokowych
w zachowanych częściach kory, powodujących doświadczanie wyobrażeń wzrokowych, które system monitorujący
akceptuje jako prawidłowe i realne.
Wciąż pozostaje zagadką, jaką rolę odgrywa alternatywna droga grzbietowa w percepcji osoby normalnie
widzącej. Ponadto struktury zaangażowane w przetwarzanie informacji wzrokowej przy ślepowidzeniu (wzgórki
czworacze i poduszka oraz prawe ciało migdałowate) biorą
udział w przetwarzaniu bodźca podprogowego u osób bez
uszkodzeń mózgu.

Mózg poniżej progu świadomości
Percepcja bez udziału świadomości zachodzi nie tylko
w przypadku uszkodzenia określonych struktur mózgowia,
ale również w sytuacji, gdy zbyt krótki czas ekspozycji
bodźca uniemożliwia jego świadomą analizę (jest to tzw.
percepcja podprogowa – subliminal perception). Dzieje się
to wtedy, gdy detekcja danego bodźca jest poniżej subiektywnego, absolutnego progu świadomości, czyli minimalnego
poziomu stymulacji potrzebnej do wywołania reakcji (wrażenia zmysłowego). Próg ten jest cechą osobniczą (ze względu
na indywidualne zróżnicowanie granicznych poziomów progów percepcyjnych), ulega zmianom w zależności od czujności umysłu i stanu fizycznego, a także od właściwości
bodźca i stymulacji w tle (Zimbardo i wsp., 2010). Bodźce
blisko progu absolutnego mogą być wystarczająco silne, aby
wpłynąć na narządy zmysłów i wejść do pamięci sensorycznej, jednak bez wywołania świadomości ich działania.
Podstawową techniką w badaniach reakcji podprogowych jest stosowanie bodźców subliminalnych, które
17

Ślepowidzenie jest paradoksem tylko wtedy, gdy widzenie jest uważane
za jednolity proces.
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zestawia się z bodźcami percypowanymi świadomie, badając w ten sposób wpływ nie kontrolowanej intelektualnie
percepcji na formujące się organizacje poznawcze czy
preferencje. Liczne badania wykazały, że np. słowa pokazywane na ekranie podprogowo (krócej niż 1/100 s) mogą
„torować”18 późniejsze reakcje osoby badanej. W eksperymentach badających bodźce podprogowe stosuje się tzw.
„degradacyjny paradygmat” (w którym stymulacja ma charakter „minimalny”, by mogło dojść do recepcji bodźca,
a niemożliwa była jego świadoma percepcja). Manipuluje się czasem prezentacji bodźca poprzedzającego (gdy
prezentacja trwa poniżej 250 ms, wychwytywana jest
wyłącznie informacja całościowa, konfiguracyjna, natomiast gdy prezentacja trwa powyżej 500 ms, wyszukiwane
są szczegółowe cechy bodźca), rodzajem bodźca poprzedzającego i docelowego bądź polem widzenia, do którego
prezentuje się bodziec (Jarymowicz i Ohme, 2003). Paradygmat degradacyjny dostarcza nowych, empirycznych
argumentów, dotyczących stopnia zaawansowania procesów zachodzących bez udziału świadomości. Pozwala
penetrować zjawiska zachodzące na niższych piętrach
procesu przetwarzania, których występowanie nie jest
dostępne introspekcyjnie za pomocą „psychologicznego
neuroobrazowania”19.
Czy jednak stymulacja podprogowa na takim poziomie
może wpłynąć na nasze myśli i zachowania? Czy może
stać się niebezpiecznym narzędziem poza laboratorium
neuropsychologów?
Założenie, że nasz układ sensoryczny jest w stanie
działać na poziomie nieświadomym, stanowi podstawę dla
przemysłu sprzedającego “podprogowe” reklamy20, terapie pozwalające np. zwalczyć otyłość, a także tym samym
założeniem karmi się obawa, że niektóre zespoły muzyczne
przemycają w swoich nagraniach ukryte treści21 (Vokey,
2002). Jednakże choć wpływy na podprogowe sterowanie
18

Podprogowe torowanie polega np., na pokazywaniu badanemu odpowiedniego słowa czy obrazka (bodźca torującego) jako „wskazówki”, pozwalającego znaleźć właściwą odpowiedź podczas wykonywania danego
zadania, nawet podczas nieuświadomienia sobie bodźca torującego. Afektywne poprzedzania obrazami (suboptimal affective priming) jest jedną z popularniejszych metod badania podprogowego.
19 Współczesna psychologia dotychczas znajdowała wytłumaczenia dla
reakcji przebiegających poza świadomością, definiując je na podstawie
tradycyjnych procedur badawczych i szerokiej gamy pojęć, np. heurystyk
(strategii poznawczych wykorzystywanych jako skróty do rozwiązywania
złożonych zadań umysłowych), nastawienia umysłowego (tendencji do reagowania na nowy problem w sposób używany w przypadku wcześniejszych
problemów), efektu potwierdzenia (zwracanie uwagi na zdarzenia potwierdzające nasze przekonania i ignorowanie danych z nimi sprzecznych), błędu
wstecznej pewności („wiedziałam to od początku” czyli tendencji sądzenia
po zajściu zdarzenia, że było się je w stanie przewidzieć) etc. Narzędzie
w postaci badania bodźców podprogowych byłoby zatem nowym, wartościowym narzędziem w badaniu procesów przebiegających poza świadomością.
20 Twórcą pojęcia „reklama podprogowa” jest James Vicary, który w 1957 r.
podczas emisji filmu „Piknik”, co 5 s wyświetlał trwające 1/3000 s hasła: „Pij
coca‑colę” i „Jedz popcorn” wmontowane w taśmę filmową. Po eksperymencie Vicary stwierdził, że za pomocą sugestywnego przekazu owego wieczoru
w kinie sprzedaż coca‑coli wzrosła o 18,1%, a popcornu aż o 57,8%. Pomimo, że cały eksperyment okazał się mistyfikacją, strach przed przekazem
podprogowym zakorzenił się w opinii publicznej do dziś (Lindstrom, 2009).
21 Zarzuty padały np. pod adresem zespołu Led Zeppelin (w „Stairway
to Heaven” odsłuchiwanym wstecz doszukiwano się komunikatu „Oh, here’s
to my sweet Satan – O, za zdrowie najdroższego Szatana”)
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wyborami konsumenckimi czy sympatiami politycznymi
nie zostały do tej pory wystarczająco naukowo potwierdzone22, to stanowią siłę napędową komercyjnych neuronauk: neuromarketingu oraz neuropolityki.

Twarz zwierciadłem duszy czy
nieuświadomionych tajemnic?
Zdolność rozpoznawania twarzy umożliwia wzajemną
identyfikację, jest podstawowym narzędziem komunikacji
interpersonalnej. Twarz to centrum wysyłania sygnałów
o uczuciach i myślach. Wyodrębniana jest jako pierwsza
z chaosu prezentowanych bodźców, posiada odrębnie przypisywaną tożsamość (możliwe jest 100200 niepowtarzalnych
konfiguracji twarzy). Stanowi ponadto źródło jawne i utajone społecznych osądów (na podstawie np. kształtu ust,
podbródka).
Percepcja twarzy przebiega na poziomie świadomym
i nieświadomym. Obejmuje ona detekcję twarzy (oraz zidentyfikowanie bodźca jako twarzy spośród innych obiektów),
rozpoznanie wyrazu twarzy pod kątem ewentualnych zagrożeń oraz procesy przebiegające z udziałem pamięci: określenie stopnia znajomości twarzy i pełną identyfikację (Ohme,
2003). Dzięki systemowi detekcji twarzy możemy odróżnić
ją od innych obiektów, a także doszukujemy się jej w innych
kształtach (np. obłoków)23. Obszary mózgu, w których zlokalizowany jest procesor twarzy to zakręt skroniowy górny
(zaangażowany w analizę informacji o zmiennych cechach
twarzy, takich jak ekspresja emocjonalna, ruchy oczu i ust),
zakręt wrzecionowaty (noszący także nazwę pola twarzy,
fusiform face area – FFA, odpowiedzialny za rozpoznanie
rasy i tożsamości), ciało migdałowate (uczestniczy w uznaniu twarzy za znajomą oraz rozpoznaniu emocji: strachu
i złości), zakręt obręczy i obszar rdzeniowy pnia mózgu
(percepcja wyrazu złości), wyspa (poprzez powiązanie
ze zmysłem smaku i powonienia odpowiada za odczuwanie i rozpoznanie wstrętu24), przednio‑boczny obszar
skroniowy (ustalanie tożsamości, informacji biograficznych), kora słuchowa (przedleksykalna percepcja mowy;
Haxby i wsp., 2000). Twarz jak każdy inny bodziec wzrokowy jest parametryzowana w postaci cząstkowych wrażeń
składowych, a następnie integrowana w wyższych polach
22

Choć czy komunikatów podprogowych nie obserwujemy na co dzień,
np. jako zapachu rozpylanego w pokojach hotelowych, napisu małym drukiem na opakowaniu produktu, muzyki w hipermarkecie, marki produktów
spożywczych czy motoryzacyjnych przemykających przez oczami w trakcie śledzenia akcji filmowej, niepochlebnych haseł na temat oponenta politycznego pojawiających się niby przypadkiem w tle wypowiedzi rywala
podczas spotu wyborczego czy aluzji seksualnych w treści niektórych reklam?
23 Ciekawym przejawem tendencji do poszukiwania rysów ludzkiej twarzy
w zarysach obiektów jest tzw. kult marsjańskiej twarzy (wiele ludzi rozpoznaje rysy twarzy w szerokiej na 1,5 km górze stołowej na Marsie, z pofałdowaniami powierzchni, na których światła i cienie popołudniowego słońca
układały się w obraz rysów twarzy).
24 Wstręt, pogarda, gniew, strach, radość, smutek i zdziwienie są emocjami
uniwersalnymi, rozpoznawanymi na twarzach ludzi dowolnej rasy i kultury
(Ekman, 2011).
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asocjacyjnych kory mózgowej25. W rozpoznanie świadomych i nieuświadamianych ekspresji mimicznych zaangażowane są określone struktury mózgowia. Świadoma
percepcja wzrokowa bodźca angażuje wyspecjalizowane
obszary korowe – zakręt wrzecionowaty i biegun boczny,
prowadząc do kategoryzacji obiektu oraz zaangażowania
procesów językowych (Morris i wsp., 1999). System nieświadomy odpowiada natomiast za identyfikację twarzy
jako bodźca, rozpoznanie jej cech, gwałtowne reagowanie
emocjonalne angażującego ciało migdałowate oraz szybką
orientację na bodźce ważne (twarze znajome).
Ekspresje mimiczne tworzą zatem podwójny system
komunikacji niewerbalnej – jedne pojawiają się bezwiednie
i spontanicznie, inne świadomie i intencjonalnie (Ekman,
2011). Ich występowanie tłumaczy się istnieniem dwóch
systemów kontroli mięśni: piramidowym, umożliwiającym
świadome sterowanie ruchami (informacje do mięśni biegną
z kory ruchowej), oraz pozapiramidowym, odpowiadającym
za nieświadome wykonywanie ruchów (początek w strukturach podkorowych). Według Ekmana dokładna obserwacja dwóch mięśni: marszczącego brwi i okrężnego oka,
dostarcza informacji o doznawanych emocjach nawet wtedy,
gdy nadawca stara się je ukryć i swoją mimikę kontrolować.
Mniej niż 15% osób potrafi świadomie unieść wewnętrzne
końce brwi i zmarszczyć środek czoła (co bezwiednie czynimy będąc smutni, mając poczucie winy), a poniżej 10%
populacji potrafi opuścić kąciki ust bez poruszania mięśniem podbródka (co pojawia się bez udziału świadomości
w chwili smutku czy rozżalenia). Szczególnym przykładem
mimicznych reakcji jest uśmiech. Można wyróżnić dwa
rodzaje uśmiechu, którymi sterują inne mięśnie twarzy.
Uśmiech spontaniczny, niekontrolowany (tzw. uśmiech
Duchenne’a) angażuje mięśnie wokół oka (mięsień okrężny
oka) i ust (mięsień jarzmowy). Uśmiech towarzyski (generowany świadomie, tzw. uśmiech panamerykański) angażuje głównie usta.
Podprogowe wyrazy emocji, które trwają zbyt krótko
by można było je odebrać świadomie noszą miano mikroekspresji Pojawiają się na twarzy w sposób niekontrolowany, odzwierciedlając pełny obraz emocjonalnego nastawienia (Ohme i Jarymowicz, 2003). Morris i wsp. (1999)
wykorzystując PET zidentyfikowali drogę, którą przekazywane są podprogowe informacje mimiczne o złości. Badacze przedstawiali uczestnikom eksperymentu przez 35 ms
zdjęcie ekspresji złości, a potem przez 40 ms pokazywali
zdjęcie ekspresji neutralnej26. Pomiar PET pokazał, że proces percepcji podprogowej informacji mimicznej o złości
przebiega szlakiem: wzgórek czworaczy‑poduszka‑ciało
migdałowate (zatem tym samym, który kontroluje reakcje
odruchowe i wegetatywne). Jednocześnie w obszarze V1
25 Należy zauważyć, że umiejętność rozpoznawania twarzy zależy od konfiguracji twarzy jako całości. Pogorszenie rozpoznawania twarzy (tożsamości
lub ekspresji) występuje np. w sytuacji inwersji, odwrócenia twarzy o 180°,
w tzw. złudzeniu Thatcher (Stuerzel i Spillmann, 2000). Badania wskazują,
że poprawność rozpoznania twarzy np. M. Thatcher wynosiła średnio 95%,
a przy inwersji tylko 50–60% (Thompson, 1980).
26 Jest to tzw. paradygmat awersyjnego warunkowania.
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krytycznym przy świadomej percepcji nie odnotowano istotnych zmian przy przepływie krwi. W innym eksperymencie z użyciem fMRI odnotowano podwyższoną aktywność
ciała migdałowatego przy podprogowej (33 ms) ekspozycji
strachu (Whalen i wsp., 1998). Wyjaśniając zjawisko mikroekspresji można pokusić się o analogię do idei LeDoux
(2002), dotyczącej dwóch systemów reagowania emocjonalnego: być może istnieje górna i dolna droga nie tylko
reagowania emocjonalnego, ślepowidzenia, ale i mimicznego komunikowania się. Droga górna miałaby charakter
świadomy i byłaby aktywizowana podczas intencjonalnego
i refleksyjnego sposobu interpretacji sygnałów. Droga dolna
– samoczynna – zarządzana byłaby automatycznie. Zarówno
emisja sygnału mimicznego, jak i jego odczytanie byłoby
bezwiedne i natychmiastowe. Dzięki istnieniu dolnej drogi
komunikacji, która reguluje przebieg interakcji na poziomie nieświadomym27, stalibyśmy się wrażliwi na sygnały
niedostępne świadomej percepcji.
Ekspresja mimiczna stanowi istotny bodziec emotogenny. Pod wpływem emocji mimicznej innej osoby
bezwiednie uruchamiane są różne reakcje emocjonalne28.
Wystarczy prezentacja twarzy wyrażającej emocję trwająca 16, 8 lub 4 ms, aby badany zachowywał się w sposób
wskazujący, że sam też odczuwa jakąś emocję (Trzebińska, 2003). Zaobserwowano, że widok osoby przeżywającej dany rodzaj emocji wywołuje u badanych pobudzenie
w analogicznych rejonach mózgu (np. w przednim zakręcie
obręczy w przypadku strachu), a także przekłada się np.
na decyzje zakupowe (udowodniono, że trwająca zaledwie
16 ms ekspozycja wizerunku uśmiechniętej twarzy wpływa
na zwiększenie chęci zakupu danego produktu, nawet za
wyższą cenę; Dooley, 2007).
Zjawisko to można także tłumaczyć istnieniem neuronów lustrzanych29 lub tzw. efektem kameleona (naturalną
tendencją do naśladowania gestów, mimiki drugiej osoby;
Chartrand i Bargh, 1999).
Systemy rozpoznawania tożsamości i ekspresji mają
charakter równoległy, zarówno funkcjonalnie, jak i strukturalnie. Świadczy o tym zjawisko prozopagnozji (prosopon
– twarz; agnosia – nieświadomość), zaburzenie charakteryzujące się utratą zdolności odbioru informacji o tożsamości
twarzy, związane najczęściej z obustronnym uszkodzeniem
tzw. szlaku brzusznego potyliczno‑skroniowego. Następuje
wtedy pogorszenie lub uniemożliwienie rozpoznawania znajomych twarzy, niemniej zachowana jest umiejętność określenia wyrazu emocjonalnego30, płci i wieku (Ohme, 2003).
27 Choć wg Nico Frijda emocje nie mogą być nieuświadamiane, gdyż jesteśmy świadomi tego, co aktualnie czujemy oraz w jakim stanie emocjonalnym jesteśmy (Kulesza, 2009).
28 Nierozpoznawanie emocji drugiej osoby zachodzi np. w aleksytymii czy
w zespole stresu pourazowego.
29 Jednocześnie należy zauważyć, że neurony lustrzane nie funkcjonują
prawidłowo w przypadku osób dotkniętych zaburzeniami związanymi z niezdolnością empatycznego rozumienia emocji, np. w przypadku schizofrenii
czy autyzmu (Oberman i wsp., 2005).
30 Odwrotna sytuacja, czyli deficyty w rozróżnianiu ekspresji radości, złości,
smutku, bez problemów z rozpoznaniem czy kategoryzowaniem twarzy wg
bardziej obiektywnych własności, występują w agnozji prozopoafektywnej.
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Stany mózgu pacjentów, mogących tylko nieświadomie spostrzegać bodźce sensoryczne są modulowane przez bodźce
zewnętrzne, ale informacja o tych bodźcach nie znajduje
dojścia do świadomego modelu świata pacjenta31. Cierpiący
na prozopagnozję pacjent nie potrafi używać nieświadomie
reprezentowanych informacji do prowadzenia wolitywnych
działań (Bremer, 2005).
Sygnały wysyłane i odbierane bez udziału świadomości
istotnie modyfikują przebieg interakcji, wpływając na proces
werbalnej komunikacji. Nie są wystarczające do sformułowania introspekcyjnie uzasadnionego poglądu na temat
nadawcy komunikatu (opinii opartej na jawnych przesłankach), ale będąc nacechowane emocjonalnie, służą do zbudowania sądu intuicyjnego typu „lubię – nie lubię” lub
interakcji „dążenia – unikania”. Być może ich obecność
tłumaczymy za pomocą pojęcia „intuicja” (czyli wnioskowania na podstawie napływających w toku interakcji nieświadomych informacji mimicznych), które zostanie omówione w dalszej części pracy.

Uczenie mimowolne, czyli proces automatycznego
nabywania wiedzy dotyczącej współzmienności występowania bodźców w naszym otoczeniu, wykorzystywanej
poza intencjonalną kontrolą podmiotu nie wymaga zaangażowania złożonych strategii poznawczych (np. testowania hipotez) ani żadnego wysiłku poznawczego związanego z zapamiętywaniem określonych informacji. W jego
rezultacie powstaje wiedza, która pozostaje niedostępna
w świadomości podmiotu, a jednak jest wykorzystywana
w podejmowaniu decyzji. Efektem utajonego uczenia się,
który sygnalizuje twórcze rozwiązanie, jest także marker
somatyczny (Kolańczyk, 2003), określany jako reakcja afektywna (pozytywna lub negatywna) organizmu na przewidywane konsekwencje przyszłych zdarzeń. Damasio (2002)
zakłada, że brzuszno‑przyśrodkowa kora przedczołowa oraz
ciało migdałowate (zaangażowane głównie w przetwarzanie
bodźców negatywnych; LeDoux, 2002) stanowią kluczowe
struktury, których prawidłowe funkcjonowanie warunkuje
nabywanie markerów somatycznych. Pamięć ukryta jest
natomiast niedostępnym introspekcyjnie efektem uczenia
mimowolnego (nie można jej intencjonalnie wykorzystać
Mimo królowania na szczycie drabiny
w analitycznym rozumowaniu ani odrzucić jako nieprzydatnej w kontekście podjęcia określonej decyzji). Pojęciem
filogenetycznej jesteśmy automatami?
łączącym oba procesy automatyczne – uczenie mimowolne
Podczas badań laboratoryjnych Libeta (1985) stwier- i pamięć ukrytą jest intuicja, określana jako nagłe pojawiedzono, że potencjał gotowości zaczyna się około 1050 ms nie się decyzji, której towarzyszy brak możliwości werbazanim osoba badana świadomie podejmuje decyzję o wyko- lizacji jej przesłanek. Stanowi ona odzwierciedlenie autonaniu ruchu i tylko 550 ms, w przypadku gdy zezwala sobie matycznej aktywacji wiedzy, ujawniającej się w sytuacjach
na jego spontaniczne wykonanie32. Udowodniono, że ini- niejednoznacznych poznawczo, a jej uzasadnienia stanowią
cjacja aktu wolnej woli zaczyna się w mózgu wcześniej niż zwykle racjonalizacje formułowane post hoc (Ohme, 2003).
uświadomienie działania (Wróbel 2003)33.
Należy zauważyć, że zarówno intuicyjne formułowanie
Jeśli nieuświadomiony bodziec może być skutecznie sądów społecznych na podstawie wskazówek niewerbalnych,
przetwarzany, spełnione zostanie kryterium kwalifikujące jak i przetwarzanie informacji w uczeniu mimowolnym
proces percepcji do kategorii procesów automatycznych obok oraz przetwarzanie bodźców o pozytywnym znaku afekinnych nieświadomych procesów poznawczych, takich jak tywnym w koncepcji markerów somatycznych posiadają
np. uczenie mimowolne, pamięć ukryta czy wspomniana również wspólną podstawę neuronalną, jakimi są zwoje
wcześniej percepcja podprogowa (Wierzchoń, 2009)34. Dzięki podsta35 (Ambady i Rosenthal, 1993; Balas, 2003). Potwierutajonemu poznaniu i wartościowaniu tworzą się trwałe dzałoby to zatem następującą zależność: pozytywny marker
struktury utajonej wiedzy, systemy przekonań i postawy somatyczny, którego funkcją jest oznaczenie preferowanego
(Greenwald i Banaji, 1995).
rozwiązania, może być afektywnym korelatem intuicji jako
efekt mimowolnego uczenia się związków między rozwiązaniem niepewności w sytuacji problemowej a somatyczną
31 Np. w eksperymencie opisanym przez Tranela i Damasio (1985) pacjent
cierpiący na prozopagnozję miał wyższe przewodnictwo skórne przy znajo- reakcją organizmu na pozytywne konsekwencje podjętej
mych niż nieznajomych twarzach (choć nie był w stanie świadomie rozróż- decyzji (Balas, 2003).
nić owych twarzy: czynił to jego układ wegetatywny).
Stymulacja pierwszorzędowej kory ruchowej powoduje mimowolne
ruchy spostrzegane przez badanego jako „obce”. Otrzymuje ona sygnały
z dwóch ośrodków korowych: kory przedruchowej (aktywowanej, gdy wykonywany jest ruch w odpowiedzi na bodziec wzrokowy) oraz z SMA (dodatkowego pola ruchowego, które się aktywuje gdy wykonywany jest ruch
spontaniczny; Jaśkowski, 2009).
33 Odkrycie to znalazło ponownie zastosowanie w neuroekonomii w postaci
skanowania za pomocą fMRI mózgów konsumentów w procesie podejmowania decyzji zakupowych.
34 Paradygmaty badań procesów ukrytych nie pozwalają wyłącznie na badanie nieświadomych aspektów przetwarzania informacji, ponieważ nie
spełniają założenia „czystości procesu” (Shanks i ST John, 1994) – żadna
z obecnie stosowanych metod badawczych nie pozwala na mierzenie tylko
i wyłącznie wpływów ukrytych. Wynik jest zawsze w pewnym stopniu zanieczyszczony wpływem wiedzy jawnej. Dlatego w procedurach badania procesów ukrytych mierzy się łączny wpływ wiedzy świadomej i nieświadomej.
32

Podsumowanie… czyli o nieświadomości
nadal prawie nic…
Większość informacji docierających do receptorów
zmysłowych człowieka pozostaje poza zasięgiem świadomości, służy do realizacji zadań w automatycznych łukach
35

Zwoje podstawy odpowiadają m.in. za koordynację ruchową, automatyczne wykonywanie dobrze wyuczonych reakcji motorycznych oraz przetwarzanie informacji dotyczącej następstwa przestrzennego i czasowego
istotnych bodźców.

UŚWIADAMIANIE NIEUŚWIADOMIONEGO – RZUT OKA W GŁĘBIĘ NIEŚWIADOMOŚCI

odruchowych, umożliwiających biologiczne przetrwanie.
Jednocześnie ze skrawka rzeczywistości, jaki jest dostępny
ludzkiemu ograniczonemu, świadomemu poznaniu nie potrafimy wyłonić tak wielu zjawisk, interpretujemy nieudolnie na swój subiektywny sposób to, co dotykamy naszymi
zmysłami, nie potrafiąc odtworzyć chociażby w niewielkim
stopniu wiernie rzeczywistości. Mimo pełnej sprawności
kory wzrokowej nie będziemy świadomi wielu docierających do nas bodźców. Nigdy nie poznamy zatem obiektywnego świata, nieprzefiltrowanego przez ograniczenia
naszego układu nerwowego, potrafimy tworzyć jedynie
iluzje własnej rzeczywistości.
Czy jednak mimo świadomości naszych ograniczeń
nie warto próbować odkrywać ten nieświadomy byt w nas
samych? Czy próby uświadamiania nieuświadomionego nie
są równie fascynujące jak poszukiwanie korelatów świadomości? Wiadomo bowiem, że przetwarzanie zarówno
nieświadome, jak i świadome dzieli się na szereg sekwencji, a dla każdej charakterystyczne są reakcje o odmiennych atrybutach. Zatem czy poszukiwania w zakresie nauk
mózgu powinny skupiać się głównie na tym, co świadome?
Czy jednak mózgi świadomy i nieświadomy powinny być
obiektem dociekań równocześnie, gdyż stanowią swoje uzupełnienie? Czy badanie podprogowych ekspozycji bodźców mimicznych nie posłuży w przyszłości do zgłębiania
tajemnic procesów percepcji, pamięci oraz uwagi, śledzenia
pierwszych milisekund „życia” procesu psychicznego? Czy
odkrywanie znaczenia alternatywnego szlaku w drodze
wzrokowej u ludzi zdrowych (tłumaczącego zjawisko ślepowidzenia u ludzi z uszkodzoną korą pierwszorzędową),
mikroekspresji i procesów pozawolicjonalnych, nie przybliży
nas do poznania kolejnej zagadki funkcjonowania umysłu?
W owym podsumowaniu jest więcej pytań, niż satysfakcjonujących odpowiedzi. Jednak czy taki właśnie nie
jest mózg, genialny biologiczny procesor, zarządzający
naszym ciałem, życiem i działaniem? Pełen pasjonujących
zagadek, czekający na zaangażowanych w ich rozwiązanie eksploratorów umysłu? Czy dzięki owym dociekaniom
zobaczymy kiedyś świat naszych połączeń neuronalnych,
jak najdokładniej tłumaczący geniusz specyfiki jego świadomego wykonania, rzucając jednocześnie okiem w głębię
nieświadomości?
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CZY NEURONY LUSTRZANE STANOWIĄ WSPÓŁCZUCIOWY PODKŁAD
LUDZKIEJ MORALNOŚCI?*

Nauka, jako zjawisko społeczne, w dużej mierze odpowiada na potrzeby czasów, w jakich jest osadzona, a jej
służebność koncentruje się wokół aktualnie stawianych
pytań, problemów, hipotez oraz prób udzielenia spójnych,
często więc interdyscyplinarnych odpowiedzi.
Ostatnia dekada ubiegłego wieku oraz pierwsza nowego
stulecia charakteryzują się dynamicznym rozwojem nauki,
zwłaszcza jej nowych dyscyplin, wśród których na szczególną uwagę zasługują te z przedrostkiem ‑neuro.
Tak więc, w ostatnich czasach obserwujemy intensywny
rozwój neuronauk, próbujących na nowo zdefiniować człowieka, jego naturę oraz korelacje z otoczeniem, w jakim
dane jest mu egzystować. Zważywszy, iż naukowcy dysponują coraz nowocześniejszymi narzędziami badawczymi,
efekty ich działań często przybierają spektakularny charakter. Z pewnością tak się stało w przypadku zastosowania
technik neuroobrazowania, pozwalających obserwować
aktywność mózgu podczas działania, czego efektem było
między innymi odkrycie lustrzanych neuronów.
Owo odkrycie, uważane za jedno z kluczowych w dzisiejszej myśli naukowej, rzuciło nowe spojrzenie na wyjaśnienie neurobiologicznych mechanizmów uczenia się,
rozpoznawania nastrojów, uczuć oraz rozumienia intencji
drugiego człowieka. Tym samym zweryfikowało i pogłębiło wiedzę o ludzkim mózgu i umyśle, ukazało związek pomiędzy strukturalnymi i funkcjonalnymi częściami
mózgu a procesami współodczuwania i empatii, umożliwiło wyjaśnienie zjawisk, które psychologowie i socjolodzy obserwowali od dawna, lecz nie byli w stanie w pełni
ich uzasadnić.
Truizmem jest stwierdzenie: człowiek – istota społeczna.
Warto jednak je przywołać, by uzmysłowić sobie skomplikowany proces wrastania i funkcjonowania jednostki w dzisiejszej cywilizacji, zmieniającej jakość międzyludzkich
relacji oraz relatywizującej fundamentalne pojęcia, takie
jak na przykład moralność.

Każdy z nas codziennie doświadcza wielu interakcji
z innymi ludźmi, a także nawiązuje z nimi swoiste porozumienia. Dokonuje też, mniej lub bardziej świadomie,
rozmaitych wyborów moralnych: prozaicznych, błahych,
a niekiedy tak ważkich, że decydujących o cudzym losie.
Prostych wyborów dokonujemy nieustannie, zazwyczaj bez
udziału procesów umysłowych, często nieświadomie, intuicyjnie. Skomplikowane wybory moralne aktywizują szereg
struktur mózgowych odpowiedzialnych za jakość reakcji.
Rodzi się więc pytanie, co warunkuje ludzką moralność?
Co stanowi jej współczuciowy podkład? Jakie jest znaczenie neuronów lustrzanych dla ludzkiej moralności?
Poniższa praca stanowi próbę odpowiedzi na te pytania
w świetle najnowszych osiągnięć neuronauk oraz w kontekście dwóch rozległych obszarów naukowych, do niedawna odrębnych, a obecnie posiadających coraz więcej
stycznych na gruncie badawczym, a mianowicie filozofii
i neurobiologii.

Koncepcje dotyczące źródeł moralności
Moralność, w powszechnym rozumieniu, to poczucie
dobra i zła, umożliwiające dokonywanie wyborów pomiędzy
postępowaniem dobrym a złym. Wybory takie nazywamy
wyborami moralnymi. Człowiek postrzega siebie jako istotę
moralną, predysponowaną do rozróżniania tego, co dobre
i złe, a więc gotową do zachowań moralnych.
Psychologowie definiują moralność jako system przekonań, wartości i podstawowych ocen dotyczących słuszności
lub niesłuszności ludzkich zachowań1. Biorąc pod uwagę
złożoność kulturową, społeczną, ideologiczną, wreszcie polityczną współczesnej rzeczywistości znamiennym staje się
Gerrig R.J., Zimbardo P.G.: Psychologia i Życie. PWN, Warszawa 2009,
s. 345.
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fakt relatywizmu owych przekonań, wartości, ocen, a co za
tym idzie zachowań i wyborów moralnych, bowiem działania, które dla jednych są w najwyższym stopniu moralne,
dla innych mogą posiadać zgoła odmienny wymiar.
Kultury różnią się pod względem standardów określających, jakie sytuacje i zachowania uważane są za moralne
i niemoralne. Stąd też biorą się różnice w ocenach czynów,
wyborów moralnych. Niezależnie od tego można zaobserwować pewien uniwersalizm działań moralnych, wymykający się wszelkim uwarunkowaniom zewnętrznym i podyktowany swoistą, ludzką intuicją. Człowiek niewątpliwie
posiadał i posiada zmysł moralny. Czy zatem wykształcił
się on wraz z mózgiem w toku ewolucji?
Rozważania o moralności skłaniają do refleksji nad jej
pochodzeniem. Czy wynika ona z natury ludzkiej, czy jest
uwarunkowana biologicznie, społecznie, a może nadana
przez istotę boską, bądź wytworzyła się w toku ewolucyjnej walki o byt?
Kwestia ta była przedmiotem sporu między dwoma
wybitnymi ewolucjonistami – Karolem Darwinem i propagatorem jego teorii Thomasem Huxleyem. Darwin uważał, że przejawy zachowań moralnych można dostrzec już
u zwierząt, choćby w postaci dozgonnej wierności psów,
dlatego też nie są one wyłączną cechą gatunku ludzkiego.
Huxley kompletnie się z tym nie zgadzał, sądził, że nasze
normy etyczne powstały przez negację wrodzonych instynktów. Ewolucja bowiem promowała osobniki agresywne, bezwzględne i samolubne. Tylko człowiek potrafi być istotą
moralną2.
Według Darwina cała przyroda sterowana jest jedną
potężną siłą – nakazem maksymalnego sukcesu reprodukcyjnego. I cały szereg zachowań ludzkich rzeczywiście „słucha” tej zasady. Ale są pewne ludzkie zachowania, które
tej zasadzie przeczą. Na przykład altruizm, który zdaniem
antropologów wyłamuje się w tajemniczy sposób ze strategii obliczonej na sukces rozrodczy3. Darwin bez cienia
wątpliwości twierdził, że moralność u ludzi jest rozwinięta
w wyjątkowym stopniu, bowiem ludzie używają artykułowanej mowy i mogą sobie przekazać, jakiego zachowania
wymaga się od nich w imię wspólnego dobra. U podstaw
moralności Darwin dostrzegał jednak społeczny instynkt,
który pojawił się na długo przed człowiekiem, a ewolucja
człowieka go wzbogaciła. Według Darwina stosowanie się
do zasad moralnych jest cechą wrodzoną, lecz wrodzone
nie są szczegółowe przepisy kodeksów moralnych.
Tak więc, czy zmysł moralny powstał jako funkcja pierwotna ze względu na wartości przystosowawcze zachowań
zgodnych z normami, czy też w wyniku wykorzystania
innych mechanizmów psychologicznych, rozwijających się
niezależnie? Na tę drugą możliwość wskazuje fakt, iż nie
wszystkie normy moralne mają charakter przystosowawczy,
2
Rotkiewicz M., Brzezicka A.: Porządek w głowie. Polityka. Wydanie specjalne. 2010, 6, s. 58.
3
Mizerski S.: Przygody człowieka na ziemi niczyjej. Polityka. Wydanie specjalne. 2010, 6, s. 56.
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a zwłaszcza to, że ocenie moralnej podlega bardziej intencja
niż skutek (na przykład czyny popełniane nieumyślnie)4.
Najnowsze badania wskazują, że poczucie dobra i zła
w znacznym stopniu zawdzięczamy zwierzęcym przodkom.
Tezę, że moralność pojawiła się przed rozumem, potwierdzają
doświadczenia na naczelnych. Wynika z nich, że ludzka
moralność wyrasta ze społecznych tendencji naszych zwierzęcych przodków, co wskazuje, że jest przynajmniej w części ukształtowana ewolucyjnie, jak sądził Karol Darwin5.
Warte odnotowania stanowisko w omawianej kwestii zajmują zwolennicy wyjaśnień teologicznych. Upatrują oni
źródeł moralności w świecie nadprzyrodzonym, a normy
moralne postrzegają jako nadane od Boga. Nie ulega wątpliwości, że nasze normy moralne są umieszczone w systemach religijnych, i, jesteśmy na ogół przekonani, powstały
one w konsekwencji powstania religii. Religia to system
wierzeń dotyczących genezy i celu istnienia człowieka,
a związane z nią zachowania oraz formy organizacyjne
narzucają pewien typ zachowań, nazywanych zachowaniami moralnymi. Religijność jest zjawiskiem powszechnym, niewątpliwie ukształtowanym w przebiegu ewolucji
i dla gatunku ludzkiego korzystnym6. Jak zatem tworzyła
się ona na przestrzeni dziejów?
Jedną z interesujących neurobiologicznych hipotez
powstania wierzeń religijnych jest tak zwana „Hipoteza
lewopółkulowego objaśniacza świata” – Michaela Gazzanigi.
Gazzaniga prowadził badania na pacjentach z przeciętym
spoidłem wielkim, u których półkule mózgowe nie komunikują się i chociaż obie pracują, do świadomości dochodzą
tylko wyniki pracy połowy dominującej, zazwyczaj lewej7.
Zgodnie z tą hipotezą ludzki mózg tworzy, buduje świadomość z fragmentarycznych danych, w racjonalny sposób
tłumaczy powody działań oraz pewne fakty, w tym również fakt naszej moralności. W świetle powyższego wydaje
się, że to nie religia stworzyła moralność, ale wytworzył ją
nasz mózg w toku ewolucji, a wierzenia religijne wymyślił,
aby usprawiedliwić istnienie moralności8.
Ciekawy pogląd dotyczący pochodzenia moralności
prezentuje Marc Hauser, psycholog z Harvard University,
zajmujący się badaniem ewolucyjnych i rozwojowych aspektów ludzkiego umysłu. Twierdzi on, że ludzie dysponują
zakodowanym, uniwersalnym zmysłem moralnym, pozwalającym oceniać własne i cudze działania. Hauser porównuje
swoją koncepcję ze słynną teorią amerykańskiego lingwisty
Noama Chomsky’ego, według której przychodzimy na świat
posiadając wrodzoną uniwersalną gramatykę9. Zdaniem
Chomsky’ego mózg człowieka musi zawierać mechanizm
nabywania języka, wrodzony moduł, który pozwala małym
4
Vetulani J.: Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice. Homini, Kraków
2010, s. 60
5
Wenner M.M.: Moralne zwierzęta. Świat Nauki. 2010, 9, s. 39
6
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dzieciom rozwijać język, jeśli mają dostęp do odpowiednich próbek mowy10.
Według Hausera podobnie jest z moralnością, rodzimy
się z wpisaną w nasz umysł podstawową zdolnością rozróżniania tego, co dobre i złe, ze swego rodzaju bazową gramatyką moralną. Z tego zaś płynie wniosek, iż moralne osądy
i wybory drogi postępowania są w dużym stopniu rezultatem nieświadomych procesów zachodzących w mózgu11.
Zatem każdy człowiek posiada wrodzoną skłonność, niebędącą zbiorem reguł, ale pewną umiejętnością różnicowania,
warunkującą zachowania moralne i prowadzącą do powstania systemów moralnych. W następstwie rozwoju ewolucyjnego wiele zdolności, skłonności i cech człowieka ma
charakter wrodzony. Stanowią one swoistą bazę możliwości rozwojowych, pakiet startowy potencjału osobniczego,
uruchamiany pod wpływem rozmaitych „wyzwalaczy”,
na przykład środowiska oraz modulowany w trakcie rozwoju
ontogenetycznego. Można z dużym prawdopodobieństwem
przyjąć, iż fakt ten dotyczy również ludzkiej moralności.
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chcieć, aby stała się prawem powszechnym)15. Owa zasada
formalna nie wiązała się z żadnymi określonymi sytuacjami
wyboru, dotyczyła wszystkich ludzi, we wszystkich społeczeństwach, niezależnie od zewnętrznych okoliczności.
Z kolei John Stuart Mill reprezentował stanowisko utylitarne, sądził, że działanie moralne jest kierowane rozumem i ma na celu zwiększenie sumy szczęścia ludzkości16. Interpretując ten pogląd z dzisiejszej perspektywy,
należałoby zadać pytanie o rodzaj arytmetyki sumującej
owe szczęścia. Wydaje się, że jest to bardzo trudny rachunek, narażony na wiele błędów i niedoskonałości, bowiem
odczucie szczęścia jednostkowego nie zawsze przekłada się
na poczucie szczęścia zbiorowego.
Odmienne poglądy filozoficzne na temat moralności
reprezentowali sentymentaliści – David Hume i Adam
Smith17. Według nich w moralności należy kierować się
uczuciem. Adam Smith twierdził, iż moralność wypływa
ze zrozumienia innych ludzi i z sympatii do nich18. Czyżby
więc przewidywał istnienie biologicznych mechanizmów
umożliwiających współodczuwanie i empatię? Podobnie
stanowisko w omawianej kwestii zajmował David Hume.
Według niego o różnicy pomiędzy dobrem a złem nie decydują ani rozum, ani doświadczenie, lecz po prostu nasze
uczucia. Jeśli postanawiamy pomóc komuś, kto tej pomocy
potrzebuje, powodują nami uczucia, nie rozum. Wszyscy
ludzie „czują”, co znaczy dobro innych. Mamy więc zdolność
okazywania współczucia, ale nie ma to nic wspólnego z rozumem. Za pomocą rozumu nie można stwierdzić, jak powinniśmy postępować. Gdybyśmy byli pozbawieni uczuć i decyzję
pozostawili „chłodnemu rozumowi”, być może doszlibyśmy
do wniosku, że właściwie przydałoby się, aby parę milionów ludzi zginęło na świecie, któremu grozi przeludnienie19.
Ten drastyczny przykład jasno pokazuje niebezpieczeństwa wynikające z jednostronnego upatrywania czynników,
kierujących ludzką moralnością. Idąc za arystotelesowską
doktryną środka należałoby uwzględnić i rozum, i emocje,
bowiem zarówno jedno, jak i drugie mają wpływ na kształtowanie decyzji moralnych. Czasami prowadzą one ze sobą
walkę o dominację, a czasami współpracują i, być może,
owo współdziałanie przynosi najlepsze owoce.

Moralność od zarania dziejów była przedmiotem dociekań wielu filozofów, w rozmaity sposób ją definiowano, rozmaicie też wyjaśniano jej uwarunkowania. Część filozofów,
a wśród nich Arystoteles, Immanuel Kant i John Stuart
Mill12, była racjonalistami, zakładającymi, że moralność
wypływa z rozumu.
Arystoteles, twórca filozoficznej doktryny środka (zachowując równowagę człowiek jest szczęśliwym i harmonijnym, skrajności są szkodliwe), podkreślał wagę rozumu
w działaniu (empiryczną drogą znajdywać racjonalną wiedzę – to arystotelizm)13.
Podobnie Kant głosił pochwałę rozumu. Twierdził,
że cechą ludzkiego rozumu jest rozróżnianie pomiędzy
dobrem a złem. Wszyscy ludzie wiedzą, co jest dobre,
a co złe, i wiedzą to nie dlatego, że się tego nauczyli, ale
ponieważ tkwi to w ludzkim rozumie. Zdaniem Kanta wszyscy ludzie mają praktyczny rozum, taką zdolność, która
w każdym momencie pozwala dokonać oceny moralnej.
Uważał, że zdolność do odróżniania dobra od zła jest wrodzona, wszyscy ludzie podlegają uniwersalnemu prawu
Neurony lustrzane –
moralnemu, które „noszą w sobie” (niebo gwiaździste
symulatory tego, co robią inni
nade mną, prawo moralne we mnie)14. Kant określał prawo
moralne jako imperatyw kategoryczny, to znaczy obowiąZaprezentowany wcześniej filozoficzny rys moralności
zujący bezwarunkowo we wszystkich sytuacjach (postępuj współcześnie dopełniają najnowsze osiągnięcia nauk biowedle takiej tylko zasady, co do której mógłbyś jednocześnie logicznych, ze szczególnym uwzględnieniem neurobiologii, posiłkującej się nowoczesnymi metodami badawczymi
nad mózgiem.
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Spośród obecnie najczęściej wykorzystywanych metod
eksperymentalnych badań mózgu znaczące są szczególnie
tak zwane metody obrazowe, które pozwalają na zlokalizowanie w mózgu kognitywnych procesów bez szkody dla
pacjentów20. Niektóre z nich były z powodzeniem stosowane przez grupę badaczy z Uniwersytetu w Parmie, której przewodniczył Giacomo Rizzolatti. Rizzolatti w latach
80. XX w. zainicjował badania nad neuronami ruchowymi
małp, próbując określić obszary neuronów odpowiedzialnych za różne rodzaje ruchu. Badania włoskiego naukowca
i jego zespołu badawczego przyniosły pod koniec lat 90.
ubiegłego wieku niezwykły i niespodziewany rezultat –
odkrycie lustrzanych neuronów (mirror neurons).
W mózgu małpy odkryto klasę neuronów, które uaktywniają się, gdy zwierzę wykonuje proste czynności ruchowe
mające określony cel (na przykład chwytanie owoców) oraz
podczas obserwacji innego osobnika, wykonującego identyczną czynność. Ponieważ nowo odkryta grupa komórek wydawała się bezpośrednio odzwierciedlać w mózgu
obserwatora czynności wykonywane przez kogoś innego,
niczym w lustrze, nazwano je neuronami lustrzanymi21.
Neurony lustrzane u małp odkryto w obszarze brzusznej
kory przedruchowej, zwanym F5. W trakcie eksperymentów małpy realizowały rozmaite czynności, na przykład
sięgały po zabawkę lub coś do jedzenia, zaś zespół badaczy
obserwował wyładowania elektryczne odrębnych grup neuronów podczas tych specyficznych czynności motorycznych.
W pewnym momencie dostrzeżono coś zdumiewającego,
ilekroć ktoś z badaczy sięgał po jedzenie, neurony małp
reagowały tak, jakby małpy same chwytały pożywienie.
To pozwoliło przyjąć hipotezę, że wzór aktywności neuronów związany z obserwowaną czynnością jest jej reprezentacją w mózgu, bez względu na to, kto ją wykonuje22.
W dalszym etapie eksperymentów sprawdzano, czy neurony lustrzane, poza wzrokowym rejestrowaniem czynności, pełnią rolę również w jej rozumieniu. Zatem badano,
czy małpa potrafi uchwycić znaczenie działań, nie widząc
ich. Okazało się, że neurony lustrzane są aktywne również wtedy, gdy zwierzę nie widzi samego aktu działania,
ale ma dostarczone wyraźne przesłanki o jego zaistnieniu
(na przykład dźwięk – odgłos rozdzieranej kartki papieru,
odgłos zgniatanego orzecha). Silne pobudzenie neuronów
kory ruchowej w opisanych sytuacjach stało się podstawą
do sformułowania przypuszczenia o rozumieniu przez zwierzę czynności obserwowanej bez udziału zmysłu wzroku,
a jedynie na podstawie dźwięku, czy wyobrażenia.
Kolejne eksperymenty naukowców dały odpowiedź
na pytanie, jak neurony lustrzane aktywują się w kontekście rozpoznawania celu działań. Okazało się, że neurony lustrzane kory ruchowej reagowały serią wyładowań,
gdy małpa obserwowała rękę badacza poruszającą się, by
20
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chwycić przedmiot, ale nie wtedy, gdy w zasięgu ręki nie
było żadnego przedmiotu oraz wówczas, kiedy małpa nie
mogła widzieć samej czynności chwytania, ale wiedziała,
że za zasłoną ukryty jest przedmiot (neurony lustrzane
reagowały na celowy ruch ręki sięgającej za zasłonę)23. Tak
więc, widoczny ruch ręki ukierunkowany na niewidoczny
przedmiot aktywował neurony lustrzane, co pozwoliło przypuszczać, iż właśnie rozumienie cudzych działań jest podstawowym zadaniem mechanizmu lustrzanego. Podobne
wyniki uzyskano podczas badania pojmowania intencji
działania (chwytanie owocu, by go zjeść oraz chwytanie
owocu, by go włożyć do pojemnika), aktywacja neuronów
kodowała zrozumienie ostatecznej intencji ruchu.
Zatem neurony lustrzane uaktywniają się w odpowiedzi
na istotę czynności, a nie tylko na jej widoczne, powierzchowne cechy. Umożliwiają rozumienie intencji, rozróżniając
działania podobne, lecz o odmiennym celu. Układ ruchowy
zorganizowany jest w łańcuchy neuronalne, z których każdy
koduje określoną intencję czynności. Kiedy małpy obserwowały jakąś czynność w określonym kontekście, wystarczyło,
by zobaczyły początek pełnego ruchu, by uruchomił się
łańcuch wyładowań neuronów lustrzanych, kodujących również właściwą intencję. To dowiodło, że istnieje bezpośredni
związek między organizacją ruchową czynności intencjonalnych a zdolnością rozumienia cudzych zamiarów24.
Badania obrazowania pracy ludzkiego mózgu za pomocą
czynnościowego rezonansu magnetycznego potwierdziły
istnienie w ludzkim mózgu zarówno systemu neuronów
lustrzanych, jak i zjawisk z nimi związanych i wcześniej
zaobserwowanych w mózgach małp. To dało podstawę
do dalszych szczegółowych rozważań na temat roli neuronów lustrzanych w zachowaniach człowieka oraz ich znaczenia w kontekście relacji społecznych.
Biorąc pod uwagę, że ludzie i większość małp to istoty
społeczne, łatwo zauważyć wzrost szansy na przetrwanie,
jaki daje zdolność bezpośredniego i natychmiastowego
rozumienia cudzych intencji bez angażowania skomplikowanej maszynerii poznawczej, co właśnie zapewnia
mechanizm oparty na neuronach lustrzanych, który niejako dokonuje przekładu podstawowych ruchów na sieć
ruchowo‑semantyczną25.
Odkrycie neuronów lustrzanych może stać się dla psychologii tym, czym było odkrycie DNA dla genetyki. Jedną
z najważniejszych ich funkcji jest rozpoznawanie nastrojów,
uczuć i myśli innych. Dzięki nim większość z nas potrafi
czytać nastroje i myśli z twarzy rozmówców. Neurony
lustrzane pozwalają też na uczenie się, obserwacja ruchów
drugiej osoby wywołuje naśladowanie ich, co widać zwłaszcza u dzieci. Obserwując innych, bezwiednie naśladujemy
ich mimikę, wywołujemy u siebie aktywację analogicznych
neuronów i budzimy w sobie analogiczne uczucia26.
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Dzięki systemowi neuronów lustrzanych człowiek jest
w stanie zbudować intuicyjną wiedzę na temat drugiego
człowieka. Dzieje się to w sposób natychmiastowy, nieświadomy, automatyczny. Neurony lustrzane pozwalają
nawiązać pozawerbalną, przedrefleksyjną więź pomiędzy
ludźmi. Zważywszy jednak, że człowiek wyposażony został
w toku ewolucji w rozbudowany system poznawczy, może
on, wykorzystując procesy wnioskowania, sprawnie uzupełniać neuronalny mechanizm interpretowania cudzych
zamiarów, intencji i emocji, a także dokonywać korekty
popełnianych przez niego błędów.

Neurony lustrzane w kontekście dostrajania się
do cielesnego i emocjonalnego stanu
drugiego człowieka
Neurony lustrzane, jak wspomniano, umożliwiają człowiekowi imitowanie cudzych zachowań ze zrozumieniem
celu i intencji, co odgrywa fundamentalną rolę w procesie
uczenia się. Przemawiają za tym dane dostarczone przez
grupę włoskich badaczy, którzy posłużyli się metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego do badania ludzi
obserwujących i naśladujących ruchy palców rąk. Aktywność obu typów pobudzała dolny zakręt czołowy, czyli część
systemu neuronów lustrzanych. Podczas bardziej skomplikowanej czynności, jaką jest gra na gitarze, u obserwatorów
uaktywniał się czołowo‑ciemieniowy system neuronów
lustrzanych. Wydaje się więc, iż naśladownictwo, będące
powtarzaniem ruchów innej osoby, uwarunkowane jest systemem neuronów lustrzanych, stanowiących pomost pozwalający na przekazywanie i nabywanie umiejętności27.
Dzięki systemowi neuronów lustrzanych jesteśmy pobudzani do określonych zachowań, zanim zdążymy pomyśleć. Neurony lustrzane skłaniają nas do imitowania tego,
z czym się stykamy, za sprawą efektu lustrzanego, polegającego na odzwierciedlaniu zachowań i emocji zaobserwowanych u innych. Parafrazując owo stwierdzenie można
powiedzieć, że neurony lustrzane działają niejako w myśl
starego porzekadła: „z kim przystajesz, takim się stajesz”.
Oczywiście jest to dość odległa paralela, niemniej jednak
zawiera w sobie element sedna sprawy.
Jak dowiodły dalsze badania, neurony lustrzane ludzkiego mózgu odpowiedzialne są również za współbrzmienie
emocjonalne, współodczuwanie, empatię i intuicję. W życiu
społecznym równie ważne, jak dostrzeganie intencji jest
rozumienie cudzych emocji, często są one kluczowym elementem kontekstu, wskazującym intencje działania. Dlatego też naukowcy podjęli badania, by stwierdzić, czy system neuronów lustrzanych pozwala zrozumieć nie tylko to,
co inni robią, ale także co czują.
Zespół Rizzolattiego sprawdził, przy użyciu metody
czynnościowego rezonansu magnetycznego, jak działają neurony lustrzane podczas doznawania i obserwowania uczuć

oraz bólu. Zbadano więc reakcję ludzi na uczucie wstrętu
i bólu. Okazało się, że uczucie obrzydzenia pod wpływem
nieprzyjemnego zapachu i grymas obrzydzenia na twarzy
kogoś innego pobudzają tę samą okolicę mózgu – przednią
część wyspy, niekiedy dokładnie w tych samych miejscach.
To znaczy, że obszary neuronów lustrzanych w wyspie uaktywniają się zarówno, gdy badani sami doświadczają emocji, w tym przypadku negatywnych, jak i wówczas, gdy je
widzą28. Można więc przyjąć, że pomiędzy osobą doznającą
uczucia, a osobą obserwującą je zachodzi specyficzna relacja, możliwa dzięki mechanizmowi lustrzanych neuronów,
powodująca bezpośrednie, natychmiastowe, nieświadome
zrozumienie kontekstu poprzez współodczuwanie towarzyszących jemu emocji, co jest niezwykle istotne z punktu
widzenia społecznego funkcjonowania jednostki (mechanizmy przetrwania, mechanizmy adaptacyjne, bezpieczeństwo, rozwój, zachowania moralne).
Do równie ciekawych wniosków doszli badacze po serii
eksperymentów nad udziałem neuronów lustrzanych
w doznawaniu, obserwowaniu oraz antycypacji uczucia bólu.
Podczas eksperymentów ochotnicy doświadczali bolesnej
stymulacji za pośrednictwem elektrod umieszczonych na ich
dłoniach, następnie widzieli elektrody na dłoniach innych
uczestników eksperymentu i oznaki ich cierpienia. W obu
sytuacjach u badanych uaktywniły się te same obszary
przedniej wyspy i przedniego zakrętu obręczy. To przydaje funkcjonalnej podstawy neuronalnej pewnym relacjom
międzyludzkim, na których bazie powstają bardziej skomplikowane zachowania społeczne – może być na przykład
podłożem naszej zdolności współodczuwania29.
Umiejętność współodczuwania stanowi jeden z warunków spontanicznego nawiązywania relacji pomiędzy ludźmi
oraz istnienia ludzkiej moralności. Bez umiejętności współodczuwania nie byłoby zachowań moralnych, a jedynie
chłodna, rozumowa kalkulacja.
Odczytanie emocji, podobnie jak rozumienie działań,
niewątpliwie odbywa się w mózgu na więcej niż jeden sposób. Widok kogoś przeżywającego emocje może uruchomić
proces rozumowania, który na podstawie informacji zmysłowych doprowadzi do logicznego wniosku o uczuciach tej
osoby. Ale może też dojść do bezpośredniego rzutowania
informacji zmysłowych na struktury ruchowe, co powoduje
doświadczenie tych emocji przez obserwatora. W pierwszym
przypadku obserwator wnioskuje o emocjach, ale ich nie
odczuwa, w drugim natomiast mechanizm lustrzany wywołuje ten sam stan emocjonalny u obserwatora30. W procesie
współodczuwania mamy do czynienia z nieświadomym,
natychmiastowym odczuciem tego, co czują inni – uczuć nie
nazywamy, lecz je po prostu odczuwamy. Natomiast w przypadku uruchomienia procesów umysłowych mamy do czynienia z dedukcją, na podstawie przesłanek zmysłowych,
o rodzaju obserwowanych uczuć, ale bez ich odczuwania.
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Czy ból jest więc ceną, jaką płacimy za współodczuwanie? Neurony lustrzane to takie systemy komórek nerwowych, które pozwalają nam pojąć, co się dzieje w drugim
umyśle nie przez zrozumienie pojęciowe, ale przez bezpośrednie imitowanie, uczuciem, nie myślą. To uruchamianie
równoległych obwodów w dwóch mózgach pozwala natychmiast wyczuć, co się liczy w danej chwili. Wytwarza się
dzięki temu poczucie bezpośredniości, wspólnego przeżywania danego momentu. Neurobiolodzy nazywają ten stan
wzajemnego współbrzmienia „rezonansem empatycznym”,
łącznością mózgu z mózgiem, dzięki której tworzy się za
pośrednictwem drogi niskiej dwuosobowy obwód nerwowy31.
Wydaje się, iż wyniki badań nad współodczuwaniem
bólu i emocji stanowią dowód na to, iż u biologicznych podstaw współbrzmienia emocjonalnego, rezonansu empatycznego można upatrywać system neuronów lustrzanych.

Empatia jako zdolność do współodczuwania
W codziennym języku funkcjonuje określenie „empatyczny człowiek”. Oznacza to osobę obdarzoną zdolnością
współbrzmienia, współodczuwania emocjonalnego. Zatem
zdolność do współodczuwania zazwyczaj utożsamiana jest
z empatią. O współodczuwaniu, rozumianym dziś jako empatia, pisał już dwieście lat temu Adam Smith, reprezentujący,
jak wcześniej wspomniano, filozoficzny nurt sentymentalizmu.
Według Smitha współodczuwanie jest to uczucie, którego doświadczamy obserwując stany emocjonalne innych
ludzi; współczucie, jakie żywimy do nich, kiedy są smutni;
oburzenie – kiedy są traktowani z lekceważeniem; radość –
gdy osiągają sukces. Smith uważał, że jesteśmy przez naturę
wyposażeni w możliwość, a właściwie w nieodpartą skłonność do doświadczania „pokrewieństwa uczuć”, kiedy obserwujemy kogoś będącego pod wpływem silnych uczuć32.
Jak dowiedli neurobiolodzy, system neuronów lustrzanych odgrywa zasadniczą rolę w naśladowaniu działań
i w rozumieniu ludzkich intencji. Dalsze badania, dotyczące
udziału neuronów lustrzanych w naśladowaniu i współodczuwaniu stanów afektywnych drugiego człowieka potwierdziły ich znaczenie w tym zakresie. Za pomocą technik
neuroobrazowania badano osoby, których zadaniem było
obserwowanie lub naśladowanie ekspresji mimicznych różnych emocji. W obu sytuacjach dochodziło do zwiększenia
aktywacji w tych samych obszarach mózgu: bruździe skroniowej górnej, przedniej części wyspy, ciele migdałowatym
oraz w obszarach kory przedruchowej odpowiadającej za
reprezentację ruchową twarzy. To dowiodło, że analogicznie do ruchowych systemów neuronów lustrzanych istnieje
w mózgu układ lustrzanych neuronów afektywnych związany z procesami emocjonalnymi33.
Goleman D.: Neurony, które łączą ludzi. Charaktery. 2007, 5, s. 51.
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Współcześnie taki pogląd niesie ze sobą istotne implikacje w kierunku rozumienia ludzkiej moralności. Wszakże
u podstaw moralności psychologowie upatrują jedną z najpiękniejszych cech natury ludzkiej – empatię – siłę napędową
działań moralnych i wyborów moralnych. A skoro empatia,
jako zdolność współodczuwania, możliwa jest dzięki istnieniu w ludzkich mózgach systemu neuronów lustrzanych,
można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że to właśnie neurony lustrzane, będące biologiczną podstawą empatii, stanowią współczuciowe podłoże ludzkiej moralności.
Tak więc, już osiemnastowieczni filozofowie podejmowali trafne próby określenia podstawy zachowań moralnych, które obecnie biolodzy wyjaśniają w sposób naukowy,
na bazie najnowszych odkryć neuronauk, przydając ich pełniejszego zrozumienia, a także torując drogę do dalszych
wniosków w tym zakresie.
Empatia stanowi pomost w odzwierciedlaniu oraz rozumieniu emocji i uczuć innych ludzi, jest zjawiskiem niejednorodnym, a więc w różny sposób definiowanym.
Zdaniem psychologów empatia to reakcja afektywna,
bardziej odpowiadająca sytuacji innej osoby niż naszej
własnej34. Empatia jest zjawiskiem wieloaspektowym, złożoną reakcją uruchamianą na oznaki cierpienia pochodzące
z osoby cierpiącej albo z jej sytuacji. Psychologowie wyodrębniają pięć różnych trybów empatycznego pobudzenia.
Pierwsze trzy z nich pojawiają się już w fazie przedwerbalnej, są automatyczne i zasadniczo mimowolne. Empatia
powstająca w ramach tych trzech trybów pobudzenia jest
pasywną i mimowolną reakcją afektywną, opierającą się
na powierzchownych oznakach i wymagającą procesów
poznawczych na najniższym poziomie. Kolejne dwa tryby
empatycznego pobudzenia funkcjonują na wyższym poziomie poznawczym, ich istotą jest kojarzenie pośrednie oraz
przyjmowanie ról i zmiana perspektywy, gdy obserwator
wyobraża sobie, co może czuć ofiara – osoba cierpiąca, lub
jak on sam czułby się na jej miejscu35.
W ujęciu emocjonalnym empatia jest więc zdolnością
człowieka do współodczuwania stanów emocjonalnych drugiego człowieka, natomiast z perspektywy poznawczej –
to zdolność do rozumienia przekonań, uczuć i zamiarów
innych36.
Za sprawą empatii, możliwej dzięki systemowi lustrzanych neuronów, dochodzi do szybkiego, nieświadomego,
przedrefleksyjnego, intuicyjnego rozpoznania, co dzieje się
z drugim człowiekiem, co jest określane jako umiejętność
tworzenia „teorii umysłu” – wrażenia na temat wewnętrznych motywów innych ludzi. Zatem „teoria umysłu” stanowi
dar wyobrażania sobie, co myślą inni – dzięki istnieniu
systemu lustrzanych neuronów. Owa umiejętność odgrywa
fundamentalne znaczenie z punktu widzenia społecznego,
bowiem buduje więzi społeczne, umożliwia socjalizację,
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zachowania moralne, adaptację społeczną, a nade wszystko
sprawne funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. Problemy pojawiają się wówczas, gdy system neuronów lustrzanych zawodzi, a dzieje się tak w przypadku autyzmu, charakteryzującego się między innymi brakiem współbrzmienia
emocjonalnego z innymi ludźmi, nawet tymi najbliższymi
pod względem pokrewieństwa.
Układ neuronów lustrzanych dostarcza nam neurobiologicznego podłoża wzajemnego emocjonalnego porozumienia.
Z neurobiologicznego punktu widzenia istnieje podstawa, by
przypuszczać, że żaden przyrząd czy metoda biochemiczna
nie będą nigdy w stanie zrozumieć stanu emocjonalnego
innego człowieka i wpływać na niego w taki sposób, jak
może to zrobić człowiek37.
Neurobiolodzy wyróżniają dwie drogi przetwarzania
neuronalnego, zaangażowane w procesie empatii. Pierwsza
z nich sterowana jest mechanizmem „dół–góra”, opierającym się na układzie neuronów lustrzanych, które pozwalają
na bezpośrednie współodczuwanie stanu emocjonalnego
drugiego człowieka. Oznacza to, że aby zrozumieć, jak
boli innych, wykorzystujemy te same reprezentacje, które
uruchamiamy w odpowiedzi na ból własny. Do aktywacji dochodzi głównie w przedniej części zakrętu obręczy,
przedniej części wyspy i korze somatosensorycznej38.
Droga ta – nazywana drogą niską – odpowiada za procesy automatyczno‑afektywne. Stanowią one domyślny program, na który przestawia się mózg, gdy nic go nie absorbuje. Większość naszych działań przebiega automatycznie,
według utartych schematów39. Ten rodzaj przetwarzania
informacji określany jest jako przetwarzanie przez dane,
gdyż punkt wyjścia dla identyfikacji stanowią w nim dane
zmysłowe pobierane z otoczenia. „Dół” oznacza oddziałujące bodźce, „góra” – korę mózgową. Kiedy bodziec jest
dostatecznie silny, pobudza aktywność mózgu w sposób
oddolny, czyli właśnie „dół–góra” (bottom‑up)40.
Kiedy człowiek obserwuje oznaki emocji u innego człowieka bądź wyobraża sobie, co czuje inna osoba, w jego
mózgu automatycznie aktywują się szlaki neuronalne odpowiadające za reprezentacje stanów afektywnych obserwowanej osoby. Dzięki aktywacji tych wewnętrznych reprezentacji neuronalnych człowiek może rozpoznać emocje
innych, wyrazić je za pomocą gestów, mimiki oraz odczuć
jako własne.
Badania neurobiologów dowiodły, że podczas empatii bólu dochodzi do aktywacji w mózgu zarówno komponentów afektywnych bólu (aktywacja przedniej części
zakrętu obręczy i przedniej części wyspy), jak i komponentów czuciowych bólu (aktywacja kory somatosensorycznej).
Gdy empatyzujemy z innymi, pobudzamy te same szlaki
neuronalne, które uruchamiamy, kiedy sami doznajemy
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podobnych uczuć bólu. Fakt aktywacji w korze somatosensorycznej obszarów związanych ze szlakiem transmisji
sygnału bólowego wskazuje na „bezpośrednie odzwierciedlenie odczucia bólu”41.
Można więc przypuszczać, iż ból jest ceną, jaką płacimy
za empatię. Czy ceną, jaką płacimy za empatię jest także
nadmiar niekontrolowanego odzwierciedlania i współodczuwania? Wszakże wiele bodźców odbieramy podświadomie.
Wyniki badań pokazały, że obraz eksponowany przez
zaledwie 40 milisekund mózg rejestruje na poziomie nieuświadomionym i te spostrzeżenia, podobnie jak spostrzeżenia uświadomione, mogą wywoływać reakcje, zwiększać
gotowość do pewnych zachowań oraz powodować zmiany
psychiczne i cielesne42.
W tym miejscu rodzi się pytanie o to, co nas chroni
przed ciągłym, automatycznym odzwierciedlaniem wszystkiego, co nas otacza oraz o to, co stanowi rolę selekcjonera,
a zarazem stabilizatora emocjonalnego zapobiegającego
ustawicznemu odzwierciedlaniu i współodczuwaniu.
Otóż człowiek w wyniku ewolucji został wyposażony
w strukturę mózgową, będącą „dyrygentem” i zarazem
„kontrolerem” wszelkich działań, mianowicie najbardziej
rozwinięte wśród naczelnych płaty czołowe. To właśnie
one sprawiają, że nie imitujemy wszystkiego, co widzimy
i nie współodczuwamy wszystkiego w sposób chaotyczny.
Hamowanie kontrolowane przez płaty czołowe jest czynnikiem powstrzymującym nas przed naśladowaniem wszystkiego, co widzimy. Niemniej jednak część odzwierciedlania
zachodzi w sposób podświadomy, nie bez konsekwencji.
W procesie empatii oprócz pobudzenia mimowolnego,
stanowiącego natychmiastową reakcję afektywną, opartą
na powierzchownych oznakach i angażującego procesy
poznawcze na najpłytszym poziomie, istnieją reakcje
na wyższym poziomie poznawczym, związane z przyjmowaniem perspektywy drugiego człowieka przy jednoczesnym
oddzieleniu swojej własnej. Istotą zmiany perspektywy jest
wyobrażenie sobie i zrozumienie tego, co może czuć inny
człowiek, czyli przyjęcie jego punktu widzenia. Proces ten
może być rozciągnięty w czasie oraz podlegać kontroli wolicjonalnej, ale również może nastąpić bezwiednie i natychmiastowo. Na poziomie neuronalnym za przyjmowanie
perspektywy innych może odpowiadać droga przetwarzania informacji „góra–dół” (top‑down), w którą zaangażowane są głównie obszary kory przedczołowej. Dzięki niej
w momencie, gdy próbujemy zrozumieć co czują inni, może
dochodzić do wyhamowania autonomicznych i somatycznych szlaków neuronalnych odpowiadających za współodczuwanie stanu emocjonalnego innych. Zastosowanie metod
neuroobrazowania pokazało, że w czasie, gdy osoba badana
jest proszona o wyobrażenie sobie, jakie przekonania, intencje czy pragnienia mają inni, dochodzi do aktywacji głównie
w korze przedczołowej przyśrodkowej, styku skroniowo
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‑ciemieniowym, zakręcie skroniowym środkowym i biegunie płata skroniowego43. Droga przetwarzania informacji
„góra–dół” bywa określana jako sterowanie pojęciowe, gdyż
przechowywane w umyśle pojęcia wpływają na interpretowanie danych zmysłowych44. W odróżnieniu od wspomnianej wcześniej drogi niskiej jest to droga tak zwana wysoka,
sterująca procesami poznawczo‑kontrolowanymi. Włącza
się wtedy, gdy wystąpi jakieś niespodziewane wydarzenie, pomyłka lub konieczność podjęcia decyzji. Wówczas
droga wysoka przerywa automatyczny program. Dzięki
temu możemy dokonywać wyborów45.
Istnieją dowody, że kora przedczołowa przyśrodkowa
bierze udział zarówno w procesach emocjonalnych, jak
i poznawczych zaangażowanych w zjawisko empatii. Dlatego
też w tym obszarze mogłyby splatać się szlaki neuronalne
odpowiadające za współodczuwanie (aspekt emocjonalny
empatii) oraz te, które biorą udział w przyjmowaniu perspektywy (aspekt poznawczy empatii). Do aktywacji w tym
obszarze dochodziło wtedy, gdy osoby badane proszono
o wyobrażenie sobie, co ktoś myśli na jakiś temat46.
Reasumując, najważniejsze obszary mózgowe zaangażowane w proces empatii to: kora przedczołowa przyśrodkowa, styk skroniowo‑ciemieniowy, bruzda skroniowa górna,
biegun płata skroniowego, przednia część zakrętu obręczy,
przednia część wyspy, kora somatosensoryczna.
Zasadniczo wszyscy ludzie predysponowani są do odczuwania empatii. Badania psychologów pozwoliły określić
czynniki różnicujące nasilenie jej odczuwania. Tak więc
wśród czynników modulujących poziom empatii wskazano
na: intensywność stymulacji, związek pomiędzy osobą
obserwowaną a empatyzującą, kontekst sytuacyjny, płeć
osoby empatyzującej i osoby, z którą empatyzujemy47.
Czasami dochodzi do zaburzeń współodczuwania. Najwyraźniej widać to u osób dotkniętych autyzmem. W tym
przypadku deficyt empatii spowodowany jest prawdopodobnie brakiem pobudzenia kory przedczołowej przyśrodkowej, co wynika z niedostatku lub słabego wykształcenia
układu neuronów lustrzanych. Efekt stanowią zaburzenia
w rozpoznawaniu emocji i niezdolność do współodczuwania.
Podobne ograniczenia w odczuwaniu empatii obserwuje
się u pacjentów z uszkodzeniem kory przedczołowej przyśrodkowej. Osoby te wykazują zaburzenia w przyjmowaniu
perspektywy innych, co może świadczyć o zaburzeniach
wysokiej drogi przetwarzania informacji, przy równoczesnej
aktywacji układu neuronów lustrzanych, co mogłoby prowadzić do emocjonalnego zarażania, przy równoczesnym wzroście poziomu lęku i dyskomfortu, określanych jako osobista
przykrość. Podobny mechanizm zachodzi u dzieci, u których
okolica przedczołowa jest jeszcze rozwojowo niedojrzała.
Wówczas najczęstszym objawem emocjonalnego zarażania
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jest płacz, jako odpowiedź na płacz innych. Dochodzi
do odzwierciedlania uczuć innych, z równoczesnym zniekształceniem perspektywy i trudnością w oddzieleniu pozycji „ja” – „nie ja”. Badania pokazały, że u dzieci w przedziale
wiekowym 8–12 lat proces hamowania zachodzi słabiej niż
u dorosłych, tak więc częściej dochodzi u nich do emocjonalnego zarażania niż do pełnego empatyzowania48.
Nieprawidłowości w zakresie empatii widoczne są również u osób z zaburzeniami zachowania. Okazało się,
że nastolatki z zaburzeniami zachowania potrafią współodczuwać, choć nadaktywacja ciała migdałowatego może
wskazywać na wzrost poziomu osobistej przykrości, świadczący bardziej o przyjmowaniu perspektywy własnej, a nie
innych, co może świadczyć o dysfunkcji w ocenie sytuacji
i podwyższonym poziomie lęku.
Powyższe przykłady pokazują, że w procesie empatii
samo współodczuwanie emocji, angażujące takie struktury
mózgowe jak: przednia część zakrętu obręczy, przednia
część wyspy, kora somatosensoryczna jest niewystarczające. Dla pełnego aktu empatii ważne jest jeszcze przyjęcie
cudzej perspektywy, przy równoczesnym oddzieleniu swojej
własnej (procesy metalizowania) za co odpowiadają: kora
przedczołowa przyśrodkowa, styk skroniowo‑ciemieniowy,
bruzda skroniowa górna, biegun płata skroniowego.

Decyzje moralne – udział rozumu i emocji
Decyzja moralna wiąże się z dokonaniem wyboru moralnego, wyboru pomiędzy dobrem a złem. Częstokroć nasze
decyzje moralne zapadają intuicyjnie, spontanicznie, automatycznie, bez włączania procesów mentalnych. Niekiedy
zaś rozciągają się w czasie i wykorzystują wiele struktur
mózgowych dla podjęcia trafnego wyboru, bo odpowiedzialność za niego może być ogromna, nawet obciążająca
sumienie.
W ostatnich latach psychologowie i neurobiolodzy
badali mechanizm rozwiązywania dylematów moralnych,
czyli takich problemów, w których trzeba wybrać pomiędzy dwoma złymi rozwiązaniami. Klasycznymi przykładami dylematów moralnych są: dylemat zwrotnicy, dylemat
mostka i dylemat tratwy ratunkowej. W każdym z nich
można uratować pięć osób przez podjęcie działania prowadzącego do śmierci jednej osoby, a więc wybrać mniejsze
zło. W dylemacie zwrotnicy przekładnia ustawiona jest tak,
że kieruje pociąg na grupę pięciu osób stojących na torach.
Aby uratować im życie należy przełączyć zwrotnicę na inny
tor, na którym znajduje się jedna osoba. Zatem śmierć pięciu osób czy jednej? Mniejsze zło czy większe zło? Czy
dokonać wyboru utylitarnego i zadziałać tak, aby suma
szczęścia była większa? A może pozostawić decyzję losowi
i nie podejmować żadnego działania?
Większość badanych osób decyduje się przełączyć
zwrotnicę i poświęcić jedno życie dla ratowania pięciu
48
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istnień. Dokonuje więc typowego wyboru utylitarnego,
zbieżnie z poglądami Johna Stuarta Milla, uważającego,
że działania moralne to takie, które zwiększają sumę szczęścia ludzkości49.
W dylemacie z mostkiem dokonujący wyboru stoi
na kładce przerzuconej nad torami. Jadący pociąg zmierza w kierunku pięciu osób stojących na torach. Aby uratować im życie należy zrzucić grubego mężczyznę stojącego
na mostku tak, aby zatrzymał pędzący pociąg. W tym przypadku u badanych osób pojawiało się więcej wahań decyzyjnych. Większość nie podejmowała decyzji o zrzuceniu
człowieka z torów. Wszakże należałoby własnoręcznie spowodować jego śmierć, a to jest sprzeczne z głęboko zakorzenionym w naturze człowieka kodeksem moralnym, którego
jedna z zasad powiada – nie zabijaj. Badani postępowali
więc zbieżnie z doktryną Kanta, zakładającą, że nie wolno
naruszać normy moralnej niezależnie od konsekwencji50.
Interesujący jest powód, dla którego w jednym przypadku badani decydowali się poświęcić jedno życie dla
pozostałych pięciu, w drugim przypadku zaś nie. Przecież
zarówno w dylemacie zwrotnicy, jak i w dylemacie mostka
decyzja miała charakter etyczny i związana była z pogwałceniem norm moralnych, które nie pozwalają na zabicie
człowieka. Zasadnicza różnica pomiędzy wyborami polega
na tym, że w dylemacie zwrotnicy pogwałcenie norm moralnych ma charakter bezosobowy, wynika z pewnej abstrakcji,
z koncepcji wartości życia ludzkiego, z faktu braku bezpośredniości pomiędzy osobą dokonującą wyboru a osobą
krzywdzoną, bowiem relacja między nimi jest całkowicie
pośrednia. Natomiast w dylemacie mostka pogwałcenie
zasad moralnych ma charakter wybitnie osobowy, zaś relacja
między osobą krzywdzącą a krzywdzoną jest bezpośrednia.
Łatwiej jest zadziałać nieosobowo (przełączyć zwrotnicę),
aby uzyskać cel, niż całkowicie osobowo (własnymi rękoma
zrzucić człowieka, doprowadzając do jego śmierci), aby
uzyskać taki sam cel – mianowicie uratować życie pięciu
osobom. Łatwiejsza akceptacja nieosobowego pogwałcenia norm moralnych powoduje, że współczesne konflikty
zbrojne są tak krwawe, wszak zabić oznacza często nacisnąć przycisk, uruchomić dźwignię51.
Wyniki badań w zakresie rozstrzygania dylematów
moralnych pokazały, że znaczna część osób rozwiązywała
je w taki sam sposób i że wybory te są podobne w różnych
kulturach, niezależnie od rasy, wyznania, płci, cywilizacji
i religii. Badani bardzo różnie racjonalizowali swój wybór
i tylko jedna trzecia w uzasadnieniu decyzji uwzględniała
fakty przestawione w dylemacie. Oznacza to, że wybór nie
jest podejmowany całkowicie rozumowo52. Tak więc wydaje
się, że sporą część decyzji moralnych podejmujemy natychmiastowo, emocjonalnie, później zaś budujemy dla nich
Kalat J.W.: Biologiczne podstawy psychologii. PWN, Warszawa 2011,
s. 256–358.
50
Vetulani J.: Neurobiologia moralności. Wiedza i Życie. 2005, 5, s. 38.
51
Tamże, s. 38–39.
52
Tamże, s. 39.

49

29

logiczne uzasadnienie. Wreszcie – dylemat z tratwą ratunkową. Osoba badana znajduje się wraz z pięcioma innymi
osobami na tratwie ratunkowej, dryfującej po lodowatej
wodzie. Tratwa jest przeciążona i zaczyna tonąć. Ratunkiem jest wypchnięcie z tratwy jednej osoby, wówczas
pozostałych pięć uratuje się. Ponownie mamy do czynienia z dylematem o osobowym charakterze pogwałcenia
norm moralnych. Zabijając jedną osobę można uratować
pięć istnień, w tym własne.
Ale myśl o tym, że własnoręcznie przyczynimy się
do czyjejś śmierci jest nieznośna emocjonalnie. Wyniki
w obrazowaniu aktywności mózgu podczas rozstrzygania
dylematu z kładką lub tratwą ratunkową wskazują na zwiększenie aktywności w tych obszarach mózgu, o których wiadomo, że reagują na emocje, włączając część kory przedczołowej, fragment zakrętu obręczy i zakręt kątowy – obszar
położony w tylnej części płata ciemieniowego, sąsiadujący
z płatem skroniowym. Kiedy przychodzi nam podejmować
decyzje o tym, co jest słuszne, a co nie, rzadko rozważamy
ją racjonalnie. Zamiast tego natychmiast „czujemy”, że jedno
z rozstrzygnięć jest dobre, a logiczne uzasadnienie podjętej
decyzji próbujemy wypracować później53. Działamy emocjonalnie – zbieżnie z poglądami sentymentalistów.
Neurobiolodzy, stosując metody neuroobrazowania,
a także pomiar czasu uzyskanej odpowiedzi, doszli do wniosku, iż w rozwiązywaniu dylematów moralnych biorą udział
zarówno procesy poznawcze, jak i emocjonalne. W przypadku dylematu zwrotnicy decyzja o przesunięciu dźwigni
zapadała równie szybko, jak decyzja o zaniechaniu działania. Natomiast w dylemacie mostka decyzja o zepchnięciu
człowieka wprost pod koła rozpędzonego pociągu padała
po znacznie dłuższym czasie niż decyzja o zaniechaniu
działania. Podjęcie decyzji mającej wymiar osobowy wymagało większej ilości czasu oraz uruchomienia procesów
mentalnych, które w konfrontacji z procesami emocjonalnymi przeważały; dochodziło do podjęcia decyzji utylitarnej,
uznania, iż mniejsze zło jest wartym pogwałcenia norm
moralnych. Badania wykazały, że w decyzjach łamiących
osobowe normy moralne angażowane jest myślenie abstrakcyjne, powodujące uruchomienie kontroli poznawczej,
koniecznej do przezwyciężenia potężnej, negatywnej tendencji społeczno‑emocjonalnej.
Badania z wykorzystaniem neuroobrazowania pracy
mózgu pokazały, że w decyzjach trudniejszych, związanych z osobowym pogwałceniem norm moralnych dochodzi
do aktywacji jąder migdałowatych oraz przyśrodkowych
powierzchni płatów czołowych i ciemieniowych – okolic
filogenetycznie starszych, związanych z kontrolowaniem
emocji. Natomiast przy dylematach, w których normy
moralne były naruszane w sposób bezosobowy, aktywowały się filogenetycznie młodsze okolice związane z funkcjami poznawczymi – grzbietowo‑boczne powierzchnie
kory przedczołowej i płaty ciemieniowe54. Badania również
53
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dowiodły, że podjęcie decyzji o wyrządzeniu osobowej
krzywdy poprzedzone jest wzrostem aktywności w obszarach mózgu kontrolujących emocje, głównie zespole jąder
migdałowatych. Aktywność tej struktury blokują bodźce
płynące z kory czołowej, powstałe podczas rozumowania55.
Doświadczenie pokazuje, że nie zawsze decyzje podjęte emocjonalnie są tymi właściwymi. Czasami emocje
oraz „czucie trzewne”, czyli wyczuwanie własnych zmian
autonomicznych będących ważną wskazówką o przesłankach, których nie da się świadomie zidentyfikować, doprowadzają do podjęcia właściwej decyzji. Niekiedy zaś nie
są dobrymi doradcami, warto wówczas „uspokoić” emocje,
odczekać – najprościej policzyć do dziesięciu, aż zaangażuje
się myślenie racjonalne, które doprecyzuje wybór. Filozofowie zakładają, że człowiek posiada wolną wolę i może
dokonywać wyborów moralnych.
Niezwykle interesujące badania problemu wolnej woli
przeprowadzono w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Okazało się, że świadomość podjęcia decyzji (o ruchu ręki)
występowała o pół sekundy później niż moment, w którym w mózgu można było zaobserwować wystąpienie tak
zwanego potencjału gotowości. Oznaczało to, że całkowicie dowolne działanie jest zainicjowane nieświadomie,
że działania co do których jesteśmy przekonani, iż wynikają z naszych świadomych decyzji, są podejmowane nieświadomie56. Fakt ten nie przesądza jednak o tym, byśmy
byli automatycznie zaprogramowani, ale wskazuje na neurobiologiczne uwarunkowania tych obszarów aktywności
ludzkiej, którym przypisujemy wolną wolę. Człowiek nie
jest przecież duszą i ciałem, ale jednym i drugim zarazem, fenomenalnym, skomplikowanym organizmem, kryjącym w sobie jeszcze wiele zagadek. Neurobiologia, mająca
w swoim dorobku takie osiągnięcia, jak odkrycie lustrzanych
neuronów, stanowiących, jak się okazuje, współczuciowy
podkład ludzkiej moralności, z pewnością w przyszłości
przyczyni się do ich rozwiązania.

Rezonans motoryczny (zachowaniowy) nie wystarcza
do identyfikacji intencji. Jedna intencja może być realizowana przez wiele różnych zachowań. Tylko część (19–41%)
neuronów lustrzanych wykazuje ścisłą odpowiedniość między własnościami percepcyjnymi i motorycznymi. Wiele
neuronów lustrzanych wykazuje niską odpowiedniość lub
jej brak. Motoryczny proces lustrzany nie stanowi dosłownego odtwarzania czy replikacji zachowania obserwowanego.
Nie ma pojęciowych i empirycznych podstaw, by twierdzić,
że motoryczny proces lustrzany konstytuuje zdolność odczytywania intencji na podstawie obserwacji działań58.
Neurony lustrzane w sferze działaniowo‑motorycznej
pełnią „jakąś” rolę w intersubiektywności czy poznaniu
społecznym. Wydaje się jednak, że ich aktywność podczas obserwacji działań nie stanowi „lustrzanego odbicia”, a raczej narzędzie predykcyjne pozwalające na antycypację ruchów obserwowanego osobnika, a w związku
z tym i wzajemną koordynację. Można stwierdzić zatem,
że funkcją neuronów lustrzanych jest umożliwienie interakcji raczej niż pasywnej interpretacji działań59. Niewątpliwie powyższy pogląd stanowi przyczynek do dalszych
badań i analiz w zakresie udziału neuronów lustrzanych
w procesie empatii.
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Metodyczne ograniczenia obrazowania mózgu

Badanie zasad funkcjonowania mózgu wymaga wyspecjalizowanych narzędzi badawczych, co jest nieustająco
wielkim wyzwaniem dla nauki i techniki. Odkrycia naukowe
niosą ze sobą potrzebę transformacji w obrębie technik
i metod badawczych, umożliwiających weryfikacje stawianych hipotez i rewidowanie istniejących teorii naukowych. Każda metoda badawcza posiada pewne ograniczenia. Jednym z zarzutów w stosunku do metod badawczych
mózgu jest ich zbyt mała „czułość”, polegająca na trudności w precyzyjnym określeniu badanych struktur mózgowych – w odpowiedzi na analizowaną aktywność. Inny
Kognitywistyczne spojrzenie na rolę neuronów związany jest z faktem, iż złożone zachowania i przeżycia
lustrzanych w rozpoznawaniu cudzych intencji psychiczne powstają wskutek skoordynowanej aktywności wielu obszarów mózgu, więc pobudzenie pojedynczej
Ostatnimi czasy pojawiły się koncepcje podważające struktury mózgowej prowadzi częstokroć do sztucznych,
rolę neuronów lustrzanych w procesie empatii. Zrodziło się nienaturalnych reakcji. Zatem łatwiej jest odkryć, że jakiś
pytanie o to, czy emocjonalny, motoryczny rezonans reali- obszar mózgu jest odpowiedzialny na przykład za widzenie,
zowany przez neurony lustrzane w pełni wyjaśnia zdolność ruch, niż dowiedzieć się, w jaki sposób wytwarza on znado rozpoznawania cudzych intencji. Podważona została czący wzorzec aktywności60.
teza o tym, że motoryczna symulacja działań innych osób
Nowoczesne metody badania mózgu – całkowicie nieinumożliwia obserwatorowi dostęp do ich intencjonalnego wazyjne, a więc niewymagające umieszczania instrumentów
wymiaru, to znaczy do intencji stojących u ich podstaw. pomiarowych bezpośrednio w tkance nerwowej – umożWysunięta została teza, iż symulacja motoryczna działań liwiają uzyskiwanie dość precyzyjnych obrazów aktywinnych osób nie umożliwia odczytywania ich intencji57. nych obszarów mózgu. W ich przypadku najtrudniejszym
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CZY NEURONY LUSTRZANE STANOWIĄ WSPÓŁCZUCIOWY PODKŁAD LUDZKIEJ MORALNOŚCI?

zadaniem jest interpretacja owych obrazów, zważywszy,
iż wymaga ona skomplikowanych procedur obliczeniowych
oraz technicznych i matematycznych opracowań w oparciu
o wyspecjalizowane programy komputerowe. Metody obrazowania mózgu dają spektakularny efekt – kolorowe plamy
widoczne na monitorze urządzeń pomiarowych.
Kolorowe plamy pojawiające się na trójwymiarowym
obrazie czaszki mogą stwarzać iluzję, że bezpośrednio
obserwujemy pobudzone do myślenia partie mózgu badanej
osoby. A przecież tak nie jest. Między pomiarem a gotowym
obrazem na ekranie komputera leży bardzo zaawansowany
technicznie i matematycznie proces obróbki danych, łącznie
z wszystkimi rodzajami błędów pomiarowych, zaokrągleniami, uśrednieniami, interpolacjami itd.61.
Reasumując, metody i techniki badawcze na gruncie
neurobiologii posiadają pewne ograniczenia, a także narażone są na trudności interpretacyjne. Zatem wszelkie płynące z nich wnioski są w dużej mierze przypuszczeniami,
weryfikowanymi w trakcie kolejnych badań naukowych,
przy użyciu innych metod i udziale różnych populacji.

Podsumowanie
Intensywny rozwój neuronauk przyczynia się do pogłębiania wiedzy na temat istoty ludzkiej oraz rozmaitych
aspektów jej człowieczeństwa. Jednym z nich jest moralność.
Pojęcie moralności wydaje się być tożsamym z pojęciem człowieczeństwa. Wszak człowiek jest istotą w najwyższym stopniu moralną. Posiada wrodzoną zdolność
do rozróżniania dobra i zła. Badacze ewolucyjni wskazują
na biologiczne uwarunkowania moralności. Zmysł moralny
– jako cecha wrodzona – jest dany każdemu człowiekowi,
wykształcił się bowiem w toku ewolucji. Znakomita część
psychologów oraz filozofów stoi na stanowisku, iż podstawą
moralności jest zdolność do współodczuwania, szerzej rozumiana jako empatia. Przełomowym odkryciem ostatnich
lat stało się ukazanie związku pomiędzy strukturalnymi
i funkcjonalnymi częściami mózgu a procesem empatii
i współodczuwania.
Badania neurobiologów – dokonane podczas „dekady
mózgu” i w pierwszej dekadzie obecnego stulecia – dowiodły istnienia w mózgu małp i w mózgu człowieka neuronów
lustrzanych, czyli takich komórek nerwowych, które ulegają
aktywacji zarówno podczas wykonywania określonej czynności, jak i obserwowania jej u innego osobnika. W następstwie licznych eksperymentów wysunięto przypuszczenie,
że wzór aktywności neuronów jest reprezentacją czynności
niezależnie od tego, kto ją wykonuje – osoba obserwująca
bądź wykonująca działanie.
W oparciu o dalsze badania naukowe sformułowano
hipotezę, iż system neuronów lustrzanych umożliwia człowiekowi rozpoznawanie i interpretowanie intencji drugiego
61
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człowieka oraz stanowi podstawę zdolności do rozpoznawania cudzych stanów afektywnych i intencji wyrażanych
niewerbalnie, a więc jest biologicznym podłożem współodczuwania i empatii. Zatem można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że to właśnie neurony lustrzane
odgrywają fundamentalną rolę w ludzkiej moralności, będąc
jej współczuciowym podkładem.
Neurony lustrzane zaangażowane są w procesy regulujące zachowania człowieka w odpowiedzi na zachowania innych ludzi. Dzięki nim człowiek posiada zdolność
do wyczuwania zamierzeń drugiej osoby, zdolność do rozpoznawania i dostosowywania się do emocji drugiej osoby
oraz zdolność do współodczuwania i okazywania empatii.
Procesy te przebiegają nieświadomie, na poziomie podprogowym. Czasami określane są mianem „szóstego zmysłu”,
ponieważ zachodzą w sposób bezrefleksyjny, spontaniczny,
są tak samo automatyczne jak oddychanie.
Działanie neuronów lustrzanych jest podstawą umiejętności społecznych. To właśnie one stanowią pomost
interpersonalnego porozumienia, zalążek dalszych kontaktów, pierwszą, nieświadomą pętlę komunikacyjną między
dwiema osobami. Owo pierwsze porozumienie może być
jednak oparte na błędnych lub nie do końca właściwych
przesłankach odnośnie afektów i intencji drugiej osoby.
Dlatego też istotną rolę w tym zakresie odgrywają procesy
mentalne, racjonalizujące ludzkie zachowania.
Fakt istnienia neuronów lustrzanych w znaczącym
stopniu wyjaśnia przebieg wielu mechanizmów interpersonalnych, aczkolwiek nie bez nuty wątpliwości. Wyniki
badań naukowych wymagają powtarzalności. Być może –
obecnie – neuronom lustrzanym przypisuje się zbyt silny
wpływ na procesy rozpoznawania cudzych intencji i procesy reakcji empatycznych, prowadząc do nadinterpretacji
ich aktywność w tym zakresie. Jak zauważają filozofowie,
człowiek jest kontekstualny, istnieje w określonym środowisku i ono w dużej mierze kształtuje wrażliwość istoty
ludzkiej – na bazie cech, zdolności i umiejętności wrodzonych. Holistyczne postrzeganie natury człowieka równoważy
uwarunkowania biologiczne i środowiskowe zarazem.
Szerokie perspektywy rozwoju neuronauk niosą nadzieję
na bliższe określenie roli neuronów lustrzanych w kontekście społecznym oraz doprecyzowanie dzisiejszego stanu
wiedzy na ten temat.
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DOROTA KORENICKA

CZY MAMY WOLNĄ WOLĘ? NEURONY LUSTRZANE A WOLNA WOLA*

Dopóki działanie mózgu będzie dla nas tajemnicze,
Wszechświat będzie również tajemniczy.
Santiago Ramón y Cajal

Czy podejmując decyzje o powzięciu działania, lub nie,
mamy wolną wolę czy wręcz przeciwnie, nasze decyzje
wynikają z jedynie dostępnych zaprogramowanych ścieżek w naszym mózgu? Czy jesteśmy w pełni niezależni
w podejmowaniu decyzji, czy zawsze jesteśmy uwarunkowani wyuczonymi schematami, naśladownictwem, schematami społecznymi lub zmotywowani zachowaniami
empatycznymi?
W minionym wieku na przełomie lat 80. i 90., na Universita Degli Studi di Parma we Włoszech, zespół w składzie: Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi i Vittorio
Gallese badając brzuszną korę ruchową (pole F5) odkrył
u makaków tzw. neurony lustrzane. Podczas doświadczenia
zaobserwowano, że gdy małpa wykonuje daną czynność,
uruchamia się ta sama grupa komórek, która uruchamia się,
gdy małpa jedynie obserwuje dany ruch. Te same grupy
neuronów wykryto również u ludzi. Wskazuje to na fakt,
iż w naszym mózgu interpretacja obserwowanego działania
drugiego człowieka odbywa się poprzez swoistą symulację. Podczas eksperymentu, w którym badano lokalizacje
obszarów uaktywniających się w wyniku obserwacji działań innego człowieka, wykryto, iż w okolicy dolnego płacika ciemieniowego oraz zakrętu czołowego uaktywniają
się tzw. neurony lustrzane. Podczas tego eksperymentu
stwierdzono, iż uruchomienie tych struktur jest równie
silne, jak w przypadku samodzielnego podejmowania
danej czynności. Ponadto, w dalszych badaniach wykazano, że neurony lustrzane występują w wielu ośrodkach
zlokalizowanych w obszarze całego mózgu, które odpowiadają za różne funkcje. Jednakże neurony lustrzane nie
biorą jedynie udziału w oddziaływaniu zamiarów innych
ludzi, w empatycznych reakcjach. Neurony lustrzane pełnią

również dużą rolę w mechanizmach naśladownictwa.
Badania na noworodkach wskazują, że wykształcają one
pewne zachowania naśladują swoich opiekunów, kopiują
np. wyraz twarzy.

Czym są neurony lustrzane? Czy mają inną
strukturę niż pozostałe neurony?
Wiemy, że nie istnieją neurony „typowe”. Każdy rodzaj
neuronu charakteryzuje się określoną specjalizacją. Struktura odzwierciedla czynnościową charakterystykę każdego
neuronu.
Kora mózgu posiada wiele unikatowych rodzajów komórek z charakterystycznymi ciałami komórkowymi, drzewami
dendrytycznymi i włóknami aksonalnymi. Unikatowe cechy
anatomiczne mogą świadczyć o tym, iż struktura neuronu
odpowiada jego czynności. A jakie neurony są neuronami
lustrzanymi?
Constantin Alexander Economo na przełomie XIX
i XX w. odkrył neurony wrzecionowate, tj. rodzaj komórek nerwowych, które charakteryzują się wrzecionowatym
perikarionem, z jednej strony przechodzącym w pojedynczy
neuryt, po drugiej stronie w pojedynczy dendryt. U ludzi
i małp neurony wrzecionowate znajdują się w korze przedniego zakrętu obręczy i czołowej części kory wyspowej.
Wykazano również ich obecność w korze przedczołowej.
Dotychczas badacze uważali, że neurony wrzecionowate
umożliwiają szybkie przetwarzanie i przekazywanie informacji, a także ich związek z zachowaniami społecznymi.
Czy mogłyby one być neuronami lustrzanymi, szczególnie w sytuacji, gdy stwierdzono, iż dysfunkcja neuronów

* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera
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wrzecionowatych może mieć związek z patogenezą autyzmu1?
Profesor John Allman (2005) z California Institute of
Technology uważa, iż neurony wrzecionowate to neurony,
„które decydują o tym, że jesteśmy ludźmi”. Odpowiadają
one za złożone emocje oraz za naszą zdolność do współpracy i oszustwa. Jak dowodzi, orangutany mają tylko kilka
neuronów wrzecionowatych, a ludzie – kilkaset tysięcy.
Ponadto neurony wrzecionowate maja długie wypustki,
dzięki czemu mogą kontrolować duże obszary kory mózgowej oraz są zaangażowane w intuicyjną ocenę sytuacji czy
osób w kontekście społecznym. Według tego autora neurony wrzecionowate wysyłają do poszczególnych części
mózgu informacje typu: „to mi się podoba” albo „to mi się
nie podoba”. Czy oznacza to, że komórki wrzecionowate
decydują czy jestem zakochany, czy nie?
Biorąc pod uwagę fakt, iż neurony lustrzane są odpowiedzialne za odwzorowywanie, naśladowanie, to czy możliwe
jest, że podczas naszego rozwoju, nauki, zapamiętywania
wykształcamy w sobie poszczególne drogi kojarzeniowe,
dzięki którym w dorosłym życiu nieświadomie podejmujemy decyzje? Czy nawet jeśli wydaje nam się, że są to decyzje przemyślane, świadome, to bazujemy na zapisanych
w naszym mózgu schematach?

Co zapamiętujemy i jaki wpływ na neurony
lustrzane ma mechanizm zapamiętywania?
Główny podział pamięci dokonywany jest ze względu
na czas jej trwania: pamięć długotrwała, pamięć krótkotrwała oraz pamięć sensoryczna.
Proces zapamiętywania rozpoczyna się poprzez
przetworzenie informacji oraz jej dotarcie do receptorów. Jest to pamięć sensoryczna, która charakteryzuje
się tym, że przechowuje informacje przez bardzo krótki
okres (ok. 0,55 sekundy) oraz dokonuje pierwszej selekcji
i strukturalizacji percepcyjnej informacji. Podczas selekcji
niektóre informacje nie zostają w ogóle dostrzeżone, inne
natomiast zostają dopuszczone do dalszych etapów przetwarzania w pamięć krótkotrwałą lub długotrwałą. Aktywność
poszczególnych neuronów jest warunkowana przez system
wzbudzenia, uwagę oraz motywację. Pojemność pamięci
sensorycznej jest szacowana na około 18 elementów, tzw.
efekt Sperlinga. Pamięć tę traktuje się jako swego rodzaju
magazyn binarny. Następnym etapem zapamiętywania jest
dotarcie wyselekcjonowanych informacji do pamięci krótkotrwałej, którą charakteryzuje też ograniczona pojemność
i przemijalność. Czas przechowywania informacji w pamięci
krótkotrwałej szacuje się na około 15–18 sekund. Pamięć
krótkotrwała charakteryzuje się tym, iż dociera do niej kilka
informacji jednocześnie, które muszą być przefiltrowane
oraz wyselekcjonowane. Część informacji zostaje odrzucona,
1

Allman J.M., Watson K.K., Tetreault N.A., Hakeem A.Y., Intuition and
autism: a possible role for Von Economo neurons. Trends in Cognitive Sciences. 9 (8), 673–673, sierpień 2005.
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a część jest przekazana do pamięci długotrwałej. W pamięci
krótkotrwałej dokonywane jest porównanie zgodności informacyjnej pamięci długotrwałej z pamięcią operacyjną. Jeśli
wystąpi zgodność, wówczas dane informacje są poddawane
dalszemu przetwarzaniu, którego efektem jest percepcja
danej informacji. Ostatnim etapem przetwarzania informacji jest pamięć długotrwała, która przechowuje skumulowaną wiedzę w postaci śladów pamięciowych. Uaktywniane są one wtedy, kiedy uruchamiany jest mechanizm
uwagi i motywacji oraz gdy docierają bodźce z pamięci
operacyjnej. W pamięci długotrwałej również następuje
selekcja informacji oraz ich porównanie z informacjami,
które przeszły z pamięci krótkotrwałej. Kodowanie informacji polega na włączaniu nowej informacji do kategorii,
które już istnieją lub na tworzeniu nowych.
Czy w związku z tym, iż mamy zapisane ślady pamięciowe, z którymi każdorazowo porównywane są nowe informacje czy możemy mówić o wolnej woli? Czy to co zapamiętujemy wpływa na naszą wolną wolę, na podejmowanie
przez nas samodzielnych, niezależnych decyzji?

Czym jest wolna wola?
Na temat wolnej woli pisali filozofowie i teolodzy,
w zależności od łączenia wolnej woli z wiarą w Boga. Definicje były różne. David Hume (1739) definiował wolną wolę jako:
„wewnętrzne wrażenie, którego jesteśmy świadomi, kiedy wiedząc co robimy, zapoczątkowujemy nowy ruch jakiejś części
ciała lub nowe postrzeżenie w swoim umyśle”. Na potrzeby
naszego rozważania przyjmę encyklopedyczną definicję:
„Wolna wola oznacza, że człowiek sam decyduje o swoich czynach i nie jest zdeterminowany przez los, instynkty
czy siły wyższe”. Czy jest tak naprawdę?
Wiemy, że jesteśmy ograniczeni poprzez otoczenie, warunki społeczne, środowiskowe itp. Jednakże czy
są to jedyne ograniczenia? Czy na pewno sami decydujemy
o swoich czynach? Benjamin Libet (2000) przeprowadził
serię eksperymentów, w których poprosił badanych, aby
w chwili, kiedy poczują, że pojawiła się u nich chęć działania,
naciskali przycisk. Różnica pomiędzy pojawieniem się chęci
działania a naciśnięciem przycisku wynosiła średnio około
200 ms. Dodatkowo, przez elektrodę umieszczoną na korze
ruchowej, mierzony był narastający potencjał gotowości
do działania. Dzięki temu można było przewidzieć wystąpienie gotowości do działania na 300 ms przed uświadomieniem sobie intencji, a więc około 500 ms przed podjęciem
działania. Wynika z tego, iż świadomą decyzję poprzedza
nieświadoma aktywność mózgu. Na podstawie powyższego
można wnioskować, iż to nie nasza wola inicjuje działanie.
Pomimo tego Libet stwierdził, że chociaż wola nie może
inicjować intencji działania, to może je kontrolować poprzez
blokadę wykonania poszczególnych działań.
Wola działania w naszym mózgu pojawia się poprzez
aktywność neuronów w obszarze ciemieniowym, które pobudzają się w wyniku czynności pól korowych w obszarach
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przedruchowych. Uwaga poszczególnych neuronów skupia
się na danym elemencie, tj. wyhamowuje konkurencyjne
działanie i pozwala na dostęp do pamięci roboczej. Wykazano, że do neuronów w obszarze ciemieniowym docierają
wejścia z kory ruchowej oraz z kory wzrokowej. Dzięki
temu neurony te reagują na własne intencje działania oraz
na postrzegane ruchy innych osób. Rizzolatti (2002) wykazał
również, iż te obszary kory reagują także na ból doświadczany przez inne osoby, gdyż docierają do nich projekcje
neuronów z podkorowych struktur układu limbicznego.
Istnieją doniesienia, że występuje korelacja pomiędzy
aktywacją pierwotnej kory wzrokowej a przetwarzaniem
bodźców wzrokowych, jednakże bodźce te nie są uświadamiane. Aktywacja pól ciemieniowych i skroniowych może
spowodować intencję działania, jednakże nie mamy możliwości uświadomienia sobie samego bodźca. Uświadomienie
tego bodźca następuje poprzez aktywację kory ruchowej.
Zgodnie z dawnymi poglądami Jaynesa (1976) nie jesteśmy świadomi większości procesów niskiego poziomu zachodzących w naszym mózgu, co więcej, nie jesteśmy świadomi,
czy nie zauważamy procesów wysokiego poziomu do czasu
podjęcia działania. Przykładem może być podśpiewywanie, które jeśli nie zaczęlibyśmy tego robić głośno, moglibyśmy nie zauważyć, iż w mózgu „krąży” jakaś melodia.

Czy w związku z powyższym
nie mamy wolnej woli?
Joahim Bauer (2008) zauważa, iż proces wyboru nie
jest w pełni dowolny, z uwagi na to, iż nawet płaty czołowe
nie mogą wymyślić świata na nowo. Zawsze funkcjonujemy w jakiś ramach, jednakże mamy możliwość wyboru
które działanie zaktywizować w danym momencie. Bauer
zauważa, iż w procesie wyboru biorą udział zawsze trzy
kryteria: biologiczna i emocjonalna sytuacja, pragnienie
wzmacniania więzi międzyludzkich oraz kwestie rangi społecznej, tzw. społeczne dopasowanie.
Jednakże, co w sytuacji, gdy jedno z powyższych kryteriów jest zaburzone? Co w sytuacji, gdy dziecko poprzez
„neurony lustrzane” odwzorowuje zachowania niekochających się rodziców i przenosi to w dorosłym życiu na swoje
postępowanie? Czy brak potrzeby pragnienia wzmacniania
więzi międzyludzkich wyklucza wolną wolę lub zakłada
pewne jej braki?
Wydaje się, że kodowanie pewnych schematów lub
odwzorowywanie niektórych zachowań, działań może
wpływać na zmiany naszych stanów mentalnych, a więc
i wpływać na potwierdzenie braku wolnej woli. Bo czy
wolną wolą jest możliwość decyzji co dzisiaj zjem na obiad?
Tym bardziej, że nasze kubki smakowe nauczone są tylko
pewnych schematycznych smaków? Myśląc o obiedzie, mało
kto z nas myśli o owocach morza czy makaronie ryżowym,
jednakże wydaje się, że mamy wolną wolę.
Pomocnym w odpowiedzi wydaje się teoria selekcji
grup neuronowych stworzona przez G. Edelmana (1990),
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według której „pamięć jest specyficznym wzmocnieniem
ustanowionej wcześniej zdolności do kategoryzacji”. Stałe
zmiany w synapsach restrukturyzują sieć neuronalną umożliwiając kategoryzację jako formę organizacji sieci. Poprzez
dynamikę zmian w całym procesie, przypominanie poszczególnych elementów nie może być stereotypowe, z uwagi
na to, że poprzez stale zmieniającą się strukturę i aktywność
grup neuronów zmienia się także jej pierwotna klasyfikacja. Przypominanie sobie aktywizuje jedynie pewne części
odwzorowania globalnego, które wcześniej zostały wzmocnione. W związku z tym każdorazowo elementy składające
się na reakcję mogą być trochę inne, a więc nasza pamięć
wydaje się być wynikiem ciągłej rekategoryzacji.
Jednakże, czy może to świadczyć o wolnej woli? Czy
może „jesteś niczym innym jak wiązką (pęczkiem) neuronów”2?
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ROLA NORADRENALINY I SEROTONINY W MODULACJI FUNKCJI MÓZGU
I ICH ZNACZENIE DLA SNU CZŁOWIEKA*

Neurotransmitery są substancjami chemicznymi wykorzystywanymi przez mózg do przekazywania informacji.
W przekaźnictwie chemicznym w mózgu biorą udział m.in.
monoaminy, powstające w wyniku przemian metabolicznych z aminokwasów, z pożywienia. Wśród nich znajdują
się: noradrenalina i serotonina. Substancje te zaangażowane
są w regulację wielu funkcji organizmu, m.in. w sen, będący
niezwykle skomplikowanym i precyzyjnym programem
regeneracyjnym. Zjawiska zachodzące podczas snu świadczą
o tym, że mózg pracuje intensywnie całą dobę i nigdy nie
przestaje przetwarzać informacji. W dzisiejszych czasach
wielkiego postępu technologicznego powodującego zmianę
stylu życia, miliony ludzi przeznaczają na sen zbyt mało
czasu, choć jest on niezbędny dla psychicznego i fizycznego zdrowia człowieka.

Noradrenalina
W latach 40. XX w. Ulf von Euler i Holtz zidentyfikowali
noradrenalinę (norepinefrynę – NA) jako neurotransmiter
w nerwach współczulnych ssaków. Nieco później była wykrywana jako jeden z głównych neurotransmiterów w mózgu
technikami fluorescencyjnymi i immunohistochemicznymi.
Noradrenalina syntetyzowana jest w mózgu, w zazwojowych włóknach współczulnych oraz komórkach chromochłonnych rdzenia nadnerczy, jest więc neurotransmiterem działającym w ośrodkowym i obwodowym układzie
nerwowym. Ciała komórek neuronów noradrenergicznych
znajdują się w moście i rdzeniu przedłużonym. Tylne grupy
komórek wysyłają aksony do rdzenia kręgowego, gdzie
tworzą synapsy z zakończeniami włókien aferentnych
pierwszorzędowych. Aksony pozostałych neuronów dają
projekcje do móżdżku oraz tworzą pęczki – grzbietowy
i brzuszny, łączące się w pęczek przyśrodkowy przodomózgowia, dochodzący do podwzgórza, ciała migdałowatego

(poprzez prążek krańcowy), wzgórza, struktur limbicznych,
hipokampa i nowej kory.
Głównym, gęstym skupiskiem neuronów noradrenergicznych jest jądro miejsca sinawego (locus coeruleus – LC)
położone w grzbietowo‑rostralnej części mostu. Zawiera
ono ponad połowę wszystkich komórek, które uwalniają
noradrenalinę do mózgu. Stąd wychodzi większość aksonów
pęczka grzbietowego i włókien dochodzących do móżdżku.
Włókna aferentne unerwiające jądro miejsca sinawego
są bardzo zróżnicowane. Zawierają opiaty, glutaminian,
GABA, serotoninę, adrenalinę, histaminę, peptyd oreksynę/hipokretynę.
Neurony noradrenergiczne często są małe, z cienkimi,
bardzo mocno rozgałęziającymi się aksonami pokrytymi
na całej długości żylakowatościami, zawierającymi pęcherzyki synaptyczne. Aksony te docierają do dużych obszarów mózgu i nie tworzą bliskich kontaktów synaptycznych.
Te dwie ostatnie cechy powodują, że przekaźnictwo noradrenergiczne nazywa się „rozolem neuronalnym”, a neurotransmisja nosi nazwę transmisji objętościowej. Ten sposób
komunikowania się w układzie nerwowym odgrywa rolę
w modulacji klasycznie przekazywanych sygnałów. Noradrenalina moduluje aktywność neuronów, na które działają inne neuroprzekaźniki. Wykazano, że częstotliwość
wyładowań neuronów LC jest niska w czasie snu i rośnie
wraz ze wzrostem wzbudzenia. U zwierząt czuwających
częstotliwość wyładowań wzrasta, gdy zwierzę przełącza
uwagę z czynności niewymagającej czujności na zachowanie zorientowane na pojawiający się bodziec. W komórkach kory mózgu i móżdżku NA wzmacnia efekt działania
układu pobudzającego (glutaminergicznego) i hamującego
(GABA‑ergicznego). Określa się to jako zwiększenie stosunku sygnału do szumu.
Noradrenalina jest katecholaminą syntetyzowaną z fenyloalaniny i tyrozyny (ryc. 1). W ośrodkowym układzie
nerwowym (OUN) za pośrednictwem presynaptycznej

* Praca pod kierunkiem dr. n. med. Łukasza Madanego
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fenyloalanina (z pożywienia)
↓
tyrozyna
↓ hydroksylaza tyrozynowa
L‑dopa
↓ dekarboksylaza L‑aminokwasów aromatycznych
dopamina
↓ ß‑hydroksylaza dopaminowa
noradrenalina
↓ N‑metylotransferaza fenyloetanoloaminowa
Adrenalina
Ryc. 1. Szlak syntezy noradrenaliny i adrenaliny
(za: Longstaff A., 2009, s. 387–392)

oksydazy monoaminowej (MAO) NA jest przekształcana
w 3,4=dihydroksyfenyloglikol (DOPEG).
Receptory adrenergiczne są receptorami metabotropowymi pobudzanymi przez NA i adrenalinę. Są to monomeryczne białka błonowe w kształcie serpentyny siedmiokrotnie przekraczającej całą szerokość błony komórkowej,
tworząc po trzy pętle po jej zewnętrznej i wewnętrznej
stronie. Koniec aminowy białka receptorowego znajduje
się po zewnętrznej stronie komórki, a koniec karboksylowy
po stronie cytoplazmy. Po przyłączeniu się neurotransmitera
(pierwotnego przekaźnika) do miejsca wiążącego receptora metabotropowego, zmienia się struktura przestrzenna
białka receptorowego. Podjednostka białka receptorowego
znajdująca się wewnątrz neuronu aktywuje białko G, które
jest związane z wysokoenergetyczną cząsteczką – trifosforanem guanozyny (GTP). Aktywowane białko G wpływa
na aktywność drugiego przekaźnika, do którego należą:
cyklaza adenylowa (cAMP) i fosfolipaza C / trifosforan inozytolu (ryc. 2). Cząsteczki drugiego przekaźnika sprzęgają
wiązanie neurotransmitera z odpowiedzią wewnątrzkomórkową oraz wzmacniają i modulują sygnał. Za pośrednictwem m.in. kinaz białkowych fosforylujących białka docelowe mogą otwierać lub zamykać kanały jonowe w błonie

Ryc. 2. Schemat działania przekaźników wtórnych; cAMP – cykliczny
kwas adenozynomonofosforowy; ATP – kwas adenozynotrifosforowy; Ca
– wapń; IP3 – trifosforan inozytolu; DAG – diacyloglicerol; G – białka G;
PI – fosfatydyloinozytol (za: Sadowski B., 2005, s. 138)
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komórkowej, wpływać na syntezę białek lub regulować
ekspresję genów. Białka G są trimerami, składającymi się
z podjednostek α, β i γ. Istnieje kilka różnych białek G, różniących się głównie podjednostkami α. Białka GS (pobudzające) i Gi (hamujące) oddziaływują z cyklazą adenylową,
a białka Gq – z fosfolipazą C. Za pośrednictwem białek G
duża liczba rozmaitych receptorów uruchamia zaledwie
kilka układów wtórnych przekaźników.
Kalmodulina (CAM) występująca w neuronach jest białkiem wiążacym wapń, aktywuje liczne enzymy, w tym zależną
od wapnia i kalmoduliny kinazę białkową II (CaMKII), która
wspólnie z innymi białkami wrażliwymi na wapń pośredniczy w zmianach przepuszczalności błony lub ekspresji genów.
Przykłady niektórych receptorów adrenergicznych
wraz z układami wtórnych przekaźników przedstawiono
w tabeli 1.
T a b e l a 1. Układy wtórnych przekaźników sprzężone z niektórymi
receptorami adrenergicznymi (za: Longstaff A.L., 2009, s. 393)

Receptor
α1

Białko G
Gq
Go

α2

Gi

β1

Gs

β2, β3

Gs

Wtórny przekaźnik
IP3/DAG
↓gK
↓cAMP
↑gK, ↓gCa
↑cAMP
↑gCa
↑ cAMP

IP3 – inozytolotrifosforan; DAG – diacyloglicerol; cAMP – cykliczny
adenozynomonofosforan

Należy również wspomnieć o autoreceptorach reagujących na neuroprzekaźnik uwalniany przez neuron, na którym się znajdują. Zawsze są receptorami metabotropowymi.
W receptorach katecholaminergicznych i serotoninergicznych receptory presynaptyczne regulują syntezę neuroprzekaźnika, a autoreceptory somatodendrytyczne regulują tempo generowania potencjałów czynnościowych.
Wydzielanie NA jest kontrolowane przez dwie populacje
autoreceptorów: receptorów α2 (osłabiających uwalnianie)
i receptorów β, które nasilają uwalnianie neuroprzekaźnika. Przy hamowaniu uwalniania neuroprzekaźnika działa
mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego zapobiegający
nadmiernemu pobudzeniu, albo w celu zmniejszenia stopnia desynsytyzacji (odwrażliwienia) receptorów postsynaptycznych, która może ograniczać czułość synapsy.
Komórka postsynaptyczna musi odpowiednio szybko
reagować na zmieniający się sygnał presynaptyczny. Wiele
receptorów poddawanych ciągłemu działaniu ligandów ulega
desynsytyzacji. Dlatego neuroprzekaźnik nie może zbyt
długo przebywać na błonie postsynaptycznej. Katecholaminy i serotonina usuwane są ze szczeliny synaptycznej za
pośrednictwem aktywnego transportu, który odbywa się
dzięki białkom błonowym (kotransporterom Na+/Cl−), przy
udziale aktywnej błonowej ATP‑azy Na+/K+. Po wychwyceniu przez przenośnik NA może być zmagazynowana
w pęcherzykach synaptycznych. Część NA zarówno przed,
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jak i po wychwyceniu jej przez neuron presynaptyczny
jest przekształcana w związki nieaktywne przez COMT
(O‑metylotransferazę katecholową) i MAO.

Serotonina

Serotonina u człowieka może oddziaływać z piętnastoma różnymi receptorami, głównie z opisanymi receptorami metabotropowymi (tab. 2). Receptor 5HT3 jest jedynym
receptorem jonotropowym, ligandozależnym. utoreceptory
presynaptyczne podtypu 5HT1A oprócz działania hamującego na cyklazę adenylową powodują otwarcie kanałów
potasowych i wypływ jonów K+ z komórki, co prowadzi

Serotonina (5HT,5‑Hydroksytryptamina) jest kolejnym
T a b e l a 2. Receptory serotoninergiczne
neuroprzekaźnikiem wytwarzanym przez neurony aminer(za: Longstaff A., Neurobiologia, s. 397)
giczne. Odkryto ją w 1948 r. Udowodniono, że wpływa
Białko
Wtórny
na nastrój, łaknienie, ból i sen.
Receptor
Działanie
G
przekaźnik / efektor
Neurony serotoninergiczne rozmieszczone są w całym
wolne przekaźnictwo
pniu mózgu, głównie wzdłuż linii środkowej w jądrach
hamujące,
szwu. Część ich aksonów schodzi do rdzenia kręgowego 5‑HT1A,B,D‑F Gi ↓cAMP
hamowanie
i hamuje wejścia bólowe wchodzące do drogi rdzeniowo
presynaptyczne
‑wzgórzowej. Inne aksony serotoninergiczne w rdzeniu
wolne przekaźnictwo
Gq IP3/DAG
kręgowym tworzą synapsy z przedzwojowymi neuronami 5‑HT2A‑C
pobudzające
układu autonomicznego. Pozostałe aksony biegną w pęczku
kanał bramkowany
ligandami
przyśrodkowym przodomózgowia do podwzgórza, ciała
(nieselektywne
szybkie
migdałowatego, prążkowia, wzgórza, hipokampa i kory
przekaźnictwo
–
przewodzenie
nowej. Aksony serotoninergiczne unerwiają większość 5‑HT3
pobudzające
jonów Na+ i Ca2+
struktur mózgowych wraz ze splotem naczyniówkowym
do komórki
i naczyniami krwionośnymi mózgu.
i depolaryzacja)
Układowi serotoninergicznemu przypisuje się rolę 5‑HT4
Gs ↑cAMP
modulującą aktywność innych układów neurotransmisyj- 5‑HT5A,B
?
nych. Doświadczenia na zwierzętach wykazały, że uszko- 5‑HT6
Gs ↑cAMP
dzenie synaps serotoninergicznych w mózgu za pomocą 5‑HT7
Gs ↑cAMP
swoistych neurotoksyn powoduje upośledzenie wygaszania
5‑HT – serotonina; IP3 – inozytolotrifosforan; DAG – diacyloglicerol;
czynności niecelowych biologicznie.
cAMP – cykliczny adenozynomonofosforan
Serotonina jest indolaminą syntetyzowaną blisko
zakończenia nerwowego z aminokwasu tryptofanu (ryc. 3). do hiperpolaryzacji błony komórkowej i nasila hamowanie komórki. Receptory 5HT1B i 5HT1D występują w błotryptofan
nie presynaptycznej. Receptory 5HT2A dodatkowo zwięk(z pożywienia)
szają pobudzenie komórki, zamykając kanały potasowe.
↓ hydroksylaza tryptofanu
Uniemożliwia to wypływ jonów K+ z komórki i powoduje
5‑hydroksytryptofan (5HTP)
depolaryzację jej błony. Większość receptorów 5HT1, 5HT2
↓ dekarboksylaza L‑aminokwasów aromatycznych i 5HT3 znajduje się w błonie postsynaptycznej.
serotonina (5‑hydroksytryptamina, 5HT)
↓ oksydaza monoaminowa
kwas 5‑hydroksyindolooctowy (5‑HIAA)
Rytmika i diagnostyka snu
Ryc. 3. Szlak syntezy i metabolizmu serotoniny
(za: Longstaff. A., 2009, s. 397)

Wykazano, że ilość serotoniny w mózgu jest zależna od ilości tryptofanu w pożywieniu (soja, banany, ziarna dyni,
indyk, mleko). Prędkość syntezy serotoniny jest dostosowana do częstotliwości wyładowań neuronu.
W szyszynce w toku dalszych przemian 5HT przekształcana jest w hormon melatoninę. Uwolniona 5HT inaktywowana jest głównie przez wspomniany wcześniej aktywny
proces wychwytu zwrotnego przy współistnieniu kotransporu Na+ i Cl− do zakończenia nerwowego. Po wychwyceniu
przez nośnik może zostać zmagazynowana w pęcherzykach
synaptycznych lub zmetabolizowana przez MAO do kwasu
5‑hydroksyindolooctowego (5‑HIAA).

Człowiek jest częścią natury i tak jak wszystkie zwierzęta wielokomórkowe podlega rytmicznym cyklom przyrody. Jeden z naszych endogennych rytmów okołodobowych
(cerkadialny) steruje snem i czuwaniem, nawet wtedy, gdy
brakuje wskazówek informujących o czasie. Za cykliczne
zmiany czynności organizmu są odpowiedzialne dwa skupiska neuronów, zawierające po kilka tysięcy komórek, zwane
jądrami nadskrzyżowaniowymi (suprachiasmatic nucleus –
SCN). Należą one do struktur podwzgórzowych mózgu i leżą
tuż nad skrzyżowaniem nerwów wzrokowych. Neurony SCN
w sposób uwarunkowany genetycznie wykazują własny
rytm aktywności elektrycznej związany z wytwarzaniem
substancji działających w OUN. Rytm aktywności neuronów SCN jest zsynchronizowany ze zjawiskami i wydarzeniami świata zewnętrznego. Na przykład, ze specjalnych
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komórek zwojowych siatkówki oka (reagujących na światło
bez udziału pręcików i czopków), odgałęzieniem nerwu
wzrokowego dopływają do innej (nieprzejawiającej własnej
cyklicznej aktywności) grupy neuronów SCN informacje
o natężeniu światła w cyklu dzień–noc. Jądro nadskrzyżowaniowe steruje z kolei poziomami aktywności położonej
tuż za wzgórzem szyszynce, która wydziela wspomnianą
wcześniej melatoninę (hormon działający nasennie). Melatonina syntetyzowana jest głównie w ciemności, przy udziale
NA działającej na receptory β‑adrenergiczne w błonie komórek szyszynki. Światło hamuje jej wytwarzanie. Zadaniem
melatoniny jest modulacja stanu pobudzenia ośrodków snu
w pniu mózgu. Uważa się, że przyczyną zaburzeń snu u starszych ludzi może być niski poziom melatoniny w ciągu nocy.
Sen człowieka zmienia się w zależności od wieku i wielu
innych parametrów. Dla osoby zdrowej w wieku 15–65 lat
układ snu jest pewnym stałym wzorcem, nazywanym hipnogramem. Sen fizjologiczny trwa zwykle około 8 godzin
(co stanowi 1/3 doby, a więc i osobniczego życia). W trakcie jego trwania łączność organizmu z otoczeniem jest
przerwana, a świadomość przejawia się w formie marzeń
sennych. Rutynową metodą stosowaną do badania stanów czuwania i snu jest encefalografia (EEG), służąca
do rejestracji uśrednionej aktywności elektrycznej neuronów położonych w pobliżu elektrod przytwierdzonych
do powierzchni głowy. Fale EEG są efektem sumowania
zmian potencjału błonowego w obrębie synaps kory mózgu.
Struktury czynnościowe położone w obrębie pnia mózgu
wpływają na pola potencjałów, nadając im różne wzorce,
sygnalizujące odmienny stan aktywności mózgu. Fale EEG
podczas czuwania mają małą amplitudę i wysoką częstotliwość, a określony encefalogram określa się jako zdesynchronizowany, wynikający z nieskoordynowanej pracy neuronów
(fale α – o częstotliwości 8–13 Hz i średniej amplitudzie 50
μV, charakterystyczne dla stanu odprężenia, nie występujące w czasie snu i fale β – o częstotliwosci powyżej 15 Hz).

Fazy i stadia snu
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oddziaływań pomiędzy wzgórzem i korą, i są wynikiem
hamowania czynności mózgu. Charakterystyczne są również tzw. zespoły K, utworzone przez iglicę (czyli krótki
potencjał o wysokiej amplitudzie) i następującą po niej falą
wolną. Są one miarą postępującej synchronizacji czynności
mózgu. Zespoły K mogą pojawiać się w innych fazach snu
na skutek działania niespodziewanych bodźców. W tym
okresie snu człowiek porusza się i „poprawia” położenie
swojego ciała. Stadium III i IV nazywa się łącznie snem
wolnofalowym lub snem delta (z dominacją fal o częstotliwości 1–4 Hz i wysokiej amplitudzie). Sen wolnofalowy jest
najgłębszy. Zmniejsza się funkcja układu współczulnego.
Zmniejsza się tętno, częstotliwość oddechów, ciśnienie krwi,
podstawowa przemiana materii. Zmniejszenie przepływu
mózgowego krwi i zużycia glukozy sięga nawet 40%. Jest
to najprawdopodobniej okres największego odpoczynku
dla całego organizmu. Napięcie mięśniowe jest minimalne.
Ważną cechą tego okresu snu jest silne wydzielanie hormonu
wzrostu, odpowiedzialnego również za procesy naprawcze
i odbudowy organizmu. Możliwe są zaburzenia świadomości
przy próbie wybudzenia w tej fazie snu. Uważa się, że sen
głęboki bierze udział w konsolidacji pamięci deklaratywnej, zależnej od hipokampa.
Sen REM określany jest jako sen paradoksalny, ponieważ ma cechy snu głębokiego i płytkiego, wykazuje zwiększoną aktywność metaboliczną i fizjologiczną w porównaniu ze snem wolnofalowym, a EEG przypomina zapis
uzyskiwany w czasie czuwania (szybkie fale β). Mięśnie
są wtedy najbardziej rozluźnione, a mózg wykazuje bardzo dużą aktywność. Z mostu, ciała kolankowatego bocznego i okolicy wzrokowej kory mózgu rejestruje się charakterystyczne pojedyncze wyładowania zwane iglicami
PGO (ponto‑geniculo‑occipital spikes). Napięcie mięśniowe (szczególnie mięśni grawitacyjnych) jest zniesione,
występują jednak skurcze zewnątrzgałkowych mięśni oczu,
powodując szybkie wahadłowe ruchy gałek ocznych. Mogą
występować izolowane skurcze mięśni kończyn i twarzy.
Czynności autonomiczne stają się nieregularne, obniża się
temperatura ciała. W czasie snu REM występują marzenia
senne, które przy wybudzeniu w tym stadium pozostają
w obszarze pamięci krótkotrwałej. Silna aktywacja układu
limbicznego podczas snu REM powoduje częste i silne emocje w snach. Współczesne badania pokazują, że sen REM
pozytywnie wpływa na pamięć proceduralną.
W czasie typowego snu nocnego sny NREM i REM
występują naprzemiennie, zwykle w pięciu sekwencjach
co 90–110 min. W kolejnych sekwencjach długość stadium
REM przedłuża się. W trakcie rozwoju osobniczego udział
snu REM w całym śnie zmniejsza się (od 80% u wcześniaków do 25% u 10‑latków i dorosłych).

Można rozróżnić dwa rodzaje snu: sen NREM (nonrapid eye movement), o wolnych ruchach gałek ocznych
i sen REM (rapid eye movement) – o szybkich ruchach
gałek ocznych.
Sen NREM cechuje zapis EEG o dużej amplitudzie
i niskiej częstotliwości (zsynchronizowany) i trwa około
90 min. Występują cztery stadia snu NREM charakteryzujące się stopniowym zmniejszaniem częstotliwości fal EEG.
W stadium I, przejściowym między czuwaniem a snem, zanikają fale α, a zapis EEG jest nieregularny, o małej amplitudzie. Aktywność mózgu powoli zaczyna się obniżać. Mogą
pojawiać się hipnagogiczne fale theta (5–7 Hz) pochodzące
z hipokampa. W stadium II występują półsekundowe serie
Podłoże neurofizjologiczne snu
fal o wyższej, stopniowo narastającej i zmniejszającej się
częstotliwości (12–14 Hz), zwane wrzecionami snu. Uważa
Zjawiska występujące w śnie wynikają ze współpracy
się, że powstają one w wyniku cyklicznych, oscylacyjnych m.in. tworu siatkowatego (sieci neuronalnej rozciągającej się
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od rdzenia przedłużonego aż po przodomózgowie), wzgórza
i kory mózgu oraz intensywności uwalniania neuroprzekaźników. Synchronizacja i desynchronizacja czynności
bioelektrycznej kory mózgu odzwierciedla pobudzenie
i hamowanie ośrodków tworu siatkowatego pnia mózgu
i wzgórza. Neurony tworu siatkowatego wysyłają aksony
w kierunku górnych partii mózgowia, część zstępująca kontroluje obszary ruchowe rdzenia kręgowego. Jedna z części
tworu siatkowatego (układ śródmózgowiowo‑mostowy) bierze udział w regulacji pobudzenia kory mózgowej. Należące
do niego neurony otrzymują sygnały z układów sensorycznych, są także zdolne do spontanicznej aktywności. Ich
aksony docierają do wzgórza i przodomózgowia podstawnego, wydzielając na zakończeniach acetylocholinę i glutaminian. Stąd pobudzenie przekazywane jest do rozległych
obszarów kory mózgowej. W ten sposób kora otrzymuje
stałe pobudzenie podczas czuwania oraz podwyższa jego
poziom w sytuacjach wymagających koncentracji. Podczas
czuwania zaznacza sie również wzmożona aktywność neuronów noradrenergicznych i serotoninergicznych. Wiele
spośród komórek aminergicznych, to komórki rozrusznikowe, które generują potencjały czynnościowe spontanicznie, w sposób skorelowany z zachowaniem. Wysoki poziom
Ach, NA i 5HT zapewnia utrzymanie stanu czuwania; 5HT
kontroluje stan pobudzenia mózgu przez kontrolę wytwarzania Ach i NA. Dzięki przekaźnictwu noradrenergicznemu w czasie czuwania umysł zachowuje się spójnie i jest
nastawiony na bodźce zewnętrzne. Zmiany aktywności
układów serotoninergicznego, noradrenergicznego i cholinergicznego wiążą się z zasypianiem oraz przechodzeniem
do kolejnych faz snu. Istnieje pogląd, że w czasie czuwania
5HT powoduje nagromadzenie czynników snu w przedniej
części podwzgórza i w ten sposób sprzyja powstawaniu
snu NREM. Do czynników snu pochodzenia mózgowego
zalicza się hormon podwzgórzowy – somatostatynę oraz
działającą w przodomózgowiu adenozynę (jej receptory
blokuje kofeina). Czynnikiem sennotwórczym jest również
prostaglandyna, wytwarzana przez układ odpornościowy
w odpowiedzi na infekcje.
Zestawienie ośrodków regulacji pobudzenia i snu
zawarto w tabeli 3.
W czasie snu NREM dochodzi do hiperpolaryzacji neuronów wzgórzowo‑korowych i generowania krótkich serii
potencjałów czynnościowych. W efekcie hiperpolaryzacji
zanika inaktywacja kanałów wapniowych typu T, dokomórkowy przepływ Ca2+ powoduje depolaryzację i wyzwala
potencjały czynnościowe. Serie potencjałów czynnościowych komórek wzgórzowo‑korowych wyzwalają serie potencjałów czynnościowych w komórkach kory. Są to wrzeciona
snu (w 2. stadium snu NREM). Oscylatorem generującym
wrzeciona snu jest jądro siatkowate wzgórza przesyłające
pobudzenie do jąder części środkowej wzgórza. W stadiach
snu głębokiego komórki wzgórzowo‑korowe ulegają tak
silnej hiperpolaryzacji, że ustaje ich aktywność, a komórki
kory przejmują własny rytm aktywności. Pojawiają się fale
delta. Rozłączenie wzgórza i kory następuje na skutek braku
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aktywności pobudzeniowej w szlaku prowadzącym z okolicy
przedwzrokowej podwzgórza do wzgórza. W tym okresie
zanika również modulacyjny wpływ układu noradrenergicznego i serotoninergicznego na wzgórze i korę.
Podczas snu REM obserwuje się zwiększoną aktywność w kilku strukturach mózgu: moście, układzie limbicznym, we fragmentach płatów ciemieniowych i skroniowych. W tym samym czasie zmniejsza się aktywność
w okolicach przedczołowych, korze ruchowej i pierwszorzędowej korze wzrokowej. Początek snu REM jest związany z występowaniem fal PGO (świadczących o ogólnej
aktywacji wzgórza i kory). Powstają one w okolicy okołoramieniowej mostu. Aktywność cholinergicznych neuronów
tej okolicy pobudza neurony przedsionkowe i siatkowate,
które z kolei pobudzają neurony okoruchowe, powodując
szybkie ruchy gałek ocznych. Aktywność neuronów mostu
rozprzestrzenia się do ciała kolankowatego bocznego i kory
wzrokowej. Dochodzi do aktywacji śladów pamięciowych
zakodowanych w asocjacyjnych obszarach wzrokowych
kory i udziału doznań wzrokowych w marzeniach sennych.
W związku z brakiem modulującego wpływu NA i 5HT
podczas snu REM na czynność ośrodków kory, zakodowane
w nich informacje są odtwarzane chaotycznie, bez logicznych powiązań. W czasie snu REM dochodzi do „izolowania” mózgu od bodźców zewnętrznych. Aktywność tworu
siatkowatego mostu i rdzenia przedłużonego silnie hamuje
wejścia zmysłowe i neurony ruchowe unerwiające główne
mięśnie szkieletowe. Występuje zanik napięcia mięśniowego. Przy uszkodzeniach mostu i zaniku atonii mięśniowej
podczas snu REM może pojawić się pobudzenie ruchowe.
T a b e l a 3. Ośrodki regulacji pobudzenia i snu
(za: Kalat J.W., 2006, s. 277)

Nazwa struktury

Wydzielany
neuroprzekaźnik

Efekty działania

Układ
śródmózgowiowo
‑mostowy

acetylocholina,
glutaminian

zwiększenie
poziomu pobudzenia
kory

noradrenalina

blokowanie snu
REM,
w czasie w czasie
czuwania
wspomaganie
procesów
zapamiętywania

Miejsce sinawe

Grzbietowa część
szwu i most
Część podstawna
przodomózgowia
– większość
komórek
– pozostałe komórki

Podwzgórze

serotonina

acetylocholina
GABA

histamina

przerwanie snu REM
przejście od snu
NREM do REM,
pobudzenie wzgórza
i kory mózgowej
wspomaganie
uczenia się i uwagi,
hamowanie wzgórza
i kory
zwiększenie
pobudzenia

ROLA NORADRENALINY I SEROTONINY W MODULACJI FUNKCJI MÓZGU I ICH ZNACZENIE DLA SNU

Regulacja snu
Podwzgórzowy hormon peptydowy oreksyna (hipokretyna), wydzielany w czasie czuwania, pełni rolę stabilizatora
przełączania między stanem snu i czuwania. W czasie snu
aktywność GABA‑ergicznych neuronów brzuszno‑bocznego
pola przedwzrokowego (VLPO) hamuje histaminergiczne
neurony jądra guzowo‑suteczkowatego (TMN), jądro sinawe
i jądra szwu oraz neurony oreksynowe. Hamowanie neuronów oreksynowych zapobiega możliwości aktywacji
neuronów monoaminergicznych i przerywaniu snu (ryc.
4). W czasie czuwania neurony monoaminergiczne hamują
neurony VLPO, a działanie oreksyny polega na wzmacnianiu aktywności monoaminergicznej. Klasyczny układ przełączania (Flip‑flop) pozwala na szybkie przejście pomiędzy
stanami czuwania i snu. Poziom NA jest dwa razy wyższy
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Wstępujący aktywujący układ siatkowaty
(reticular activating system – RAS)

Neurotransmiter
Acetylocholina (Ach)
Noradrenalina (NA)
Serotonina (5HT)

Czuwanie
+
+
+

Sen NREM
−
+
+

Sen REM
+
−
−

Ryc. 5. Zależność pobudzeń neuronów RAS podczas stanów snu i czuwania
Neurony serotoninergiczne – 5HT jądra szwu hamują neurony cholinergiczne –
Ach (jądro konarowo‑mostowe i boczno‑grzbietowe jądro pokrywki) i neurony
noradrenergiczne – NA miejsca sinawego. Grupa komórek cholinergicznych
RAS pobudza neurony NA, podczas gdy neurony NA hamują komórki Ach.
Impulsy wyjściowe z komórek NA i Ach RAS (stan modulacji i czuwania)
przesyłane są do dużej liczby wstępujących i zstępujących szlaków (Lee‑Chiong
T.L., Sateia M.J., Carskadon M.A., 2002, s. 33)

Ryc. 6. Lokalizacja skupisk neuronów regulujących sen na schematycznym
przekroju mózgu szczura. Kółka oznaczają neurony wyłączeniowe snu
REM: fioletowe – neurony serotoninergiczne (zlokalizowane przy linii
środkowej), pomarańczowe – noradrenergiczne lub adrenergiczne, niebieskie
– histaminergiczne, czerwone – orek synergiczne. Kwadraty – neurony
włączające sen. Zielona gwiazda – neurony włączeniowe snu REM. Szare
pole – niezbędne i wystarczające dla generowania snu REM; żółte pole –
niezbędne i wystarczające dla generowania snu NREM. Sen NREM i REM
u zwierzęcia powstaje w wyniku interakcji między strukturami pnia mózgu
i przodomózgowia. Vlpo – brzuszno‑boczne pole przedwzrokowe, Mpo – jądro
przedwzrokowe pośrodkowe (Siegel J.M, 2005, s. 1)
Ryc. 4. Schemat modelu włączania i wyłączania (Flip‑flop) VLPO – jądra
brzuszno‑boczne przedwzrokowe); LC – miejsce sinawe; TMN – jądro guzowo
‑suteczkowate; Raphe – jądra szwu; ORX – neurony z oreksyną (za: Saper
C.B., Scammel T.E., Lu J., 2005, s. 3)

w czuwaniu niż podczas snu NREM, jednak podczas snu
REM jest jej dziesięciokrotnie mniej. Neurony serotoninergiczne są najbardziej aktywne w trakcie lokomocji, snu
NREM, a nieaktywne w czasie snu REM. Neurony cholinergiczne określa się jako komórki włączeniowe REM
(REM‑on), zaś neurony aminergiczne – jako komórki wyłączeniowe REM (REM‑off). Komórki włączeniowe znajdują się najprawdopodobniej w jądrze konarowo‑mostowym
oraz boczno‑brzusznym jądrze nakrywki w obrębie mostu
i tworzą projekcje do przyśrodkowych jąder siatkowatych
mostu, które po pobudzeniu desynchronizują aktywność
kory mózgowej. Komórki wyłączeniowe zlokalizowane

są w jądrze sinawym i jądrach szwu. Ich aktywność w czasie czuwania hamuje neurony włączeniowe REM. Układ
komórek włączeniowych i wyłączeniowych działa na zasadzie połączenia zwrotnego i umożliwia przejście ze stanu
czuwania, poprzez sen NREM do snu REM (ryc. 5 i 6).

Podsumowanie
Przypuszcza się, że z ewolucyjnego punktu widzenia
sen jest precyzyjnym programem regeneracyjnym służącym przetrwaniu gatunku i efektem znacznej aktywności
mózgu. Uznaje się, że podczas snu NREM następuje regeneracja fizyczna mózgu, a w czasie snu REM – regeneracja
funkcjonalna (konsolidacja śladów pamięciowych, uwrażliwienie receptorów, odbudowywanie neuroprzekaźników).
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Nadrzędne ośrodki mózgu reagują w ograniczony sposób
na to, co się dzieje w ewolucyjnie bardziej prymitywnych regionach mózgu. Przekaźnictwo noradrenergiczne
miejsca sinawego oraz serotoninergiczne jąder szwu ma
znaczący wpływ na przebieg snu. Fazy snu są wynikiem
zlokalizowanego w moście samoregulującego się mechanizmu sprzężenia zwrotnego między tymi neurotransmiterami, a neuronami cholinergicznymi. W trakcie czuwania i snu REM występuje desynchronizacja EEG. Główną
rolę w powstawaniu desynchronizacji w czasie czuwania
odgrywa NA i 5‑HT. Podczas snu REM, gdy zahamowane
są neurony noradrenergiczne i serotoninergiczne, przeważa
wpływ neuronów cholinergicznych. Noradrenalina bierze
prawdopodobnie udział w porządkowaniu informacji. Jej
niski poziom w czasie snu REM może mieć związek z brakiem logiki i spójności w marzeniach sennych.
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ZASTOSOWANIE BADAŃ ELEKTROENCEFALOGRAFICZNYCH
W DIAGNOSTYCE CHORÓB UKŁADU NERWOWEGO*
Z mózgu bowiem, i z mózgu jedynie, początek swój biorą wszystkie rozkosze
nasze i radości, śmiech oraz żarty, a takoż smutki nasze i bóle, żale i łzy…
Hipokrates

Układ nerwowy człowieka:
mózg i połączenia nerwowe
Układ nerwowy to wyrafinowany producent świata.
Świata, który widzimy, dotykamy i smakujemy. Odpowiada on za przetwarzanie informacji, uczenie się i inne
zagadki umysłu. W jego architekturze wyróżnić można
wiele struktur wchodzących ze sobą w interakcje, stale
dostarczających informacji z poszczególnych receptorów
zmysłowych, czyli pojedynczych komórek wrażliwych
na określone cechy docierającego bodźca i odbierających
je z ograniczonego obszaru oraz przekazujących zwrotne
„rozkazy” do narządów wykonawczych, czyli efektorów.
Warto zauważyć, że żaden z tych „elementów” nie działa
w próżni. Wszystkie są ze sobą misternie połączone.
Kolejna sprawa: każda komórka receptorowa zostaje
pobudzona dopiero wtedy, gdy dotrze do niej właściwy
bodziec. Zaczyna wtedy, z określoną częstotliwością, wysyłać do następnych komórek tzw. potencjały czynnościowe
– zmiany napięcia elektrycznego, czyli sygnały elektrofizjologiczne. Im bardziej bodziec pobudzający komórkę pasuje
do jej preferencji, tym częściej będzie wysyłała sygnały.
Jeśli w krótkim czasie odpowiednio dużo sygnałów dotrze
do następnej komórki, to ona również się pobudzi i przekaże
„wiadomość” dalej. To trochę tak, jakby neurony grały w głuchy telefon – przekazują sobie zakodowaną w potencjałach
wiadomość o tym, że otrzymały ze środowiska pasującą
im informację, jednak żaden z nich osobno nie ma pełnego obrazu sytuacji. Zazwyczaj wysyłają swoje sygnały
tylko do następnej, najbliższej warstwy komórek, która
z kolei przekazuje je dalej. W efekcie informacja jest nie
tylko posegregowana i rozdrobniona według właściwości
bodźca i jego położenia w przestrzeni, ale również podzielona w czasie. Zawiera nie tylko cechy obrazu i dźwięku,
ale również zapachu, smaku, wrażeń dotykowych, a także

informacje o stanie samego organizmu. Innymi słowy –
zawiera wszystko, co dochodzi do nas z zewnętrznego
i wewnętrznego środowiska.
To wszystko zarejestruje, przeanalizuje, rozpozna
i poskłada w spójną całość, zaledwie w kilka sekund, nasz
własny „komputer”, jednostka centralna – mózg. I to prawie
bezbłędnie, choć nie zawsze – raz na jakiś czas nasze „puzzle” zostają z pewnymi lukami, bądź niektóre części lądują
na niewłaściwych miejscach. Nie trudno jednakże to pojąć,
biorąc pod uwagę wielotorowość procesu złożenia tej skomplikowanej układanki w jedną, spójną całość. Podsumowując,
sygnały elektrofizjologiczne w naszym organizmie spełniają
dwie główne funkcje – informacyjną, umożliwiając ośrodkowemu układowi nerwowemu (OUN) kontakt ze światem,
oraz koordynacyjną, synchronizującą pracę innych układów,
co wpływa na ogólny stan całego ustroju fizjologicznego.
Dlatego też niezwykle istotny jest, biorąc pod uwagę żywy
organizm, sprawny przebieg tych sygnałów na całej drodze, od komórki do mózgu, i tam właściwe ich obrobienie.
W tym momencie warto zacytować fragment krótkiego eseju W. Ducha pt. „Od mózgu do umysłu”, który
traktuje o naszej zależności od mózgu: (…) Do niedawna
modele funkcji mózgu ograniczone były do funkcji percepcyjnych oraz modeli pamięci skojarzeniowych. Powstały
bardzo dokładne symulatory zachowania pojedynczych
neuronów i niewielkich grup połączonych ze sobą neuronów. (…) Działania mózgu nie da się jednak sprowadzić
do prostej sieci neuronowej, trzeba uwzględnić jego specyficzną architekturę, modularną budowę kory mózgu, liczne
struktury wyspecjalizowane w przetwarzaniu informacji
określonego typu. Tak pozornie proste czynności jak chwytanie przedmiotów, wymagają korelacji pomiędzy informacją płynącą z kory wzrokowej i aktywności kory ruchowej,
która nadaje dłoni odpowiedni układ. Za koordynację tych
informacji odpowiedzialna jest wyodrębniona część kory

* Skrót pracy pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Krystyny Honczarenko
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mózgu należąca do części ciemieniowej. Lokalne uszkodzenie tego obszaru kory, jakie może nastąpić np. z powodu
wylewu krwi do mózgu, powoduje niezdolność do chwytania przedmiotów. Takie uszkodzenia nauczyły nas wiele
o specjalizacji różnych obszarów mózgu. Dopóki wszystko
dobrze działa możemy żywić złudzenie, że tajemnicze „ja”
kieruje swoją wolą zachowanie organizmu. Kiedy jednak
różne mechanizmy działania mózgu się załamują prawda
wychodzi na jaw – „ja” jest jedną z wielu rzeczy, które
tworzy mózg (…). Zgodnie z jego słowami można mówić
o roli mózgu jako materii determinującej nasze możliwości, kształtującej osobowość i umiejętność podejmowania
decyzji. Inaczej, korygowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu może zmienić życie człowieka. Wniosek z tego taki, kiedy nasz mózg działa prawidłowo, my
też dobrze funkcjonujemy, a kiedy nasz mózg nie pracuje
prawidłowo – pojawiają się problemy. Powyższe zależności,
związku pomiędzy działaniem mózgu, czynnościami OUN
(aktywnością bioelektryczną), a szeroką gamą ludzkich
zachowań, tłumaczą obecnie wyrafinowane techniki neuroobrazowania struktur OUN oraz badania jego czynności
bioelektrycznej. Współcześnie, metody obrazowania struktury i czynności OUN, dopełniają się, łącząc swe możliwości, pozwalają na ocenę bliższą kompleksowej.
Źródłem trendu łączenia badań czynnościowych i strukturalnych jest fakt, iż zmiany strukturalne nie zawsze powodują upośledzenie czynności, a zmiany czynnościowe z kolei
mogą nie być związane ze zmianami strukturalnymi. Przykładem takiego połączenia może być integrowanie danych
o różnych modalnościach, w tym przypadku badań elektroencefalograficznych z rezonansem magnetycznym, poprzez
nałożenie mapy powstającej na podstawie badania EEG
na obraz struktur mózgowia, uzyskany w badaniu rezonansu
magnetycznego lub uaktywnianie czynnościowego MRI
(fMRI) przez określone elementy napadowe rejestrowane
podczas długotrwałego monitorowania EEG. Ta kombinacja daje nowe możliwości diagnostyczne i poznawcze,
np. w przedoperacyjnej, nieinwazyjnej diagnostyce ogniska padaczkowego i dostarcza trójwymiarowej lokalizacji
wyładowań padaczkowych.
Kolejnym krokiem na drodze rozwoju możliwości diagnostycznych metodami neuroobrazowania są próby połączenia metod badania infrastruktury metabolicznej OUN
z aktywnością bioelektryczną odzwierciedlającą stany
czynnościowe. Jednak na obecnym etapie metody te nie
nadają się jeszcze do diagnostyki indywidualnej. To znaczy, nie dają odpowiedzi na pytanie czy w danym, konkretnym przypadku mamy do czynienia z chorobą, bowiem
budowa i funkcjonowanie ludzkiego mózgu są u każdego
z nas zbyt zróżnicowane. Nie da się przyporządkować konkretnego modelu aktywności mózgu do danego zaburzenia.
Niemniej, wnioski jakie płyną z prac nad obrazowaniem
mózgu wskazują jak ważną rolę odegrały, dostarczając już
dziś informacji o możliwych przyczynach zaburzeń psychicznych, niosąc skuteczną pomoc ludziom i przybliżając
nas do rozwiązania zagadki jak działa mózg, pozwalając
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nam dostrzec w mózgu to, co jeszcze kilka lat temu było
niedostrzegalne.
Klasyczna elektroencefalografia rozwijana jest intensywnie od przeszło 100 lat i od dawna mieści się w kanonie podstawowych metod diagnostyki mózgu (w istocie
pierwsze badanie elektroencefalograficzne, tzn. rejestrację czynności bioelektrycznej mózgu, wykonał w 1924 r.
Hans Berger, psychiatra i neurolog z Jeny, a przed nim,
jednym z pierwszych, który przeprowadził doświadczenie
w tym obszarze i zarejestrował pierwszy polski zapis EEG,
był Adolf Beck, który swoją pracę opublikował w 1890 r.).
Sama diagnostyka elektroencefalograficzna odgrywa istotną
rolę, umożliwiając nieinwazyjną ocenę czynności układu
nerwowego. Powtarzalność oraz możliwość porównywania wyników badań elektrofizjologicznych pozwala na ich
stosowanie nie tylko w postępowaniu diagnostycznym, ale
również w monitorowaniu przebiegu schorzeń i ocenie skuteczności leczenia. Reorganizacja pracy mózgu może być
wynikiem zmian związanych z przebiegiem procesów chorobowych. Zmiany chorobowe na poziomie OUN znajdują
odbicie właśnie we właściwościach funkcjonalnych i morfologicznych mózgu, które z kolei wpływają na kształt rejestrowanej aktywności elektrycznej z komórek nerwowych
mózgu. Badania elektroencefalograficzne ułatwiają różnicowanie schorzeń czynnościowych i organicznych mózgu,
a w niektórych przypadkach pozwalają umiejscowić proces
chorobowy w określonej okolicy.
Niniejsza praca poświęcona jest ważnej funkcji elektroencefalografii – diagnostyce chorób układu nerwowego,
a w tym ocenie dynamiki oraz kontroli procesu chorobowego.
Poza prezentacją EEG jako metody diagnostycznej, szerzej
omówiona zostanie problematyka dotycząca postępowania
diagnostycznego w przypadku padaczki.
Obecnie badanie EEG jest szczególnie istotne u pacjentów z napadami padaczkowymi, ale także szeroko stosowane
w praktyce klinicznej do oceny zaburzeń autystycznych
u dzieci, rozpoznawania i monitorowania przebiegu neuroinfekcji, po urazie czaszkowym, dla różnicowania śpiączek,
a także jest metodą pomocniczą w ocenie stanu pacjentów z guzami mózgu i naczyniopochodnym uszkodzeniem
mózgu (po udarach mózgowych). Dodatkowo, EEG może
być używane do monitorowania takich procedur jak: głębokości znieczulenia, efektu barbituranu podczas testu Wada
oraz jako pośredni wskaźnik perfuzji mózgowej w tętnicach
szyjnych; a także w oddziałach intensywnej opieki medycznej w celu monitorowania głębokości śpiączki lub śmierci
mózgu. Analizę zapisu EEG wykorzystuje się również w charakterystyce pourazowych lub toksycznych uszkodzeń OUN.

Aktywność elektryczna mózgu
Aktywność spontaniczna i potencjały wywołane
Co to jest EEG? Elektroencefalografia, czyli badanie
mierzące aktywność elektryczną w mózgu generowaną
przez skupiska komórek nerwowych określonych obszarów
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mózgu, jest swego rodzaju testem diagnostycznym (badaniem funkcjonalnym), który wykrywa impulsy elektryczne
w mózgu. Przeprowadzając je wykorzystuje się neurologiczną informację zwrotną. Komputer rejestruje indywidualne wzorce aktywności elektrycznej oraz zmiany przepływu krwi w mózgu i zamienia je na sygnały (wzmocnione
przez czułą, wielokanałową aparaturę około 1 000 000 razy)
w postaci fal generowanych przez mózg o różnej częstotliwości wyładowań i różnych amplitudach, będących efektem
czynności bioelektrycznej kory mózgowej, a każdy rodzaj
fali świadczy o innej aktywności kory mózgu.
Tradycyjnie rozróżnia się dwie podstawowe dziedziny
elektroencefalografii, mianowicie badanie spontanicznej
aktywności elektrycznej mózgu oraz badanie potencjałów
wywołanych (EP). Aktywność spontaniczna mózgu (podstawowa), czyli aktywność kory wywołana ciągłą pracą
mózgu, bez zewnętrznych bodźców wyzwalających, to fale
(rytmy) o różnej częstotliwości (w zakresie 1–100 Hz)
i amplitudzie (5–kilkaset μV). Fale alfa występują zazwyczaj w okolicy ciemieniowo‑potylicznej i pochodzą głównie z ośrodków wzrokowych, ich częstotliwość mieści się
w granicach 8–13 Hz, amplituda 30–100 μV. Ich stłumienie
następuje podczas percepcji wzrokowej (wówczas pojawia
się w to miejsce rytm beta), natomiast przy braku bodźców
wzrokowych fale te przeważają. Zmiana taka określana
jest mianem desynchronizacji rytmu EEG i uważana jest
za wskaźnik wzbudzenia komórek kory. Fale te są podstawowym rytmem EEG, charakterystycznym dla człowieka
w stanie relaksu. Fale beta występują zazwyczaj w okolicy
czołowej, o częstotliwości 14–60 Hz i amplitudzie, rytm
poniżej 30 μV. Związane są z aktywnością kory. Fale theta
o częstotliwości 4–7 Hz są związane z fazą snu REM oraz
fale delta o częstotliwości mniejszej niż 4 Hz, związane
z fazą snu NREM. Rytmy theta i delta zasadniczo nie występują w stanie czuwania u osób dorosłych (ich obecność może
wskazywać na patologię). Powyższy podział to klasyfikacja podstawowa rytmów EEG. Wystąpienie jakiejkolwiek
patologii – zniszczone komórki, upośledzone przewodzenie
chemiczne – będzie opóźniać lub przyspieszać szybkość ich
przepływu, zwiększać lub zmniejszać amplitudę, zmieniać
konfigurację lub ich kształt, dlatego też analiza aktywności
spontanicznej jest szeroko wykorzystywana w elektroencefalografii klinicznej, a w przypadku niektórych chorób
(np. padaczki, zaburzeń neurologicznych) zapis EEG może
mieć decydujące znaczenie w diagnozie.
Potencjały wywołane (EP), to badanie wykorzystujące zmiany czynności bioelektrycznej naszego OUN pod
wpływem wielokrotnie zadawanego bodźca o określonej
modalności. Sygnał podawany i rejestrowany jest za pomocą
elektrod rozmieszczonych, między innymi, na powierzchni
czaszki, a wykorzystanie aparatury wzmacniającej i uśredniającej umożliwia wyselekcjonowanie sumarycznej odpowiedzi z szumu tła spontanicznej czynności bioelektrycznej
i zarejestrowanie jej w postaci charakterystycznej krzywej.
Analiza tej odpowiedzi obejmuje identyfikację jej poszczególnych składowych, które generowane są przez określone
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struktury OUN, oraz takie parametry jak pomiar latencji,
czyli czasu, jaki upłynął pomiędzy zadziałaniem bodźca
a odpowiedzią, oraz amplitudy. I właśnie za pomocą tych
trzech parametrów: polarności (pozytywnej lub negatywnej),
amplitudy oraz czasu utajenia (latencji) charakteryzowane
są potencjały wywołane, a przy ich segregacji można posłużyć się klasyfikacją opartą na modalności bodźca. Zmiany
tych parametrów stanowią wskaźnik utajonych uszkodzeń
struktur układu nerwowego w przebiegu różnych schorzeń,
a dynamika ich zmian, bardziej niż badania neuroobrazowe, odpowiadają klinicznemu ich przebiegowi, jednakże
nie charakteryzują zespołu ich przyczyn. Wyróżnia się:
potencjały wzrokowe (VEP), potencjały słuchowe (AEP)
oraz somatosensoryczne (SEP). W przypadku aktywności
spontanicznej przedmiotem analizy są zmiany potencjału
elektrycznego w takiej postaci, w jakiej są generowane przez
duże populacje komórek mózgu. Natomiast w przypadku
badania EP analizowane są zmiany potencjału pozostające
w ścisłym związku czasowym z określonymi zdarzeniami,
na przykład z ekspozycją bodźca sensorycznego, aktywnością motoryczną lub aktywnością poznawczą osoby badanej.
„Pobudzenie” pacjenta odbywa się na drodze rutynowych
codziennych czynności (bodźce wzrokowe, słuchowe lub
dotykowe) i nie jest bardziej szkodliwe niż codzienność. Aby
zaobserwować tak specyficzne zmiany, na ogół niewielkie,
należy je najpierw wyodrębnić z czynności spontanicznej, najczęściej stosuje się technikę uśredniania. Technika
uśredniania opiera się na kilku podstawowych założeniach:
spontanicznej aktywności EEG (szumy), która ma charakter
losowy; wartości sygnału (potencjału wywołanego), jednakowej we wszystkich próbach; sygnał i szum są nieskorelowane ze sobą (są adekwatne). Spełnienie tych warunków
daje prawidłowość, że w miarę wzrostu liczby prób średnia
wartość szumu będzie dążyła do zera, podczas gdy średnia
wartość sygnału pozostanie bez zmian. Technika ta wymaga
rejestracji wielu odcinków elektroencefalogramu, pozostających w ścisłej relacji czasowej do wybranego zdarzenia,
wielokrotnie replikowanego w niezmienionej postaci. Zarejestrowany sygnał jest mierzony (próbkowany) w stałych
odstępach czasowych, po czym jego wartość w każdym
punkcie czasowym jest uśredniana.
Rejestracja sygnału EEG
W celu unormowania prowadzonych badań elektrofizjologicznych Międzynarodowa Federacja Neurofizjologii
Klinicznej (IFCN) opracowała zestaw wytycznych dotyczących zarówno sprzętu, jak i metod oraz samego procesu prowadzenia badań elektrofizjologicznych, co pozwala
na porównywanie wyników pomiarów prowadzonych w różnych laboratoriach.
Obecnie, do zaobserwowania fizjologicznej czynności
w EEG, przyjmuje się jako konieczne użycie co najmniej 16
równolegle zapisywanych kanałów. Natomiast dodatkowe
kanały wykorzystuje się do rejestracji innych sygnałów
fizjologicznych. Wspomagająco, do sprzętu diagnostycznego EEG stosuje się fotostymulator.
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W standardowym badaniu EEG wykorzystuje się zwykle
19 elektrod (2 x 8 + 3 na środku, lub 21; ilość w pewnym
zakresie wystarczająca dla celów kliniczno‑ diagnostycznych) i odpowiada to 19 standardowym miejscom na skórze
głowy pacjenta, w których są mocowane, rutynowo zgodnie z „systemem 10–20” (standard zaproponowany przez
H.H. Jaspera w 1958 r.) lub „10–10” (zwiększona „gęstość”
elektrod przez wykorzystanie już tylko 10% odległości).
W układzie 10–10 zmieniono system nazewnictwa dla elektrod T3/T4 oraz T5/T6 odpowiednio na T7/T8 oraz P7/P8.
Wskazana liczba elektrod pozwala na umiejscowienie 1–3
elektrod nad każdym z głównych płatów mózgowych: 3
pary elektrod nad płatami czołowymi, 2–3 par elektrod
nad okolicami skroniowymi, po parze nad płatami potylicznymi i ciemieniowymi oraz okolicą centralną oraz 3–5
elektrod w linii pośrodkowej mózgu.
Pod względem ingerencji, EEG jest w zasadzie badaniem nieinwazyjnym, jednakże w części przypadków, głównie u chorych z padaczką wymagającą leczenia operacyjnego, zapis krzywej EEG może być rejestrowany za pomocą
elektrod śródczaszkowych (przykładowo nosowo‑gardłowej,
klinowej, bębenkowej), a także bezpośrednio z powierzchni
kory mózgowej (elektrokortykografia).
Do rejestracji badania wykorzystuje się zbiór montaży
powszechnie stosowanych w pracowniach EEG. Takim
domyślnym montażem początkowym jest montaż referencyjny (stosuje się również montaż typu bipolarnego, zwany
różnicowym, w którym połączenia elektrod przebiegają
w prostych liniach, w równych odległościach), przy czym
elektroda referencyjna z reguły umieszczana jest między
elektrodami Cz i Pz (zastosowanie połączonych uszu, jako
elektrody referencyjnej, nie jest wskazane).
Warunkiem właściwej rejestracji jest konieczność
wzmocnienia sygnału, a następnie oczyszczenia ze wszystkich artefaktów (głównie fal o wysokiej częstotliwości),
co jest następstwem bardzo niskiej amplitudy sygnału, sięgającej rzędu zaledwie dziesiątek μV, oraz oporność elektrod
kilku kΩ. Także ten obszar podlega ścisłym wytycznym,
co do poziomu szumów, impedancji, zakresu dynamiki czy
pasma przenoszenia sygnału.
Rejestrację danych należy przeprowadzać przy próbkowaniu przynajmniej 3 razy większym od rozległości rejestrowanego pasma, przykładowo 100 próbek/sekundę dla
pasma 35 Hz i dalej 200 próbek/sekundę dla pasma 70 Hz.
Rozdzielczość to minimum 11 bitów na próbkę, szum poniżej
2 μV dla pasma 0,5–100 Hz. Obecnie wykorzystywanymi
nośnikami danych, uzyskanymi z rejestracji EEG, są CD
‑ROM oraz DVD‑ROM, a sam system powinien umożliwiać zobrazowanie informacji z zapisu na ekranie, jak
również w formie papierowej. Co do szczegółów dokumentacji z badania EEG, to również i zasób jej zawartości podlega określonym wymogom. I tak, dokumentacja z badania
EEG winna zawierać, obok danych zapisanych z badania,
imię i nazwisko pacjenta, jego wiek, numer identyfikacyjny, nazwisko bądź inicjały osoby wykonującej badanie,
a co do zapisu, to w karcie badania należy umieścić datę
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przeprowadzenia badania, czas zapisu, datę ostatniego incydentu napadowego, zachowanie pacjenta oraz informację
o przyjmowanych przez pacjenta leków.
Standardowe badanie powinno trwać co najmniej
30 min z uwagi na możliwość okresowego wystąpienia
niskonapięciowej aktywności mózgu oraz powinno zawierać
co najmniej 20 min zapisu wolnego od artefaktów (fizjologicznych, mechanicznych lub zewnętrznych oraz technicznych), a sam zapis aktywowany może być reakcją otwarcia‑
zamknięcia oczu – „reakcją zatrzymania” (O‑Z, Rz), jak
również hiperwentylacją (Hv, trwającą 3 min, polegającą
na głębokim oddychaniu z określoną szybkością, około
20/min, poza sytuacjami klinicznymi, w których istnieją
przeciwwskazania do jej przeprowadzenia: poważna choroba serca, płuc, anemia sierpowata, świeże krwawienie
czy nadciśnienie śródczaszkowe, lub aktywacja świetlną
‑fotostymulacją (FT/FS, stosując bodźce świetlne o częstotliwości 1–60 błysków/sekundę), deprywacją snu czy
badaniem w śnie, oraz powinien zawierać krótkie fragmenty
zapisu z zastosowaniem wybranej metody aktywacji. Celem
powyższego jest uzyskanie danych na temat ujawnienia się
lub też nasilenia istniejących dotychczas nieprawidłowości.
Zastosowanie hiperwentylacji może zwiększyć efektywność
zobrazowania w krzywej EEG iglic, fal ostrych, zespołów
iglica–fala wolna, fala ostra–fala wolna czy też wyraźniejszego zlokalizowania zwolnienia czynności lub lateralizacji zmian. Natomiast fotostymulacja jest szczególnie
przydatna u tych pacjentów, u których istnieje podejrzenie
występowania napadów padaczkowych sprowokowanych
bodźcem świetlnym. Najefektywniejszą częstotliwością jest
zastosowanie 10–18 błysków/sekundę. Aktywacja metodą
fotostymulacji daje możliwość zarejestrowania w zapisie
EEG odpowiedzi świetlnodrgawkowej, z synchronicznym
wysokonapięciowym wyładowaniem iglic lub wieloiglic,
lub też odpowiedzi fotomiokloninej, złożonej z wieloiglic
występujących zgodnie z rytmem podawanych bodźców
świetlnych. W przypadku badania EEG, w którym przebieg
krzywej jest prawidłowy, bez odchyleń od standardowego
zapisu, lub też stwierdzone nieprawidłowości są nieznaczne,
stosuje się deprywację snu jako metodę aktywacji. Procedura przygotowania i przeprowadzenia badania wymaga
dopilnowania, aby pacjent nie przespał całej nocy. Samo
badanie trwa, standardowo, 1–2 godz. i jak w rutynowym
badaniu w stanie czuwania, stosuje się aktywację Hv, FS
lub reakcją blokowania, przy czym pozwala się pacjentowi na zaśnięcie. Jednakże najefektywniejszą formą aktywacji, ujawniającą ogniska padaczkowe i ubytkowe, jest
aktywacja snem fizjologicznym. Metoda ta jest szczególnie przydatna w dużych napadach nocnych i w padaczce
skroniowej. Stosowana głównie w przypadku dzieci oraz
u ruchliwych dorosłych. Znaczenie diagnostyczne mają
tutaj takie grafoelementy, jak iglice, fale ostre i zespoły
iglica–fala wolna (o charakterystyce wyładowań w dalszej
części niniejszej pracy).
Podczas przeprowadzania badania EEG, należy pamiętać o kontrolowaniu poziomu świadomości osoby badanej.
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W przypadku braku reakcji ze stałym zapisem EEG ze strony
pacjenta, stosuje się stymulację dodatkowymi bodźcami,
a rekcja na ich zadanie powinna być odnotowana w karcie badania.
Badanie EEG przeprowadzane jest również przy podejrzeniu śmierci mózgu. I tu, Amerykańskie Towarzystwo
Neurofizjologii Klinicznej, zebrało i usystematyzowało
informacje w tym zakresie. Ciszę bioelektryczną mózgu
scharakteryzowano jako brak aktywności w zapisie EEG
na poziomie powyżej 2 μV, przy sygnale rejestrowanym
z pary elektrod oddalonych od siebie o 10 lub więcej centymetrów, przy impedancji elektrod w zakresie 0,1–10 kΩ.
W streszczeniu „Minimalne wymagania techniczne dla
badań EEG przeprowadzanych przy podejrzeniu śmierci
mózgu według Amerykańskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej” zaprezentowano wytyczne:
1. Do badania należy wykorzystywać pełen zestaw
elektrod łącznie z elektrodami Fz, Cz, Pz. Użycie jednokanałowych urządzeń EEG, wykorzystywanych zwykle
do monitorowania poziomu znieczulenia, jest niedopuszczalne w procedurze określania śmierci mózgu. Choć zwykle
nie jest to zalecane, dopuszcza się użycie elektrod igłowych
podczas badania ciszy bioelektrycznej mózgu.
2. Zgodnie z definicją, impedancja elektrod powinna
zawierać się w przedziale 100 Ω–10 kΩ.
3. Przed przeprowadzeniem badania należy sprawdzić
spójność całego systemu rejestracji, a więc nie tylko wzmacniaczy, ale także elektrod i połączeń. Poprawność działania
poszczególnych elektrod można sprawdzić poprzez delikatne dotykanie ołówkiem do elektrody w celu wytworzenia sztucznego sygnału testowego.
4. Zgodnie z definicją, odległość pomiędzy elektrodami powinna wynosić minimum 10 centymetrów. Dlatego
w oparciu o system 10–20 zaleca się stosowanie podwójnych odległości międzyelektrodowych. Przykładowo, dla
montażu podłużnego należy wykonać połączenia Fp1‑C3,
F3‑P3, C3‑O1 itp.
5. Wyświetlana czułość sygnału powinna być zwiększona
do wartości co najmniej 2 μV/mm. W praktyce zaleca się
jednak stosowanie czułości na poziomie 1–1,5 μV/mm.
Badanie powinno trwać co najmniej 30 min z uwagi
na możliwość okresowego występowania niskonapięciowej
aktywności mózgu.
6. Filtry powinny być ustawione w ten sposób, aby
przepuszczać pasmo o zakresie 1–30 Hz. Zaleca się również stosowanie filtra Notch dla tłumienia częstotliwości
50 Hz.
7. Z uwagi na niskie amplitudy rejestrowanych sygnałów,
do oceny poprawności badania i rejestrowanych artefaktów,
konieczne staje się wykorzystanie dodatkowych technik,
takich jak: rejestracja sygnału EKG, chwilowe odłączenie
wspomagania oddychania, umieszczenie na reku dodatkowej pary elektrod w celu oceny artefaktów pochodzących
z otoczenia, blokowanie aktywności mięśniowej, ocena szumów poprzez dołączenie dodatkowej rezystancji (sztuczny
pacjent).
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8. W czasie badania należy przeprowadzić intensywne
stymulacje somatosensoryczne, dźwiękowe i wizualne.
Należy poprawnie odróżnić uzyskane sygnały aktywności
EEG od sygnałów fizjologicznych niepochodzących z mózgu
i artefaktów, które nie są sygnałami fizjologicznymi.
9. Technicy wykonujący tego rodzaju badanie powinni
posiadać najwyższe kwalifikacje i działać pod nadzorem
elektroencefalografisty.
10. W przypadku powstania wątpliwości badanie należy
powtórzyć.

Elektroencefalograficzna diagnostyka oun
Elektroencefalografia w padaczce
Kiedy nasze mózgi pracują w sposób normalny i zrównoważony, jesteśmy na ogół w stanie funkcjonować we właściwy sposób – to dość radykalne stwierdzenie o naszym
życiu, czy bardziej o jego jakości. Jednak to, jak działa mózg,
decyduje o tym, jakie będzie nasze życie, jakimi będziemy
ludźmi. Niekiedy jednak coś jest nie tak: chemia mózgu
zmienia się i wywołuje przejściowe reakcje, demonstruje
objawy czuciowe, ruchowe, autonomiczne i psychiczne
rejestrowane przez chorego i/lub jego otoczenie, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować. Ludzie cierpiący
na padaczkę (epilepsję, epi) funkcjonują właśnie z takimi
cyklicznymi zaburzeniami, powstającymi na skutek nieprawidłowych, nadmiernych, gwałtownych, niekontrolowanych wyładowań bioelektrycznych w komórkach nerwowych (neuronach) mózgu, aktywujących określone układy
strukturalno‑czynnościowe mózgu. Stan ten, wywoływany
nader licznymi czynnikami (odmiennymi w różnych okresach życia, od życia płodowego począwszy), po przekroczeniu progu krytycznego, manifestuje się objawami w postaci
zaburzeń: ruchowych (drgawek), zmysłowych (przykładowo
zaburzeń widzenia czy odbierania bodźców dźwiękowych),
świadomości (utraty przytomności, przymgleń), wegetatywnych (nudności, wymioty), emocjonalnych czy poznawczych
i określanych mianem napadu padaczkowego. W przypadku,
gdy gwałtowne pobudzenie powstające w określonej grupie
komórek zostaje ograniczone i swoim zasięgiem obejmuje
tylko niektóre struktury mózgu, mamy do czynienia z napadami ogniskowymi, częściowymi. Kiedy jednak siła tego
wyładowania jest duża, bądź procesy hamowania są zbyt
słabe, przechodzi na inne komórki, i wyładowanie może
objąć cały mózg. Wówczas napad częściowy, przekształca
się w napad wtórnie uogólniony (przebiega z reguły z utratą
świadomości). I jeśli struktury mózgu są zdrowe i mają
w pełni czynne układy hamowania, siła tego bodźca musi
być dużo większa niż w przypadkach z obniżonym progiem
pobudliwości. Jednak niski próg pobudliwości nie zawsze
jest zjawiskiem świadczącym o patologii, nie jest również
stałą cechą. Przykładowo, mózg małego dziecka, jeszcze
nie w pełni dojrzały, znacznie łatwiej zareaguje nadmiernymi wyładowaniami bioelektrycznymi na zadane bodźce
niż mózg człowieka dorosłego. Stąd też atak może pojawić
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się czasem tylko raz w życiu, ale może również pojawiać się
cyklicznie, mieć charakter przewlekły. Jednakże pojawienie się takiego nagłego zaburzenia, napadu po raz pierwszy,
w pierwszej kolejności, wymaga podjęcia różnicowania
między właściwym napadem padaczkowym oraz tymi stanami niepadaczkowymi, które podobnie jak one przebiegają z różną kombinacją zaburzeń świadomości, objawów
ruchowych, czuciowych, wegetatywnych czy psychicznych,
i które także mogą okresowo się powtarzać. Warto zauważyć,
że napad padaczkowy można wywołać praktycznie u każdego, zależy to jedynie od wielkości czy też siły zastosowanego bodźca, a jego przyczyną może być zarówno toczący
się proces chorobowy w OUN, jak również pozamózgowy
proces chorobowy. Jeśli chodzi o mechanizm powstania
napadu padaczkowego, to konieczne jest zaistnienie kilku
czynników równocześnie. I tak w kolejności istotności:
obecność zmian powodujących nadmierną pobudliwość
mniej lub bardziej licznych grup neuronów mózgu, ogólnie
podwyższone pogotowie drgawkowe oraz pojawienie się
dodatkowego elementu sprzyjającego wyzwoleniu napadu,
czyli trwałych zaburzeń czynności mózgu, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych napadów
padaczkowych oraz występowania następstw: neurobiologicznych, poznawczych, psychologicznych i społecznych.
Mianem ogniska padaczkowego określa się grupy zmienionych, nadmiernie pobudliwych neuronów. Niejednokrotnie
zdarza się, że takie ognisko występuje w bezpośrednim
sąsiedztwie jakiejś zmiany w mózgu, typu blizna lub inny
nieprawidłowy twór, niekiedy o bardzo małych rozmiarach,
a obszar jak i ognisko padaczkowe cechuje swoista topografia. Jednakże proces diagnostyczny padaczki nie jest
rozpoznaniem postawionym raz na zawsze, gdyż błędów
możliwych do popełnienia w jej rozpoznaniu jest wiele,
choćby mylne zinterpretowanie jako padaczki napadów
konwersyjnych czy napadów pochodzenia kardiogennego
lub nieprawidłowego rozpoznania typu czy zespołu padaczkowego. Co w konsekwencji prowadzić może do podania
nieskutecznych leków przeciwpadaczkowych i opóźnienia
wprowadzenia słusznej terapii. Kardynalna zasada, to diagnozować, analizować i diagnozować.
Niezwykle ważnym elementem w nowoczesnym postępowaniu diagnostycznym z padaczką jest stworzenie szeregu kryteriów jej klasyfikacji. Wprowadzony w życie,
uproszczony podział padaczki przedstawia się następująco: około 40 postaci klinicznych napadów padaczkowych,
które zostały zdefiniowane na podstawie charakterystycznych napadów, zapisu EEG w okresie śród‑ i międzynapadowym, wieku zachorowania, istnienia ewentualnych
czynników prowokujących napady oraz etiologii choroby
i około 20 możliwych przyczyn, które wywołują napady
niepadaczkowe. Dokonując przeglądu dostępnych publikacji w zakresie klasyfikacji zespołów padaczkowych, można
stwierdzić, iż nierzadko kryteria, którymi posługiwano
się do rozpoznawania tego schorzenia są niewystarczające,
a także ograniczające sam proces klasyfikacyjny. Nadal
obowiązującym dokumentem, traktującym o tym problemie,
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jest Międzynarodowa Klasyfikacja Padaczek i Zespołów
Padaczkowych (MKPiZP) z 1989 r., abstrahując od 22 lat,
jakie minęły od jej opublikowania. Część tych zespołów
padaczkowych została uwzględniona w propozycji Klasyfikacji Napadów Padaczkowych i Padaczek z 2001 r. Propozycja ta zawiera też wiele istotnych zmian w nazewnictwie
i definicji opisanych już wcześniej padaczek oraz zespołów
padaczkowych. Przyczyną tak powolnego torowania drogi
upowszechniania się zasad klasyfikacji padaczek jest sam
proces klasyfikacji padaczek i zespołów padaczkowych,
niezwykle skomplikowany, a obecnie obowiązujący już za
mało dokładny i w związku z tym nie zawsze wystarczający do przeprowadzenia diagnostyki różnicowej i możliwie precyzyjnego rozpoznania syndromologicznego. Co się
tyczy napadów padaczkowych, jednego ze wskaźników
określających zespół padaczkowy, to charakteryzują się
one różnorodnymi objawami klinicznymi, na podstawie
których możliwe jest dokładne określenie rodzaju napadów, a następnie zakwalifikowanie ich do odpowiedniego
zespołu padaczkowego. Propozycja Międzynarodowej Ligi
Klasyfikacji Napadów Padaczkowych z 1981 r., zwana
„kliniczno‑elektroencefalograficzną”, jest właśnie oparta
na typie klinicznym napadu oraz zapisie EEG w czasie
napadu i między napadami.
Wyodrębnienie ich cech czynności napadowej daje
możliwość precyzyjnego rozpoznania przez większą liczbę
informacji (wywiad, wiek wystąpienia pierwszego napadu,
badanie neurologiczne oraz wyniki badań dodatkowych:
EEG w okresie śród‑ i międzynapadowym, badanie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego mózgu)
i co merytoryczne, pozwala na rokowanie, i w konsekwencji
właściwe leczenie. Jednak czasem ten sam typ napadu może
występować w różnych zespołach padaczkowych, i odwrotnie różne typy napadów mogą należeć do tego samego
zespołu padaczkowego. Dlatego też niezwykle istotny jest
wywiad od chorego, jego rodziny i naocznych świadków
napadu. Ustalenie jego początku, rozwinięcia, zakończenia,
wszystkich zachowań, odczuć pacjenta przed, w trakcie
i po napadzie, ważne jest również ustalenie czasu trwania incydentu, stopnia zaburzeń świadomości czy utraty
przytomności.
W Polsce jest około 400 tys. chorych na epilepsję
(to około 1% ogólnej populacji), a przy uwzględnieniu jednorazowego napadu padaczkowego w ciągu życia człowieka, liczba ta wzrasta już do 2 mln ludzi. W przeważającej liczbie przypadków rozpoczyna się ona przed 20. r.ż.,
przy czym około 30% nowych zachorowań dotyczy dzieci
do 5. r.ż. Jednakże w przypadku jednego napadu, nie ma
tej pewności, że się nie powtórzy. Natomiast zawsze trzeba
taki napad diagnozować. Jest to kluczowy problem natury
diagnostycznej – lokalizacja ogniska padaczkowego, która
wpływa decydująco na postawienie właściwego rozpoznania, a w przypadku zdiagnozowania choroby – skuteczności
leczenia farmakologicznego lub neurochirurgicznego. Badanie EEG stanowi nadal najbardziej istotną część procesu
diagnostycznego u osób podejrzanych o padaczkę, wspiera

ZASTOSOWANIE BADAŃ eeg W DIAGNOSTYCE CHORÓB UKŁADU NERWOWEGO

również rozpoznanie stanu padaczkowego, pomaga w klasyfikowaniu padaczki i zespołów padaczkowych, ułatwia lokalizację ogniska padaczkorodnego i przewidywanie nawrotu
napadów padaczkowych po pierwszym niesprowokowanym
napadzie lub po odstawieniu leku przeciwpadaczkowego,
daje możliwość śledzenia reakcji na leczenie w przypadku
idiopatycznej padaczki uogólnionej z napadami nieświadomości, czasem świadczyć może o przyczynie padaczki, jak
również stanowić o efektywności leczenia, analizie działania leków. Przy czym niezbędne jest wykonanie badania
EEG spoczynkowego oraz z aktywacją zapisu (rutynowo
poprzez hiperwentylację lub fotostymulację). Plusem jest
uchwycenie wyładowań (zapis napadu) w trakcie wykonywania rutynowego EEG, co udaje się w przypadku 30%
pacjentów, chorych z padaczką. Niemniej jednak, zapis
wykonany pomiędzy napadami także dostarcza cennych
informacji. Newralgiczna, do właściwego zlokalizowania
ogniska, jest zgodność lokalizacji klinicznej i elektrofizjologicznej. Co do zapisu, może on wykazywać dwa typy zmian:
charakterystyczne – potwierdzające rozpoznanie padaczki
oraz zmiany niecharakterystyczne w czynności podstawowej, uwidocznione przykładowo poprzez zwolnienie czy
zmianę amplitudy. Zmiany w zapisie międzynapadowym,
specyficzne dla padaczki stwierdza się u 30–70% chorych,
co uzależnione jest od rodzaju napadów i od skłonności
mózgu do reagowania wyładowaniem napadowym (wspomnianego pogotowia drgawkowego). A w przypadku pozostałej części chorych, zapis EEG jest prawidłowy. Warto
podkreślić, iż w przypadku zapisu prawidłowego, jednoznacznie nie można wykluczyć padaczki, głównie odnosi
się to, do padaczki z częściowymi napadami. Choć na temat
etiologii, symptomatologii, a także leczenia epilepsji wiemy
obecnie bardzo wiele, badania w dziedzinie diagnostyki obrazowej i czynnościowej stosowane w diagnostyce padaczki
oraz napadów padaczkowych, nie ustają. Przełom nastąpił
pod koniec lat 70. i w latach 80. XX w. Rozwój technologii
stał się przyczynkiem do wprowadzenie w życie, technik
długotrwałego monitorowania EEG skorelowanego z zachowaniem chorego i/lub rejestracją innych funkcji życiowych
chorego, przykładowo EKG, EMG czy oddychania. Zestawiając te metody, wartość krótkiego, rutynowego zapisu
czynności bioelektrycznej w czuwaniu czy śnie, przy tym
jest ograniczona. Trudno bowiem bez jednoczesnej rejestracji obrazu napadu, zachowanie się pacjenta w połączeniu
z zapisem EEG, jednocześnie określić, czy rodzaj stwierdzonych zmian w krzywej EEG odpowiada występującym
epizodom klinicznym. Jednoczesna rejestracja zapisu EKG
pomocna jest w różnicowaniu z nietypowymi zaburzeniami
świadomości pochodzenia sercowo‑naczyniowego. Koncepcja łączenia badań umożliwia też uzyskanie dokładnej charakterystyki kliniczno‑encefalograficznej napadów, co ma
szczególne znaczenie w przypadku oceny napadów nieświadomości i napadów częściowych złożonych, których rozwój jest na ogół powolniejszy, a przebieg cechuje mniejsza
liczba artefaktów mięśniowych i ruchowych w zapisie niż
podczas uogólnionego napadu. Techniki wideometryczne
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(istotne w procesie monitorowania LTM) pozwalają na analizę i ocenę morfologii napadu oraz analizę zachowania
chorego po napadzie, co przekłada się na lepszą diagnostykę, a zatem także na wybór optymalnego postępowania leczniczego. Z powodzeniem stosowane u pacjentów
w każdym wieku, począwszy od okresu noworodkowego,
poprzez wiek rozwojowy do okresu starości. Praktyczne
zastosowanie mają poniższe badania wideometryczne. Monitorowanie prowadzone przez pacjenta (lub zewnętrznego
obserwatora) plus prowadzenie dziennika oraz monitorowanie wideo, wykonywane wraz z rejestracją skorelowanego
zapisu EEG i monitorowanie czasu reakcji pacjenta i dodatkowych sygnałów (EOG czy EMG). W pierwszym przypadku
chory nosi przy sobie niewielki aparat (holter‑EEG), który
jednocześnie rejestruje czynność EEG z EKG lub EMG,
zależnie od potrzeby. Drugi zapis, to wideo EEG. Technika
ta polega na jednoczesnej rejestracji na taśmie magnetycznej
zachowania się chorego, poprzez podgląd kamerami wideo
i w podczerwieni, plus zapisu EEG, EKG, EMG i czynności
oddechowej. Celem tego typu badań jest ocena pacjentów
z napadowymi zaburzeniami funkcji mózgu, a monitorowanie stosowane jest wówczas, gdy istnieje korelacja pomiędzy
nieprawidłowościami w zapisie a klinicznym zachowaniem
pacjenta. Rejestracje te trwają najczęściej 24 godz. (lub dłużej), mamy więc zapis w czasie snu i czuwania, co zwiększa
prawdopodobieństwo rejestracji napadu, lub wyładowań
padaczkowych. Dodatkowo wyniki takich analiz wskazują,
że niektóre cechy napadów padaczkowych mają znaczenie lokalizacyjne (region) i lateralizacyjne (stronność) dla
ogniska padaczkowego. Dzięki zastosowaniu tego systemu
wykrywalność padaczkowych wyładowań, napadowych jak
i międzynapadowych, zwiększyła się o 1,5–3 razy, porównując z rutynowym badaniem EEG. Typowymi wskazaniami
do przeprowadzenia długoterminowych badań w padaczce
(LTM, zapis przynajmniej 24‑godzinny w połączeniu z zapisem EEG z 32 do 64 kanałów, obecnie większość umożliwia
zapis 128 kanałów), jest diagnostyka stanów napadowych
(zwłaszcza niedrgawkowych, różnicowanie z innymi stanami
zaburzeń świadomości), dalej napady gromadne, dalej klasyfikacja i charakteryzacja oraz ocena ilościowa zapisu EEG,
a także zaopiniowanie zachowania pacjenta z padaczką czy
jej podejrzenia, w celu podjęcia diagnostyki różnicowej padaczek. A diagnostyka różnicowa, zawdzięczająca swój rozwój wideoelektroencefalografii, z powodzeniem stosowana
w serialu dr House jako metoda „rozgryzająca” tajemnicze
stany pacjentów doktora Gregory’ego House’a, tu stosowana
jest do klasyfikacji typu napadu i zespołu padaczkowego,
rodzaju uogólnionych wyładowań EEG i określania lokalizacji ogniska padaczkowego, oceny zapisu EEG między
napadami i w czasie napadu oraz po jego ustąpieniu oraz kontroli skuteczności leczenia pacjentów z padaczką lekooporną,
a także stanów napadowych niejasnego pochodzenia.
Sama obsługa systemu LTM wymaga od osoby przeprowadzającej badanie (elektroencefalografisty), posiadania kwalifikacji i doświadczenia w obsłudze tego systemu,
umiejętności interpretacji jego zapisów, rozpoznawania
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wzorców zapisu napadowego i międzynapadowego oraz
umiejętności zastosowania procedury postępowania w przypadku napadów i innych nagłych sytuacji. Jego obowiązkiem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta do badania,
jak i systemu do jego rejestracji oraz rejestracja danych.
Od lekarza elektroencefalografisty wymaga się umiejętności podjęcia analizy uzyskanych danych z badania, tworzenie raportów z niego oraz oceny całości uzyskanych
danych z rozpoznaniem. Powyższe wymagania to kanon
zasad, dla przeprowadzających badania z zakresu EEG.
Warto jeszcze powiedzieć o jednym istotnym aspekcie
badania, mianowicie, każdy zarejestrowany istotny epizod kliniczny powinien zostać zapisany z 2‑minutowym
marginesem przed i po zakończeniu epizodu. Opisując
LTM – tworząc raport z jego przebiegu, należy pamiętać
o tym, aby określić problem kliniczny i powód skierowania
na badanie, historię choroby i przyjmowane leki. Od strony
technicznej, zawrzeć informację o liczbie rejestrowanych
kanałów, typach zastosowanych elektrod i ich rozmieszczeniu, typach aktywacji, informację o rejestracji dodatkowych sygnałów fizjologicznych, a także o opisie wykrytych
nieprawidłowości, czyli informacji o wzorach EEG, lokalizacji nieprawidłowości o charakterze niepadaczkowym,
o ile takie zaistniały, o obecności artefaktów, o charakterze
i częstości występowania epizodów, podkreślając obecność
tych zgodnych z zachowaniem pacjenta oraz o interpretacji
zarejestrowanych danych.
Podsumowując, zastosowanie techniki wideo EEG
umożliwia przeprowadzenie szczegółowej charakterystyki
kliniczno‑elektroencefalograficznej padaczek, i jak pokazują wyniki badań oraz doniesienia piśmiennictwa, pozwalają zróżnicować napady niepadaczkowe od padaczkowych
w przypadkach klinicznie wątpliwych, a także określić typ
napadu padaczkowego i udoskonalić diagnostykę różnicową napadów. A zsynchronizowanie zapisu EEG na taśmie
z obrazem zachowania pacjenta zarejestrowanym przez
kamerę wideo, możliwe dzięki tej metodzie, pozwala na,
bardziej niż bez jej użycia, dokładne określenie rodzaju
zaburzenia napadowego.
Zmiany w zapisie EEG
W zapisie EEG, wykonanym z zaobserwowaniem wyładowania bioelektrycznego, należy dokonać klinicznej interpretacji przedmiotowych danych za pomocą odpowiedzi
stanowiących odezwę na kilka zasadniczych pytań, mianowicie:
1. Czy wyładowanie jest pochodzenia mózgowego, czy
stanowi artefakt?
2. Jeżeli wyładowanie jest pochodzenia mózgowego,
to czy jest prawidłowością, czy nieprawidłowością?
3. Jeżeli wyładowanie jest nieprawidłowością, to czy
jest padaczkopodobne?
4. Jeżeli wyładowanie ma charakter padaczkopodobny,
to czy jest ogniskowe, czy uogólnione?
5. Jeżeli wyładowanie jest ogniskowe, to jakie jest pole
tego wyładowania?
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Powyższe będzie wstępem do diagnozy, a podstawą
analizy jest odniesienie, przełożenie zarejestrowanych epizodów na zachowanie badanego w czasie każdego napadu.
Analiza taka powinna mieć wzgląd na aktywność motoryczną, werbalizację, odpowiedź na stymulację i inne
czynniki, które były związane z napadowością. A samo
zachowanie w fazie napadowej powinno być analizowane
pod kątem współzależności z zapisem EEG rejestrowanym
w tym czasie. Nawiasem mówiąc, wiele wzorców fizjologicznych czynności w zapisie EEG wykazuje wspólne
cechy, o których więcej poniżej, z wyładowaniami napadów padaczkowych, mimo że nie mają żadnego związku
z padaczką i określa się je jako łagodne padaczko podobne
wzory EEG. Gdyby przyjrzeć się temu bliżej, to większość
zmian występuje w głównej mierze w określonych grupach wiekowych, i często wiąże się z okresem obniżonego
czuwania, a najistotniejszą rzeczą, która to łączy, jest to,
iż wraz z pojawieniem się takiego wzorca w zapisie, nie
stwierdza się równocześnie żadnych objawów klinicznych,
obiektywnych ani subiektywnych, pogorszenia kontaktu
z badanym, ani też zaburzeń funkcji poznawczych. Jednak wzorce te mogą być mylnie interpretowane i kierować do błędnego rozpoznania padaczki, stąd celowa jest
znajomość tych niespecyficznych obrazów w zapisie EEG
wśród lekarz zajmujących się diagnostyką padaczki, jak również wcześniej wspomniane, ich odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenie. Nawiązując do powyższego, trafną interpretacją krzywej EEG, uzyskaną metodą wideometryczną,
utrudnia także obecność artefaktów, spowodowanych brakiem współpracy małych pacjentów podczas badania, często
ich nadruchliwością, niepokojem czy choćby lękiem przed
tym co nowe. Dlatego też, i to, podkreśla jak bardzo istotne
jest odpowiednie wyszkolenie i doświadczenie personelu,
zarówno technicznego jak i lekarskiego, pracowni EEG.
Potwierdzają to doniesienia wielu badaczy zajmujących się
badaniami wideo EEG, szczególnie u dzieci.
Podejmując się oceny zapisu EEG należy pamiętać
o kilku podstawowych zasadach. Opis powinien składać
się z następujących elementów: wprowadzenia, oceny zapisu
EEG oraz interpretacja, która powinna zawierać stopniowaną ocenę prawidłowości lub patologii i korelacje zapisu
z obrazem klinicznym (o czym poniżej). Odnotować należy
także informacje dotyczące stanu przytomności pacjenta,
przyjmowanych leków, uwagi na temat przygotowania
do badania (np. deprywacja snu, dodatkowe leki podane
przed badaniem), gdyż wszystko to ma wpływ na sam
zapis. Poddając ocenie zapis należy scharakteryzować
cały przebieg zapisu, bez wskazywania stopnia istotności
poszczególnych fragmentów. Kolejno wskazuje się składowe dominujące z opisem ich parametrów, czyli częstotliwości, amplitudy, lokalizacji, regularności, rytmiczności
oraz symetrii. Następnie ocenie poddaje się składowe niedominujące, dalej odpowiedzi na otwieranie i zamykanie
oczu. W dalszej kolejności „wyławia się” nieprawidłowości,
odstępstwa od oczekiwanej, właściwej fizjologicznej czynności w EEG. W opisie procedur aktywacyjnych należy
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przedstawić stopień odpowiedzi na zadaną aktywację, typu
użytej FT wraz z zakresem zastosowanych częstotliwości.
W przypadku, gdy nie wprowadzono stymulacji, należy
podać przyczynę tego wybiegu. Natomiast informacja o artefaktach podawana jest tylko wówczas, gdy mają one bezpośredni wpływ na zapis. Skomentowanie, analiza zapisu
EEG wspiera się na dwóch filarach. Po pierwsze – na wrażeniach, stanowiących subiektywną ocenę elektroencefalografisty i po drugie – korelacji klinicznej otrzymanego
zapisu EEG z obrazem klinicznym. Pierwszy człon tej analizy określa w lapidarny sposób prawidłowość lub jej brak
w zapisie, oraz to, co było podstawą wysnutych wniosków.
W przypadku pojawienia się nieprawidłowości, podaje się
ich stopień zgodnie z przyjętą, w danej pracowni, metodą
stopniowania. Dociekanie o współzależności obrazu klinicznego i EEG ma na celu nałożenie oraz przełożenie się
ewentualnych nieprawidłowości w zapisie EEG na całokształt obserwacji, zebranych informacji i innych badań
przedmiotowych. I tak, jeżeli stwierdzone nieprawidłowości
w krzywej EEG są zgodne z diagnozą kliniczną, w opisie
badania zawrzeć należy uwagę o spójności zapisu elektroencefalograficznego z obrazem klinicznym. Prawdopodobnym jest, że w rutynowo wykonanym EEG, trwającym
zwykle 20–30 min, zarejestrowane w zapisie zmiany będą
wyłącznie nieprawidłowościami międzynapadowymi, których najczęściej poszukuje się właśnie w rutynowym EEG.
Zmiany te, swoiste dla padaczki, określane są padaczkopochodnymi dla wyładowań międzypadaczkowych, natomiast
napadowe zmiany EEG określane są wzorami elektrograficznymi napadu bądź zamiennie wzorami napadowymi
(w zapisie rutynowym rzadko spotykane, wyjątek‑ wyładowania napadowe w napadach nieświadomości). W przypadku wyładowań padaczkopochodnych, najczęściej mamy
do czynienia z iglicami i falami ostrymi oraz ich połączenia
z wolnymi falami.
Według definicji, iglice to wyładowania trwające krócej
niż 70 ms, natomiast czas trwania fal ostrych 70–100 ms.
Zbiór wyładowań padaczkopochodnych obejmuje iglice,
fale ostre oraz połączenia, zespoły iglicy z falą, zespoły
wolnej iglicy z falą, dalej zespoły fali ostrej z falą wolną,
zespoły wieloiglic (wielokrotnych iglic), zespoły wieloiglic z falą wolną oraz zespoły wielokrotnych fal ostrych
i zespoły wielokrotnych fal ostrych z falą wolną. Choć wiele
fal w zapisie EEG ma postać ostrą, to są one charakteryzowane jak iglice czy fale ostre wówczas, gdy mają określone cechy, takie jak względnie duży woltaż w porównaniu
z czynnością podstawową, asymetryczny wygląd, zwykle
z ostrzejszą pierwszą połową i dłuższą drugą, która ma
większy woltaż oraz dwufazową lub wielofazową morfologię i następczą falę wolną. Izolując iglice i fale ostre
od otaczającej je rytmicznej czynności, należy uwzględniać
większą liczbę cech, a nie ograniczać się tylko do ostrego
składnika o większym woltażu. W przeważającej części
iglice i fale ostre są elektroujemne na powierzchni, a ich
pole obejmuje więcej niż jedną elektrodę oraz są odmienne
od oczekiwanej fizjologicznej czynności w określonym polu
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i stanie chorego. W odniesieniu do diagnostyki ma to przełożenie takie – zasada im więcej, tym lepiej (choć właściwie w tym przypadku, przekornie lepiej mniej), czyli że im
więcej cech wymienionych powyżej będzie odzwierciedlonych w zapisie, z tym większą pewnością można mówić
o padaczkopochodnym charakterze danej czynności fizjologicznej w EEG. Inaczej, wyładowania napadowe, które nie
są powtarzającymi się wyładowaniami międzynapadowymi,
a ich postać jest odmienna od wielokrotnych wyładowań
międzynapadowych. Odstępstwem od powyższego stwierdzenia są uogólnione napady nieświadomości, w przypadku
których wyraźne odróżnienie wyładowań międzynapadowych od napadowych, nie zawsze jest możliwe. Badania
dowiodły, że u chorych z uogólnionymi napadami nieświadomości subtelne zmiany reaktywności pojawiają się także
przy pojedynczym wyładowaniu iglicy z falą wolną. Natomiast uogólnione wyładowania iglicy z falą wolną, trwające
krócej niż 3 s, są zwykle niezauważalne przez najbliższych
chorego, zwłaszcza w przypadku braku zaburzeń ruchowych. Reasumując, uogólnione wyładowania iglicy z falą
wolną są napadowe, wówczas gdy trwają dłużej niż 3 s
albo powiązane są z widocznymi zmianami klinicznymi.
Odmiennym wzorem uznawanym za napadowy lub międzynapadowy jest napadowa czynność szybka w objawowych
padaczkach uogólnionych (głównie chorych z zespołem
Lennoxa–Gastauta), który może być związany z uogólnionymi napadami tonicznymi lub może być całkowicie
bezobjawowy. Incydentalnie klinicznym objawem takiego
rodzaju wyładowań jest przebudzenie.
Wiedza o fizjologicznych wzorcach EEG imitujących
zmiany napadowe i ich precyzyjne poznanie zapobiega
nadinterpretacji zapisów EEG i w konsekwencji uniknięcia błędów diagnostycznych. Przykładem takich wzorców
są dodatnie iglice 14 i 6 Hz, iglice z falami wolnymi 6 Hz,
rytmiczne wyładowania fal theta w okolicy skroniowej
(środkowo‑skroniowej) w senności, łagodne grafoelementy
snu padaczkopodobne lub małe ostre iglice, iglice bramkowe, podkliniczne rytmiczne wyładowania EEG u dorosłych czy napadowa hipersynchronia zasypiania. Wobec
powyższego warto krótko je scharakteryzować.
Pod względem morfologicznym dodatnie iglice o częstotliwości 14 i 6 Hz, są krótkotrwałymi salwami dodatnich
iglic bądź fal ostrych, o krótkim czasie trwania (poniżej 1
czy 2 s), najlepiej widocznymi w płytkim śnie oraz w stanie senności. Mogą występować jednocześnie, przeważnie
jednostronnie lub obustronnie, niezależnie lub synchronicznie, z najwyższą amplitudą przy odprowadzeniach tylnoskroniowych. Występują głównie w okresie dojrzewania
(optimum 12.–13. r.ż.). Opisując iglice z falami wolnymi
6 Hz, można posłużyć się schematem iglica–fala 4–7 Hz.
Są to wzorce trwające krócej niż 2 s, o niskiej amplitudzie, zazwyczaj uogólnione, symetryczne i synchroniczne,
występujące w tylnych lub przednich odprowadzeniach.
Rytmiczne wyładowania fal theta w okolicy skroniowej
pojawiające się w senności a ustępujące w czasie snu, są rytmicznymi wyładowaniami fal o stałej częstotliwości theta
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5–6 Hz z ostrymi elementami, występującymi obustronnie, symetrycznie lub niezależnie po jednej lub obu stronach, w długich cyklach. Z kolei łagodne grafoelementy snu
padaczkopodobne lub małe ostre iglice, uogólnione, z najwyższą amplitudą w okolicach skroniowych, mają postać
niskonapięciowych iglic z krótkim czasem trwania, z rzadka
towarzyszącą im niewielką, następczą falą wolną. Obecność tego wzorca można zaobserwować w okresie senności
czy w płytkim śnie, często w zapisie EEG wykonywanym
po nieprzespanej nocy. Wzorzec iglic bramkowych charakteryzują fale ostre o częstotliwości 7–11 Hz, występujące
rytmicznie w krótkich cyklach, najwyraźniejszych przy
odprowadzeniach środkowo‑skroniowych. Występują głównie u dorosłych, i przeważnie w senności. Wzorzec podklinicznie rytmicznego wyładowania EEG u dorosłych,
głównie u osób starszych, występuje w czuwaniu, w czasie aktywacji hiperwentylacją, rzadko w senności. Utworzony jest z fal o częstotliwości theta. Występuje przeważnie
obustronnie, synchronicznie lub asymetrycznie, dominuje
zwykle w tylnych odprowadzeniach, może zaczynać i kończyć się w sposób nagły, a utrzymuje się od kilku sekund
i trwać może nawet przez kilka minut. Swoją morfologią
wzorzec ten bardzo przypomina wyładowanie napadowe,
z tym, że nie obserwuję się tu rekrutacji rytmu w wyładowaniu, po jego zakończeniu brak zwolnienia ponapadowego, a jego wystąpieniu nie towarzyszą objawy kliniczne
padaczki. Ostatnim przykładem wzorca imitującego zmiany
napadowe jest napadowa hipersynchronia zasypiania dotykająca zdrowe dzieci w okresie senności lub wybudzania się
z niego. Wzorzec ten charakteryzują fale wolne w przedziale
3–5 Hz wymieszane z niskonapięciowymi iglicami, głównie nakładającymi się na fale wolne. Czas trwania takiego
rytmu to zwykle 1–6 s, zmiany zwykle są obustronne, synchroniczne, w przednich lub tylnych odprowadzeniach.
Analiza przydatności badań elektroencefalograficznych
w diagnostyce chorób OUN
Problemy „wewnętrzne” związane z zaburzeniami czynności mózgu mogą zrujnować nasz własny świat, nasze życie,
popychając nas do ucieczki przed nim. Zalegają w nas wówczas negatywne emocje, związane niekiedy z osamotnieniem
w chorobie i bezsilnością wobec niej. Podobnie dzieje się
w przypadkach ludzi chorych na padaczkę, jednego z najczęstszych zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego,
stanowiącego obciążenie nie tylko dla chorego, ale także
i dla jego rodziny pod wieloma względami, choćby natury
ekonomicznej. Wielu chorych czuje, że są w jakiś sposób
„gorsi”, co też często ma swoje odbicie w ich zachowaniu,
postawie, myślach i uczuciach, czego powodem może być
sam proces chorobowy, jak również konfrontacja z nim.
Trzeba więc szukać pomocy, kiedy jest to konieczne, stosować się, do leczenie, współpracować z lekarzem. A dzięki
wiąż postępującemu rozwojowi nowych metod diagnostycznych i ciągłej weryfikacji dotychczasowego spojrzenia na znane zespoły padaczkowe, a także ich miejsca
w klasyfikacji, łatwiej diagnozować i optymalnie określać
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sposób leczenia. Za pomocą diagnostyki elektroencefalograficznej można ocenić, także nieinwazyjnie, czynności
układu nerwowego, poprzez rejestrację oraz obiektywną
i wymierną analizę zjawisk bioelektrycznych, choćby właśnie w diagnostyce padaczki o czym w skrócie poniżej dla
wskazania jej istotności.
Podsumowując, badanie EEG wykonywane dla potrzeb
wspomagania diagnostyki epilepsji, zgodnie z przyjętymi
i obowiązującymi zasadami postępowania, jest kilku etapowe i wsparte na dwóch filarach, programu podstawowego i rozszerzonego. Program podstawowy to standardowe
badanie EEG, wykonywane, jak wcześniej wspomniano,
z aktywacją zapisu poprzez hiperwentylację, fotostymulację oraz reakcję blokowania. Program rozszerzony to trzy
rodzaje badań. Badanie EEG po całonocnej deprywacji snu,
aktywacji zapisu, u osób dorosłych w warunkach klinicznych. Badanie w tym przypadku trwa 1–2 godz. Długotrwałe monitorowanie typu wideo EEG lub 24‑godzinny
zapis typu holter‑EEG, gdzie wydłuża się czas badania
i w ten sposób uzyskuje dane na temat czynności EEG
w różnych stanach aktywności. Czas badania zależny jest
od postawionych celów diagnostycznych. Ostatnia metoda
to analiza ilościowa czynności podstawowej i napadowej,
w przypadku przedoperacyjnej diagnostyki ogniska padaczkowego. Etapowość diagnostyki padaczki dowodzi jednoznacznie, że rozpoznawanie zespołów padaczkowych jest
niezwykle złożonym i uzależnionym od wielu przesłanek
klinicznych, procesem. O wykrywalności zmian w zapisie krzywej EEG decydują, powtarzalność badań, zastosowane metody aktywacji i czas rejestracji badania, jego
długość. Diagnostyka zespołu padaczkowego to wypadkowa
dwóch zdarzeń, ilości i rodzaju wykonanych badań. Trzeba
tu zaznaczyć, że powtarzanie badań w czuwaniu znacznie
zwiększa efektywność rozpoznania do 85% chorych. I jeśli
do tego przeprowadzone zostanie badanie EEG podczas
snu, to wzmacnia nam diagnozę padaczki do 85%, a przy
powtarzaniu obu metod do 92%. Co jednoznacznie dowodzi, że nowoczesne techniki elektroencefalograficzne mają
swoje szczególne miejsce w diagnostyce epilepsji, obok
wnikliwie zabranego wywiadu, przeprowadzonych badań
ogólnych i neurologicznych. Dlatego też, dążąc do właściwego zdefiniowania napadu padaczkowego, pełny obraz
otrzymamy dopiero wówczas, gdy poskładamy te wszystkie
elementy w całość poprzez wykorzystanie ich możliwości
rozpoznawczych, i dopiero to wszystko pozwoli na uniknięcie pomyłek i umożliwi zastosowanie odpowiedniego
leczenia przyczynowego.
Choć obecnie zauważyć można stopniowe odchodzenie od badań EEG na rzecz badań neuroobrazujących,
to podkreślić należy, że choć EEG nie wszystko nam powie,
to badanie to cały czas jest niezbędne tam, gdzie należy
analizować funkcję mózgu, a nie struktury anatomiczne,
poprzez pokazanie prawidłowych lub nieprawidłowych
wzorców aktywności elektrycznej mózgu. A te nieprawidłowe wzorce mogą występować z wielu różnych powodów, nie tylko epilepsji. Przykładem mogą być niektóre
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rodzaje fal, które można zaobserwować po udarze czy
w wyniku zmian toksycznych. Wysoką przydatność kliniczną badanie EEG ma również w przypadku podejrzenia
neuroinfekcji, zmian pourazowych czy w różnicowaniu
procesów wypierających, rozpoznając, oceniając i monitorując przebieg choroby. Takim typowym przykładem
nieprawidłowości w zapisie jest pewne spowolnienie
na EEG, wzorzec „powolny”, w którym rytm fal mózgowych jest wolniejszy niż możnaby było oczekiwać, biorąc
pod uwagę wiek pacjenta i poziom jego czujności. Wystąpienie w zapisie EEG czynności wolnofalowej wskazywać
może, w przypadku podejrzenia, na guza mózgu. A jako
pierwszy tą dodatnią korelację pomiędzy zlokalizowanymi
na EEG falami wolnymi a guzami półkul mózgowych
wykazał W. Grey Walter (1936 r.). Guzy mózgu stanowią
pierwowzór zmian dających ogniskowe zwolnienie rytmu,
którego typ i rozmiar zależny jest od trzech wyróżników.
Po pierwsze rodzaju guza, po drugie szybkości jego wzrostu i po trzecie jego umiejscowienia. Istotnym czynnikiem warunkującym wartość diagnostyczną badania EEG
to stadium, okres choroby w jakim pacjenta jest oceniany,
a którego czas trwania pozostaje w zależności z powyżej
wskazanymi cechami, tj. typem guza, jego położeniem
i wielkością. Zazwyczaj dezorganizacja zapisu elektroencefalograficznego występuje w tkance otaczającej mózg,
co potwierdzałoby pogląd, w myśl którego tkanka guza nie
generuje aktywności elektrycznej wykrywalnej konwencjonalnymi technikami zapisu (rejestracji danych), a cisza
elektryczna jest najlepszym sygnałem jego lokalizacji, może
z wyjątkiem guzów zawierających elementy neuronowe
(zwojakoglejak). Powyższe daje zróżnicowanie w EEG
znad uszkodzonej i nieuszkodzonej półkuli, co objawia
się asymetrią półkulową zapisu. Charakter zmian w EEG
wykazywać może różnorodne nieprawidłowości, zazwyczaj z dynamiką zależną od stanu klinicznego i typu guza,
z tendencją do poprawy wraz ze zmniejszeniem się objawów
klinicznych, lub pogarszający się, jeśli następuje narastanie objawów uszkodzenia mózgu. Typowe są następujące
wyniki: nieregularna, polimorficzna aktywność fal delta,
zależna od zmian wynikających z uszkodzenia substancji białej mózgu (guzy złośliwe, o agresywnym wzroście)
z domieszkę fal theta rejestrowaną nad zmianą, miejscem
objętym procesem chorobowym, przy jednoczesnym stłumieniem aktywności beta; przerywanie – rytmiczna aktywność fal delta – generatorem są zmiany w istocie szarej
(kory lub jąder podkorowych, przykładowo wzgórza, guzy
wenątrzkomorowe). Powyższe pozwala wysunąć wniosek,
iż w przypadku, gdy uszkodzenie obejmuje zarówno korę,
jak i podkorową istotę białą, to polimorficzna i rytmiczna
aktywność delta mogą współwystępować ze sobą. I dalej,
rozproszone lub zlokalizowana aktywność fal theta, czasem
z rejestracją iglic lub wyładowań fal ostrych (oponiak, przy
czym EEG w niektórych przypadkach może być prawidłowe), a w przypadku postępującego procesu zajmowania
kory mózgowej, co wskazywać może na szybszy rozrost lub
stopniowe przesuwanie się zawartości czaszki, rejestruje
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się większe zwolnienie, w tym także fale wolne. Kolejno
rejestruje się wydatne, ogniskowe fale wolne o charakterze
polimorficznym z dezorganizacją innych rytmów komorowych (ropnie mózgu, wczesna faza z dużym obrzękiem);
zlokalizowany spadek aktywności w obrębie guza, niesymetryczną aktywność fal beta; zakłócenia rytmu fal alfa,
zależne od położenia guza (im bardziej jego pozycja jest
przesunięta do tyłu, tym bardziej fale alfa zdają się być
spowolnione, nietrwałe lub zakłócone przez zmieszanie
z falami theta, jak również niestłumione przy percepcji
wzrokowej po stronie guza „fenomen Bancaud’a”), piki,
zaostrzenia fal lub zakłócenia pików fal.
Reasumując, można pokusić się o wysunięcie stwierdzenia, iż właśnie w diagnostyce guzów mózgu EEG jest
najbardziej istotne, dla oceny wpływu zmian na funkcje
podstawowe i reakcji mózgu na leczenie. W niektórych
schorzeniach OUN o etiologii zapalno‑zwyrodnieniowej,
w krzywej EEG zaobserwować można regularne, synchroniczne wyładowania fal ostrych na tle spowolnienia i obniżonej amplitudy czynności podstawowej, gdzie zapis EEG
w miarę postępu choroby ulega stopniowej dezorganizacji.
Zapis EEG w zmianach pourazowych, przykładowo ogniskowego uszkodzenia w postaci przewlekłego krwiaka,
wykazuje spłaszczenie krzywej po stronie krwiaka. Warto
dodać, iż u dzieci zmiany w krzywej EEG, zależą nie
tylko od rozległości, rodzaju i stopnia pourazowego uszkodzenia, ale również od okresu rozwoju mózgu w chwili
urazu. Analizując natomiast wpływ leczenia farmakologicznego na zapis EEG można powiedzieć, że jest on zależny
od rodzaju stosowanych leków i można scharakteryzować
go dwiema grupami. Po pierwsze, anksjolitykami, które
normalizują EEG (benzodiazepiny), a po drugie, grupą,
w której skład wchodzą neuroleptyki, TLPD, lit, karbamazepina, które to nasilają bądź też wywołują nieprawidłowości w zapisie EEG. Przyjmowanie benzodiazepin wzmaga
występowanie zrytmizowanych fal szybkich o wrzecionowatym układzie, maskujących właściwą czynność EEG,
przyspiesza i zmniejsza indeks rytmu alfa, zmniejsza częściowo lub całkowicie występowanie fal wolnych, ustępują też fale ostre, iglice i czynność napadowa, a także
zaobserwować można osłabienie na aktywacje Hv i FS.
Przykładowo, w przypadku leków z grupy drugiej takich,
jak neuroleptyki, zaobserwować można zwolnienie rytmu
alfa, wzrost lub wystąpienie fal wolnych (co jest dowodem działania leku na OUN), pojawienie się w zapisie
fal ostrych, czynności napadowej (świadczy o przekroczeniu bezpiecznych stężeń leku), rzadko zespołów iglica
z falą wolną czy wzmożoną wrażliwość na aktywację Hv.
W przypadku chorych leczonych neuroleptykami, jako jednoznacznie patologiczne, uznać można jedynie zmiany
ogniskowe i asymetrię półkulową. Natomiast zmiany EEG
podczas leczenia TLPD to przede wszystkim „rozszczepienie” krzywej EEG, wystąpienie lub wzrost fal wolnych,
zwiększenie ilości fal beta, zmniejszenie amplitudy i regularności rytmu alfa, pojawienie się fal ostrych czy intoksykacja, czyli uogólnienie zwolnienie zapisu EEG, dalej
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wyładowania napadowe, napady padaczkowe (szczególnie
imipramina). W przypadku leczenia litem obserwuje się
wpływ podobny jak w przypadku stosowania neuroleptyków, zwolnienie rytmu alfa, wzrost bądź wystąpienie fal
wolnych czy wystąpienie fal ostrych. Leczenie neuroleptykiem atypowym – klozapiną, wywołuje nieprawidłowości
zapisu u 50–75% pacjentów, zwolnienie czynności podstawowej jest zależne od dawki leku i koreluje z stężeniem
klozapiny w surowicy, a najczęstszą nieprawidłowością jest
zwolnienie czynności podstawowej, natomiast fale ostre
obserwuje sie u do 20% pacjentów, zaś ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego podczas leczenia klozapiną
wynosi 2,8% w ciągu roku. Odnośnie leczenia karbamazepiną, wpływ na EEG podobny jak w przypadku TLPD,
ale bez indukcji fal ostrych, obserwuje się wystąpienie
czynności wolnej i szybkiej oraz „rozszczepienie” zapisu
EEG i zmniejszenie regularności i amplitudy rytmu alfa.
Dlatego też, ocena i interpretacja krzywej EEG podczas
leczenia farmakologicznego, wymaga dokładnej znajomości stosowanych leków i ich dawek. Przy czym zapis jednoznacznie patologiczny to międzypółkulowa asymetria
czynności EEG oraz ognisko fal patologicznych i miejscowo
zmieniona czynność podstawowa EEG. Niecelowym natomiast jest wykonywania badania EEG tuż po rozpoczęciu
leczenia, w trakcie odstawienia lub też zmiany leku a jednorazowe, rutynowe badanie EEG nie zawsze zaspokaja
potrzeby diagnostyczne. Rola zapisu EEG u kandydatów
do zakończenia leczenia przeciwpadaczkowego nie jest
jednoznaczna. Warto także nadmienić, że po odstawieniu
leków zmiany w zapisie EEG mogą niekiedy utrzymywać
się nawet przez kilka lat po odstawieniu leków i niewystępowaniu napadów padaczkowych. Dlatego też, decyzja terapeutyczna musi być zawsze zindywidualizowana
i w dużej mierze zależy od życzeń pacjenta, który został
wyczerpująco poinformowany o możliwościach i ograniczeniach leczenia, a farmakologia w padaczce jest zadaniem niełatwym.
Jest zatem sprawą oczywistą, że nie ma jednego, uniwersalnego badania, które może zapewnić trafną diagnozę
każdemu pacjentowi, trzeba korzystać z całego zaplecza
możliwości jaki daje nam nauka, a omówiony powyżej
wpływ leczenia farmakologicznego na zapis EEG pozwala
na wysunięcie wniosku, iż odróżnienie zmian polekowych
od zmian rzeczywistych zapisu często jest bardzo trudne,
a leczenie psychofarmakologiczne może imitować każdy
rodzaj patologii EEG i jego wpływ na zapis jest silniejszy
niż w przypadku większości chorób psychicznych.
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ZWIĄZEK MIĘDZY WYDZIELANIEM NEUROPRZEKAŹNIKÓW
A POWSTAWANIEM CHORÓB PSYCHICZNYCH –
NA SZCZEGÓŁOWO OMÓWIONYM PRZYKŁADZIE DEPRESJI*

Trudno odnaleźć twór bardziej skomplikowany od ludzkiego umysłu. Od lat pozostaje zawieszony między definicjami humanistycznymi (dusza, jaźń czy też nawet freudowska triada – id, ego oraz superego), kognitywistycznymi
(świadomość) i naukowymi (efekt aktywności mózgu). Najczęściej interesujemy się jego strukturą dopiero wtedy, gdy
pojawiają się zaburzenia w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Wówczas sięgamy po najpopularniejsze środki
pomocy: parokrotną wizytę u psychologa, kilka dni spędzonych na odpoczynku i oderwaniu się od codziennej
pracy. Kultura wraz z tradycją zagnieździły się wygodnie
w naszych głowach, utożsamiając umysł z nieokreślonym
bytem duchowym – wierzymy, że kilka rozmów z najbliższymi spowoduje nagły powrót do zdrowia. Niestety, zbyt
rzadko zdajemy sobie sprawę, że czasami choroba ma podłoże neurologiczne i bez ingerencji farmakologicznej niewiele zdziałamy.
Organizm człowieka można podzielić na jedenaście
układów, które składają się z niewiarygodnie dużej liczby
pojedynczych komórek. Badania przeprowadzone w Oak
Ridge Atomic Research Center wykazały, że w ciągu jednego roku w naszym ciele 98% atomów ulega wymianie.
Skóra ulega odnowieniu w ciągu miesiąca, a błona wyścielająca żołądek „wymienia się” w zaledwie pięć dni. Struktura makromolekularna komórki nerwowej ulega odnowie
w ciągu życia blisko dziesięć tysięcy razy. Materia tworząca neurony w mózgu odnawia się co trzy dni. Co najśmieszniejsze, jesteśmy całkowicie uzależnieni od tej ponad
kilogramowej szarawej masy pod czaszką. Nasze nastroje,
pragnienia, emocje, świadomość – za to wszystko odpowiada mózg wraz z powstającym w układzie nerwowym
szeregiem neuroprzekaźników.
Mają wiele nazw – neurotransmitery, neuromediatory.
Choć są zaledwie związkiem chemicznym, w głównej mierze

to od nich zależy stan zdrowia psychicznego człowieka.
Uwalniane z zakończenia neuronu (czyli z aksonu) pod wpływem docierającej fali depolaryzacyjnej, pozwalają na przekazywanie impulsów w układzie nerwowym. Aby jednak
w pełni zrozumieć ich działanie, należy poznać budowę
neuronu (a dokładnie synapsy chemicznej) oraz istotę przebiegu potencjału czynnościowego wzdłuż niego.
Komórka nerwowa składa się z ciała komórki oraz
wypustek cytoplazmatycznych odpowiedzialnych za połączenia z innymi neuronami (miejsce stykania się owych
wypustek nazywamy synapsami, wypustki zaś to aksony
i dendryty). Posiada ona zdolność wytwarzania i przetwarzania impulsów nerwowych, mogąc jednocześnie przewodzić ich wielokrotną ilość.
Do samego powstania impulsu niezbędne jest wytworzenie potencjału czynnościowego, będącego tymczasową
zmianą potencjału błonowego komórki. Potencjał czynnościowy, który ulega przemieszczeniu, jest impulsem nerwowym.
Inicjacją powstania impulsów jest zajście depolaryzacji
w przypadku pobudzenia komórki odpowiednim bodźcem
(elektrycznym, chemicznym lub mechanicznym). Podczas
fazy depolaryzacji, komórka staje się niepobudliwa. Impuls,
docierając do zakończenia aksonu (do synapsy), powoduje
otwarcie kanałów jonowych odpowiedzialnych za uwolnienie z błony presynaptycznej (do szczeliny synaptycznej) neurotransmitera. Gdy jego cząsteczki dotrą do błony
postsynaptycznej (i określonych dla danego związku receptorów), otwierają się kanały jonowe w drugiej komórce
nerwowej i wytwarza się kolejny potencjał czynnościowy
(po przekroczeniu wartości progowej! depolaryzacja musi
być wystarczająco silna!). Nie każdy neuromediator musi
jednak działać w taki sposób – oprócz neuroprzekaźników
pobudzających (jak na przykład adrenalina czy serotonina)

* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Jerzego Samochowca
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możemy rozróżnić także neuroprzekaźniki hamujące (chociażby glicyna), które blokują kanały jonowe.
Dotychczas odkryto ponad 50 różnych neuroprzekaźników. Każdy z nich działa na nasz organizm odmiennie,
pobudzając do działania inny rodzaj komórek. Standardowo
dzielimy je na trzy główne klasy (I, II, III), choć zdarza się
dodatkowy podział na podklasy (IIIa, IIIb – neuropeptydy,
które dzielimy według ich stężenia).
Neuropeptydy są produkowanie od razu w perykarionie. Po użyciu ulegają całkowitej degradacji – synteza
przekaźnika jest przez to dużo wolniejsza, a układ staje
się bardziej bierny.
Do syntezy neuroprzekaźników I i II klasy (neurotransmitery o stosunkowo niewielkiej masie) niezbędne
są enzymy wytwarzane w perykarionie (ciele komórki).
Są one transportowane za pomocą pęcherzyków neurosekrecyjnych do zakończenia aksonu, gdzie może odbyć
się właściwa synteza. Tuż po najważniejszym zadaniu
neuroprzekaźnika, gdy ten, pod wpływem depolaryzacji,
zostanie uwolniony do szczeliny synaptycznej i połączy się
z receptorem na błonie postsynaptycznej, częściowo ulegnie
on rozłożeniu. Oczywiście jego niewielka ilość – większość ulegnie zwrotnemu wychwytowi, by zostać powtórnie
umieszczonym w pęcherzykach presynaptycznych. Takie
rozwiązanie pozwala na szybką „regenerację” gotowości
komórki – może ona w niedługim czasie po przekazaniu
jednego sygnału być fizjologicznie gotową do przekazania
kolejnego.
Działanie neuroprzekaźników na organizm jest różnorakie. Wpływ najważniejszych mediatorów na funkcjono
wanie poszczególnych układów przedstawiono w tabeli 1.
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odczuwalne zmiany dla samego chorego i jego otoczenia
zachodzą w układzie nerwowym człowieka – pojawiają
się poważne zaburzenia psychiczne oraz neurologiczne.
Dla przykładu, niski poziom dopaminy towarzyszy chorobie Parkinsona. Uważa się, że może mieć ona także
wpływ na powstawanie schizofrenii. Dramatyczne obniżenie poziomu acetylocholiny występuje u osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Niewielka ilość GABA (kwasu
γ‑aminomasłowego) prowadzi między innymi do padaczki
i stanów lękowych. Zbyt wysoki poziom histaminy zaś
może wywołać poronienie u kobiet ciężarnych.
Poniższa praca w założeniu skupia się na depresji i neuroprzekaźnikach bezpośrednio związanymi z tą chorobą.
U osób z depresją zaobserwowano obniżoną ilość GABA,
serotoniny i noradrenaliny. Wystarczy, by zmienić człowieka
w stu procentach niezależnie od tego, jakim usposobieniem
cechował się w przeszłości.
Powszechnie nazywane depresją zaburzenie polega
na długotrwałym (czas trwania ponad dwa tygodnie) obniżeniu nastroju i rozregulowaniu życia emocjonalnego człowieka. Należy ono do zaburzeń afektywnych (związanych
z wahaniem emocji jednostki). Choć wydaje się to być
nieprawdopodobne, blisko 10% populacji ludzkiej cierpi
na depresję (około 25% kobiet i 12% mężczyzn). Przez
współczesną psychiatrię zostało sklasyfikowanych wiele
odmian depresji, takich jak np.: depresja epizodyczna, depresja przewlekła, depresja poschizofreniczna oraz depresja
endogenna i egzogenna.
Osoba dotknięta depresją nie jest w stanie wyjaśnić
racjonalnie przyczyny swojego smutku i przygnębienia.
Przestają ją cieszyć sprawy sprawiające dotychczas przyjemność – kontakty z rodziną, hobby, spotkania z przyjaciółmi.
T a b e l a 1. Wpływ najważniejszych mediatorów na funkcjonowanie
Zapada
na tak zwaną anhedonię (gr. hedone – przyjemność,
poszczególnych układów
rozkosz), niemożność radowania się. Często wycofuje się
Neuroprzekaźnik
Działanie na organizm
z życia społecznego, trudno jej skupić na czymś dłużej
funkcja pobudzająca lub hamująca; reguluje
uwagę, łatwo ulega fizycznemu i psychicznemu przemęprocesy uwagi oraz uczenia się, pamięci;
czeniu. Pojawiają się problemy z łaknieniem oraz ze snem.
Acetylocholina
obniża ciśnienie krwi; powoduje zwężenie
W skrajnych (choć nadal częstych) przypadkach dochoźrenic; jej receptory mogą być pobudzane
dzi do nadużywania alkoholu oraz autoagresji (wliczając
poprzez nikotynę
w
to próby samobójcze). Depresja jest bardzo ważkim proNoradrenalina
regulacja krążenia; powodują rozbudzenie
blemem,
a świadczy o tym fakt, że coraz większa liczba
i adrenalina
fizyczne i psychiczne; poprawiają nastrój
zapadających
na tę chorobę ludzi nie jest świadoma zagrowpływ na nastrój, sen oraz łaknienie
Serotonina
człowieka; funkcja pobudzająca
żeń, jakie może ona za sobą pociągnąć. Musimy pamiętać
reguluje funkcje wegetatywne (pobieranie
o tym, aby nie lekceważyć objawów i, w przypadku ich
Histamina
pokarmu, wody; uwalnianie hormonów)
wystąpienia, jak najszybciej skontaktować się z lekarzem
wpływ na poziom pobudzenia człowieka;
specjalistą.
Dopamina
wraz z noradrenaliną działa w mózgowym
Zaburzenia nastroju towarzyszą istocie ludzkiej od zarasystemie nagrody;
nia
dziejów. Opisy chorych na depresję można spotkać
GABA
funkcja hamująca; obniża stany lękowe
zarówno w Biblii (Księga Hioba), jak i w wielu pismach
Glicyna
funkcja hamująca
średniowiecznych. Żyjący na przełomie V i IV w. p.n.e.
Źródło: Opracowanie własne
Hipokrates wprowadził podstawowe pojęcia z zakresu
psychopatologii – melancholię („depresję”), lęk i dystyZaburzenia w wydzielaniu neuroprzekaźników mają mię. Galen próbował połączyć koncepcję czterech temperapoważne konsekwencje dla całego organizmu. Prócz nega- mentów Hipokratesa z nieprawidłowym wydzielaniem płytywnego wpływu na jego funkcjonowanie jako całości nów ustrojowych, łącząc temperament melancholiczny z tak
dochodzi do patologii poszczególnych układów. Najbardziej zwaną „czarną żółcią”. Średniowieczny lekarz, Paracelsus,
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sformułował objawy wynikające z obniżenia „życiowego
ducha”, a samych chorych nazywał „niewolnikami smutku”.
W okresie romantyzmu depresja była kojarzona z męką twórczą, sentymentalnym pesymizmem (weltschmerz), a większe
miasta zapełniały się kolejnymi Werterami. Po raz pierwszy termin „depresja” został użyty w 1854 r. przez francuskiego psychiatrę Julesa Baillargera. Obecnie teorii na temat
depresji jest wiele – na genezę choroby składa się przecież
wiele czynników.
Neuroanatomiczna teoria depresji głosi, że jej przyczyną
jest nadmierna aktywność prawego płata czołowego. Hipoteza psychodynamiczna skupia się zaś na psychice człowieka
i na nierozwiązanych problemach z przeszłości. Czasami
depresja jest także traktowana jako forma braku przekonania o istnieniu związku przyczynowego między własnym
działaniem a jego konsekwencjami (poczucie bezsilności
i bezradności). Teoria oscylująca wokół podłoża neurochemicznego sugeruje związek między nastrojem pacjenta
a obniżeniem w jego organizmie poziomu serotoniny oraz
noradrenaliny (czasami dolicza się do tego szeregu kwas
GABA i dopaminę). Serotonina powstaje z egzogennego
(niewytwarzanego przez organizm) aminokwasu – tryptofanu – należącego do rodziny tryptamin. To od serotoniny zależy, czy sygnał układu nerwowego będzie w stanie
dotrzeć do wszystkich zakątków ciała. Zbyt niski poziom
serotoniny zaobserwowano nie tylko u osób z depresją, ale
także u ludzi nadmiernie agresywnych. Powtarzając informacje ze wstępu pracy, warto przypomnieć, że hormon ten
odpowiada między innymi za proces trawienia, regulację
ciśnienia krwi i jej krzepnięcia, utrzymanie odpowiedniej
temperatury ciała, proces dojrzewania i odnowę komórkową
całego organizmu. Ma także wpływ na nasze odczuwanie
bólu (wysoki poziom serotoniny = wysoki próg bólowy).
Dlatego właśnie z powodu niedoboru serotoniny częściej
dopadają nas migreny. Prócz sfery czysto fizycznej, serotonina ma także niemałe znaczenie dla naszej sfery psychicznej – dzięki niej jesteśmy w stanie odczuwać przyjemność
oraz euforię. W ciągu dnia to szyszynka jest głównym
miejscem syntezy serotoniny (w nocy zachodzi w niej produkcja melatoniny). Można na tej podstawie wywnioskować, że serotonina jest produkowana wtedy, gdy jesteśmy
wystawieni na światło słoneczne (lub na jego odpowiedni
substytut). Prócz układu nerwowego serotonina może być
wydzielana przez błonę śluzową jelit. Brak serotoniny może
spowodować apatię, dekoncentrację, spadek tętna i temperatury ciała, ciężkie zaburzenia snu, skłonności do obżarstwa i depresję. Nie tylko osoby z depresją posiadają niski
poziom serotoniny – są to także ludzie z nadwagą, którzy
nie są w stanie zadowolić się normalnym pod względem
wielkości posiłkiem. Nie są to jednak wszystkie problemy,
jakie spotykają ludzi z niedoborem tego hormonu – są oni
bardziej impulsywni i mają większe trudności w kontrolowaniu swojego zachowania w obliczu zagrożenia. Ponadto
pojawia się u nich większe prawdopodobieństwo uzależnienia w przyszłości od narkotyków (pobudzają wydzielanie serotoniny). Nadmiar serotoniny może powodować
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jednakże zahamowanie procesu powstawania kości, skąd
pozostaje jedynie krok do osteoporozy. Może być także
przyczyną jadłowstrętu, braku apetytu.
Drugim związkiem chemicznym, mającym niebanalne
znaczenie dla powstawania depresji u człowieka, jest noradrenalina. Substancja ta jest produkowana w części rdzeniowej nadnerczy oraz w synapsach nerwów współczulnych. Samo działanie noradrenaliny jest podobne (choć
mniej intensywne) do działania jej pochodnej – adrenaliny. Wewnątrz pnia mózgu noradrenalina produkowana
jest w tak zwanym miejscu sinawym. Silny stres zaburza
jego funkcjonowanie – poprzez połączenie z podwzgórzem
mózgowym ma bezpośredni udział w reakcji stresowej organizmu. Noradrenalina podwyższa ciśnienie oraz poziom
glukozy we krwi. Jako krążący swobodnie po organizmie
hormon zwęża naczynia obwodowe, jednocześnie rozszerzając naczynia wieńcowe w sercu. Przyspiesza przemianę
materii, indukując konwersję glikogenu w glukozę. Jej brak
w układzie nerwowym powoduje deficyt motywacyjny człowieka, ponieważ ma wpływ na powstawanie oraz utrzymywanie nastroju. Zmniejszenie aktywności neuronów wydzielających noradrenalinę powoduje depresję, a jej nadmierne
zwiększenie – zespoły maniakalne.
Wiele obserwacji przemawia także za udziałem układu
GABA‑ergicznego w patomechanizmie depresji. Na zmniejszenie syntezy GABA w mózgach chorych na depresję osób
świadczy obniżony poziom tego związku w pobranym chorym płynie mózgowo‑rdzeniowym. Kwas γ‑aminomasłowy
powstaje w wyniku dekarboksylacji kwasu glutaminowego.
Jest neurotransmiterem hamującym, który podnosi próg
pobudliwości komórki (słabsze impulsy nie są przez to przewodzone). Działa relaksująco i umożliwia zdrowy, głęboki
sen, dzięki czemu rano budzimy się wypoczęci i pełni sił.
Zapobiega bólom, stabilizuje ciśnienie krwi i zmniejsza
ryzyko wystąpienia skurczów mięśni.
Prócz posiadania związku ze schizofrenią i z chorobą
Parkinsona brak wystarczającej ilości dopaminy może być
źródłem depresji i „zamglonego” umysłu (uczucie, jakbyśmy
ledwo żyli). Oprócz serotoniny również ona nazywana jest
„hormonem szczęścia”, ponieważ jej pojawienie się powoduje
stan euforyczny. Dopamina należy do grupy katecholamin
i odgrywa odmienną rolę w zależności od miejsca swojego
działania: jest odpowiedzialna za koordynację i napięcie
mięśni, wydzielanie hormonów, procesy emocjonalne i wyższe czynności psychiczne. Dzięki niej możemy poznawać
świat w „ludzki” sposób – reguluje ona stosunek człowieka
do jego otoczenia.
Sporo ludzi stymuluje własny mózg za pomocą kokainy,
nieodpowiedniego jedzenia, amfetaminy. Zwykle stymulacje te powodują zwiększoną produkcję dopaminy. Zbyt
duża jej ilość powoduje jednakże iluzje, halucynacje, które
są mylone z mistycznymi doświadczeniami. Ludzie, którzy
dużo grają w gry komputerowe, mają w swoim organizmie
często podwójną dawkę dopaminy. Powoduje to powstawanie
uzależnienia od jej nadmiernej ilości. Z niedoborem dopaminy borykają się także ludzie z ADHD oraz alkoholicy.
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W średniowieczu depresja była „leczona” za pomocą
egzorcyzmów (większość ludzi upatrywała jej przyczyn
w demonicznym opętaniu), w czasach oświecenia niebagatelną rolę odgrywało w kuracji spożywanie rosołu z kury,
a XIX w. zasłynął między innymi z masowego udawania się
chorych ku nadmorskim uzdrowiskom (rzekoma skuteczność hydroterapii – bogate w minerały wody miały usuwać
smutki pacjentów). Dopiero na przełomie XIX i XX w., gdy
pojawiła się psychoanaliza, zaczynano dostrzegać mniej
więcej (psychologiczne) sedno problemów. Niestety, lata
20. ubiegłego stulecia przyniosły terapię elektrowstrząsami,
jak się można spodziewać, mało efektywną.
W latach 50. XX w. dwóch psychiatrów – Nathan Kline
i Roland Kuhn – odkryli pierwsze leki przeciwdepresyjne
– iproniazyd i imipraminę. Blokowały one enzymy rozkładające serotoninę oraz noradrenalinę, choć wywoływały
sporo działań niepożądanych. Mimo tego był to krok milowy
w światowej walce z depresją. Koniec XX w. przyniósł zaś
tak zwane „prozacowe szaleństwo”.
Obecnie, prócz psychoterapii (która jest także niezbędnym elementem leczenia), farmakoterapia wciąż wiedzie
prym w terapii pacjentów z depresją. Stosowane leki depresyjne nie są grupą ujednoliconą – różnią się między sobą
pod wieloma względami. Sam mechanizm ich działania
nie został do tej pory idealnie poznany – z całą pewnością
zwiększają one jednak stężenie serotoniny, noradrenaliny
i dopaminy w mózgu. Większość przepisywanych leków
ma podobną skuteczność terapeutyczną – ich głównym
celem jest wyprowadzenie chorego z najcięższego stanu.
Warto wspomnieć, że nie działają one od razu. Niezbędne
jest przejście przez tak zwany „okres utajenia”. Pierwsze
efekty przychodzą dopiero po dwóch, czterech tygodniach
od rozpoczęcia kuracji. Zdarza się, że na początku leczenia zwiększa się ryzyko popełnienia samobójstwa przez
pacjenta. Depresja podwyższa ryzyko samobójstwa nawet
20‑krotnie – szacuje się, że około 10–15% chorych z depresją
umiera w wyniku samobójstwa. Wiąże się to z nierównomiernym ustępowaniem objawów oraz z chwilowym nasileniem niepokoju chorego. Z tego powodu opieka lekarza
psychiatry powinna być na początku leczenia najbardziej
intensywna. Samo leczenie jest procesem długotrwałym.
Nie powinno trwać krócej niż 6 miesięcy; niewskazane
jest także samodzielne/zbyt szybkie odstawienie lekarstwa,
co może wywołać nagły powrót wcześniejszych objawów.
Z tego powodu zaprzestawanie brania leku powinno odbywać się powoli i pod kontrolą lekarza, aby uniknąć objawów z odstawienia. Nawroty depresji w 85% przypadków
wynikają z przedwczesnego odstawienia leków.
Oprócz środków starej generacji istnieją leki nowej generacji – SSRI (fluoksetyna, fluwoksetyna, sertralina, paroksetyny, escitalopram i citalopram) i SNRI (wenlafaksyna,
deswenlafaksyna, sibutramina, milnacipran, duloksetyna
i klowoksamina), czyli selektywne inhibitory wychwytu
zwrotnego serotoniny oraz noradrenaliny. Całkowitą nowością jest zaś agomelatyna – lek przeciwdepresyjny, który,
oprócz działania na receptory, powoduje normalizację rytmu
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okołodobowego człowieka. W przeciwieństwie do większości innych leków, agomelatyna nie powoduje objawów
odstawiennych po nagłym odstawieniu leczenia. Nie działa
także uzależniająco na organizm.
Oprócz środków wyrównujących nastrój w depresji
stosuje się także środki wspomagające: leki uspokajające
i przeciwlękowe. Są one jednak silnie uzależniające, więc
stosowanie ich jest dość niebezpieczne.
Lekiem, z którym naukowcy wiążą swoje nadzieje,
jest tianeptyna. Do tej pory była ona stosowana w leczeniu lekkich depresji. Lek ten zwiększa plastyczność mózgu
(zdolność do dokonywania stosownych zmian adaptujących
do nowego środowiska), którą wraz z rozwojem depresji
tracimy.
Należy pamiętać, że leczeniem uzupełniającym farmakoterapię jest nie tylko psychoterapia. Leki psychotropowe jedynie stymulują działanie neuroprzekaźników, nie
zwalczając jednakże przyczyny ich wadliwego funkcjonowania. Potrzebne jest dostarczanie do organizmu odpowiedniej dawki minerałów, witamin, aminokwasów, nienasyconych kwasów tłuszczowych i innych substancji, które
są konieczne do prawidłowej produkcji neuroprzekaźników.
Trzeba wprowadzić wiele zmian do swojego życia, inaczej główny problem, pomimo brania leków, nadal będzie
istniał.
Czasem „do głosu” dochodzą inne metody leczenia
depresji – fototerapia, deprywacja snu, a nawet elektrowstrząsy (przeprowadzane jedynie w kontrolowanych warunkach szpitalnych i pod narkozą) i operacje. Skuteczność
powyższych metod jest wciąż dyskutowana i wzbudza wiele
kontrowersji w środowisku akademickim.
Ciało ludzkie posiada nie tylko takie możliwości, jakie
nada mu bezlitosna genetyka, ale także styl naszego życia
i otoczenie, w jakim się znajdujemy. Przykładowo, samo
ćwiczenie jogi podnosi w mózgu poziom kwasu GABA.
Według badań naukowców u osób, które ćwiczyły jogę,
bezpośrednio po treningu poziom GABA wzrastał w mózgu
aż o 27%. Podobnym zainteresowaniem cieszy się terapia
naturalnymi substancjami (działanie profilaktyczne i wspomagające leczenie farmakologiczne). Gingko biloba, inaczej
miłorząb japoński, skutecznie łagodzi depresję u starszych
osób, poprawiając jednocześnie krążenie krwi. Żeń‑szeń
łagodnie stymuluje wydzielane takich neurotransmiterów
jak serotonina, dopamina czy też noradrenalina. Niewielkie
dawki ekstraktu z różańca górskiego zwiększają przenikalność przez barierę krew‑mózg prekursorów noradrenaliny
i serotoniny, zwiększając tym samym ich działanie w organizmie. Wzbogacenie diety kwasami omega 3 powoduje
zwiększenie elastyczności osłonek neuronów, co owocuje
szybszym przewodzeniem impulsów między komórkami.
Jeśli osłonki byłyby zbyt sztywne, neuroprzekaźnikom
trudno byłoby się „przyczepić” do ich powierzchni. Badania udowodniły, że osoby odżywiające się według tak
zwanej diety „śródziemnomorskiej” oraz „dalekowschodniej” rzadziej chorują na depresję. Jest to związane z niewielką ilością mięsa oraz dużą ilością ryb i warzyw w ich
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codziennym jadłospisie (spożywanie oliwy z oliwek także
podnosi poziom serotoniny). Również aktywność fizyczna
może obniżyć ryzyko depresji i wspomóc wychodzenie
z niej. Ćwiczenia fizyczne wzmacniają pracę neuroprzekaźników w mózgu, podnoszą poziom endorfin („hormonów
szczęścia”), łagodzą napięcie mięśni i redukują stres. Badania Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego w USA
wykazały, że po mniej więcej czterech miesiącach treningów zdecydowanie widać objawy ustępowania lżejszych
form depresji. Zmiany w odczuwaniu stresu przez mózg
powoduje także regularna medytacja (badania naukowców z Uniwersytetu w Giessen). Jest ona odpowiedzialna
za zmianę w gęstości istoty szarej w mózgu, która rośnie
przede wszystkim w obszarze (lewym) hipokampa i w tylnej korze obręczy – obszarze związanym z depresją oraz
z bólem. Korzystne efekty można zauważyć już po około
ośmiu tygodniach od rozpoczęcia sesji medytacyjnych. Długoletnie medytowanie zmienia zaś sposób funkcjonowania
fal mózgowych, zwiększając aktywność mózgu w określonych obszarach. Jest to przykład neuroplastyczności anatomicznej modyfikowanej przez aktywność psychiczną,
a zarazem jedna z alternatywnych, niekonwencjonalnych
metod leczenia zaburzeń psychicznych.
Amerykańscy uczeni z Uniwersytetu Stanowego w Ohio
wykazali w badaniach przeprowadzonych na gryzoniach,
że spanie przy sztucznym świetle także prowadzi do pojawienia się objawów depresji. Myszy poddane eksperymentowi stroniły od przyjemności (smacznego dla „zdrowych”
myszy napoju czy też zabawy), pojawiły się u nich zaburzenia naturalnego rytmu dnia i nocy. Konkluzją tych badań
jest stwierdzenie, że zasypianie przy lampce lub telewizorze
nie sprzyja nie tylko wyspaniu się i wypoczynkowi, lecz
także naszemu zdrowiu psychicznemu.
Jednak prawdopodobieństwo zachorowania na depresję
to nie tylko styl życia czy też sposób odżywiania. Istotne
są także czynniki genetyczne – nie ma jednak przekonujących dowodów na to, że depresja jest chorobą dziedziczną.
Wiadomym jest, że ryzyko zachorowania wzrasta wraz
ze wzrostem bliskości pokrewieństwa z osobą chorą (krewni
pierwszego stopnia: 15–30%), a początek choroby depresyjnej u osób, które w rodzinie mają osoby wolne od tej
choroby, częściej ma miejsce w wieku późniejszym niż
u osób obciążonych depresją rodzinnie.
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Wychodzenie z depresji może nie jest ani szybkie,
ani łatwe, lecz z całą pewnością jest możliwe. Wystarczy
wiara, nadzieja, samokontrola i choćby odrobina dobrej
woli – to są klucze to wyleczenia nawet najcięższych depresji. Małymi krokami należy podążać naprzód i budować
nową rzeczywistość. Oprócz współpracy z psychoterapeutą
ważna jest pomoc psychiczna, jakiej udzielamy sobie sami.
Każdego dnia należy stawiać sobie nowe wyzwania, aby
wyrywać się ze stanu odrętwienia, z zarzuconej przez nas
samych sieci. Odcinanie się od swojej fizycznej natury nic
nie daje. Współpracowanie z wykwalifikowanym lekarzem
jest czasami niezbędne. Tylko w ten sposób można pokonać
swoje ograniczenia – zarówno psychiczne, jak i fizyczne.
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DEFICYT TEORII UMYSŁU W AUTYZMIE.
SYMPTOMY I UWARUNKOWANIA*

Wstęp

powoływałam się na definicje i poglądy uznane oraz akceptowane wśród badaczy zajmujących się tą tematyką. W pracy
Dotychczas prowadzone badania dotyczące poznania opierałam się na znanych powszechnie publikacjach naukoautyzmu i przyczyn jego występowania dostarczyły wielu wych oraz źródłach internetowych, jak również na własnych
istotnych informacji na temat tego schorzenia. Jednakże, doświadczeniach.
mimo trwających od połowy ubiegłego wieku wysiłków
naukowców z różnorodnych dziedzin wiedzy, wciąż nie
udało się całkowicie rozwiązać „zagadki”, jaką jest autyzm.
Pojęcie autyzmu
Nie ma też do końca ustalonych i jednomyślnie przez wszystkich uznanych metod jego leczenia.
Etymologia i geneza
Zachodzi zatem pytanie, czy występujący u ludzi z autyPojęcie autyzmu zostało wprowadzone po raz pierwszy
zmem deficyt rozwoju teorii umysłu, który jest tematem w 1912 r. przez szwajcarskiego psychiatrę Eugena Bleulera,
niniejszej pracy i który uniemożliwia „czytanie w ludz- który w swojej pracy „Dementia Praecox or the group of
kich umysłach”, jest podstawową przyczyną autyzmu, czy Schizophrenias”, użył słowa autyzm na określenie jednego
tylko jedną z wielu?
z osiowych objawów schizofrenii1.
W swojej pracy podałam niektóre z poglądów defiEtymologicznie słowo autyzm, pochodzi od greckiego
niujących autyzm, jego etymologię i genezę oraz podsta- słowa eaftismos, które znaczy „zamknięty w sobie”. Termin
wowe definicje i twierdzenia. Ponadto przedstawiłam pod- autyzm (z języka greckiego autos – sam), E. Bleuler defistawowe przyczyny występowania autyzmu, jak również niował jako: (…) zamknięcie się we własnym świecie i rozdotychczasowe nurty pojmowania tego schorzenia w świetle luźnienie dyscypliny logicznego myślenia. Oznacza utratę
nowych osiągnięć naukowych i prowadzonych badań. Sta- kontaktu z otoczeniem, zamknięcie się w sobie i skierowarałam się nakreślić ogólną charakterystykę osoby dotknię- nie uwagi do wewnątrz2. Jednakże dopiero w 1943 r. Leo
tej autyzmem, jej rozwój społeczny, rodzaj występujących Kanner, austriacki pediatra, jako pierwszy opisał przypadki
w codziennym funkcjonowaniu problemów oraz sposób autyzmu dziecięcego i zakwalifikował autyzm do osobnej
komunikacji z otoczeniem. Swoje rozważania zakończy- kategorii diagnostycznej. Według Kannera był to zespół
łam oceną sposobu postrzegania ludzi z autyzmem przez chorobowy, którego głównym symptomem jest unikanie konresztę społeczeństwa, jak również podjęłam próbę przed- taktów społecznych, brak tworzenia więzi emocjonalnych
stawienia problemu z punktu widzenia osoby autystycznej, i wycofywanie się z życia społecznego w głąb siebie3.
w oparciu o jej autobiograficzne wyznania.
Zważywszy na niezwykle trudne i wielowątkowe zagadnienie, jakim jest deficyt teorii umysłu w autyzmie, pro- 1 http://www.autismconsulting.com/html/czym_jest_autyzm.html
blemy ujęte w pracy nakreśliłam bardzo ogólnie, ujmując 2 Bobkowicz‑Lewartowska, L., Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy
jedynie samą istotę problemu i najważniejsze jego aspekty. 3i terapii, Kraków 2005, Oficyna Wydawnicza, „Impuls”, s. 11.
Frith, U., Autyzm Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk 2004, Gdańskie Wydaw
Opisując poszczególne kwestie brałam pod uwagę, a także nictwo Psychologiczne, s. 25.
* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera
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W tym samym niemal czasie, w 1944 r., inny naukowiec,
austriacki pediatra i psychiatra Hans Asperger opisał łagodniejszą formę autyzmu zwaną obecnie zespołem Aspergera.
Obaj naukowcy opisali schorzenie niezależnie od siebie,
nazywając występujące zaburzenia „autyzmem”. Sądzili,
że problemy i zachowanie charakteryzujące autyzm wynikają z anomalii występującej od urodzenia4. Mimo że samo
pojęcie autyzmu jest stosunkowo krótkie, to autyzm i typowe
dla niego zachowania znane były ludzkości już od bardzo
dawna. Jednakże, dopóki nie znano przyczyn autyzmu, nie
rozumiano mechanizmu zaburzeń, jakie w nim występują
i nie potrafiono wyjaśnić przyczyn zachowań ludzi nim
dotkniętych. Dlatego na przestrzeni wieków pojawiały się
na temat autyzmu różne, hipotezy i twierdzenia, które były
podstawą do prowadzenia sporów i dyskusji na temat istoty
i przyczyn jego występowania.
Autyzm znany był ludzkości już w starożytności. Uznawano wówczas, że jest to podobnie jak epilepsja rodzaj
choroby pochodzącej od bogów. Ludzie nie rozumieli tej
choroby i nie potrafili wytłumaczyć charakterystycznego
dla niej zachowania, natomiast wszystko, co było dla nich
nieznane i niezrozumiałe, nazywano „boskim”. W okresie
biblijnym i w średniowieczu było odwrotnie. Wszystko,
czego nie potrafiono wytłumaczyć uważano za diabelskie,
dlatego u takich dzieci chcąc zmienić, „naprawić” zachowanie, prowadzono je do znachorów i uzdrawiaczy, aby
„wypędzić z nich złego ducha”. Traktowano je bowiem, jak
opętane i we władaniu demonów5. Przyjmowano, że zaburzenie to dotyczy innej niż fizyczna sfery funkcjonowania
człowieka. Ponieważ nie rozumiano tych zaburzeń, otaczała
je aura „obłąkania”6. Dziecko z widocznymi zaburzeniami
traktowano ciężkimi karami cielesnymi: „dla jego własnego
dobra i zbawienia jego duszy”7.
Podstawowe definicje, przyczyny występowania oraz
typy zachowań występujące w autyzmie
Ujmowanie autyzmu na tle innych zaburzeń ulegało
istotnym zmianom na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat.
Przez kilka pierwszych dziesięcioleci uważano, że autyzm
ma podłoże psychogenne, zaprzeczając występowaniu
jakichkolwiek przyczyn organicznych lub fizjologicznych,
a za przyczynę jego wystąpienia brano nieprawidłowe,
„oziębłe” relacje rodzinne. W literaturze i praktyce psychologicznej często używano określenia „zimne matki”,
co zgodnie z dzisiejszą wiedzą było niezwykle dla nich
krzywdzące8. Koncepcja głoszona przez Kannera wskazywała, że „dzieci autystyczne” już w chwili przyjścia na świat
cechuje wewnętrzna niezdolność do tworzenia afektywnych
4

Tamże, s. 25.
Delacato C.H., Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko, Warszawa 1995,
Fundacja „Synapsis”, s. 47.
6 Tamże, s. 46.
7 Tamże, s. 48.
8 Młynarska M., Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym: terapia dyskursywna a teoria umysłu, Wrocław 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 77.
5
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kontaktów międzyludzkich, wynikająca z rozwoju biologicznego. Jego zdaniem, dzieci rodziły się już z tymi uszkodzeniami, tak jak inne dzieci rodzą się z upośledzeniami
fizycznymi, czy psychicznymi9. Kanner określał autyzm,
jako najostrzejsze zaburzenie psychiczne ze wszystkich chorób dziecięcych. (…) Wyraźnie zaburzony rozwój społeczny
i rozwój komunikacji w kilku pierwszych latach życia oraz
charakterystyczny brak płynności, wyobraźni i udawania
w zabawie10. Koncepcja głoszona przez Kannera, nosiła
nazwę „autyzmu wczesnodziecięcego” i określana była,
jako zespół Kannera11.
W obecnym stanie wiedzy na temat autyzmu, zaczęto
odchodzić od tej koncepcji, bowiem termin ten sugerował,
że z autyzmu można wyrosnąć, co jak obecnie wiadomo jest
błędem12. Innym obszarem, w którym następowały istotne
zmiany w poglądach na temat uwarunkowań autyzmu były
kwestie dotyczące relacji między autyzmem a schizofrenią. Jest dzisiaj pewne, że autyzm i upośledzenie umysłowe, jakim jest schizofrenia, są całkowicie odrębnymi
problemami rozwojowymi, chociaż co należy zaznaczyć,
ich współwystępowanie jest bardzo częste13.
Amerykańskie Towarzystwo Autyzmu definiuje autyzm
jako: (...) złożone upośledzenie rozwojowe, które typowo
objawia się w pierwszych trzech latach życia i jest wynikiem zaburzenia neurologicznego wpływającego na rozwój
w obszarach interakcji społecznej i zdolności komunikacyjnych. Zarówno dzieci jak i dorosłe osoby dotknięte autyzmem typowo przejawiają problemy w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, interakcjach społecznych i zabawie14 .
Joanna Kruk‑Lasocka natomiast ujmuje istotę autyzmu
jako: (...) zespół poważnych zaburzeń rozwojowych dziecka
manifestujących się do 30. miesiąca życia, związanych z wrodzonymi dysfunkcjami układu nerwowego15.
Najbardziej znany i szczegółowy zestaw kryteriów
odpowiadających autyzmowi opisano w podręczniku diagnostycznym i statystycznym zaburzeń psychicznych – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)
Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (American
Psychiatric Association – APA) oraz w Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Statistical Classification of Diseases
and Health Related Problems – ICD), wydawanej przez
Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO)16.
9

Randall P., Parker J., Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Gdańsk 2001, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 112.
10 Młynarska M., Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia…., op.
cit. s. 89.
11 http://pl.wikipedia.org/wiki/Autyzm_dzieci
12 Frith, U., Autyzm ‑Wyjaśnienie tajemnicy, op. cit., s. 25.
13 Tamże, s. 95.
14 http://www.autyzm24.pl.
15 Kruk‑Lasocka J., Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi, w: Dykcik W. (red.) Pedagogika specjalna, Poznań 1997, Wydawnictwo UAM, s. 246.; Maciarz A., Biadasiewicz M., Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera, Kraków 2000, Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 11.
16 Frith U., Autyzm ‑Wyjaśnienie tajemnicy, op. cit., s. 29
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Zgodnie z obecnym nurtem przyjmuje się, że zaburzenia występujące w autyzmie obejmują trzy podstawowe
obszary:
1. W sferze jakościowych zaburzeń interakcji społecznych w porównaniu z ogólnym poziomem rozwoju.
Oznaki behawioralne polegają na słabym posługiwaniu
się kontaktem wzrokowym i gestykulacją oraz na braku
relacji osobistych.
2. Jakościowe zaburzenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w porównaniu z ogólnym poziomem rozwoju.
Oznaki behawioralne polegają na opóźnionym przyswajaniu
języka lub całkowitym braku mowy oraz braku zróżnicowanych spontanicznych zabaw w udawanie.
3. Znacząco ograniczony repertuar aktywności i zainteresowań właściwych dla danego poziomu rozwoju. Oznaki
behawioralne polegają na powtarzaniu lub stereotypizacji
ruchów, takich jak machanie rękami, lub nienaturalnie silnych czy też bardzo wąskich zainteresowaniach17.
Dotychczas powstało wiele definicji określających
autyzm. Wiele z nich różniło się między sobą, bowiem
formułowane były głównie w oparciu o przyjętą przez ich
twórców koncepcję na temat przyczyn jego występowania.
Według jednych autyzm to skomplikowany zespół upośledzenia rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu, należący do grupy chorób neurologicznych,
gdzie do typowych cech zaliczamy problemy z komunikacją
uczuć i związkami społecznymi, w którym ponadto występują kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. W typowych
przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach życia.
Ocenia się, że autyzm występuje u około 5–6 na 10 000
osób, przy czym jest cztery razy częstszy u mężczyzn niż
u kobiet18.
Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia, jako
rezultat zaburzenia neurologicznego. Jak podaje aktualna
statystyka, autyzm i jego pochodne występują raz na 110 urodzeń częściej u chłopców niż dziewczynek, a czynniki takie
jak dochody, stopa życiowa czy wykształcenie rodziny nie
mają związku przyczynowego w jego występowaniu19.
(…) Zaburzenia autystyczne to wiele różnych form nieprawidłowości rozwoju, zróżnicowanych pod względem
etiologii i poziomu funkcjonowania jednostki. Wszystkie
one mają jednak pewne cechy, pozwalające na to, by rozpatrywać je łącznie. Do cech tych należą przede wszystkim
zaburzenia w zakresie rozwoju społecznego20 .
Autyzm ma wpływ na rozwój mózgu w sferach rozumowania, kontaktów socjalnych i porozumiewania się. Dzieci
i dorośli z autyzmem najczęściej mają kłopoty z komunikacją w grupie oraz wykonywaniu wspólnych czynności.
Zaburzenia te utrudniają im porozumiewanie się z innymi
17

Tamże, s. 29.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Autyzm_dziecięcy.
19 http://www.nowanadzieja.com.pl/index.php,pl
20 Zabłocki, K. J., Autyzm, Płock 2002, Wydawnictwo Naukowe Novum.
s. 65.
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ludźmi. Chorych charakteryzuje wykonywanie tych samych
ruchów ciała (np. machanie ręką, kołysanie się), nietypowe
reakcje wobec ludzi lub przywiązanie do przedmiotów
czy sprzeciwianie się jakimkolwiek zmianom w rutynie.
W niektórych przypadkach może występować agresja i/lub
samookaleczanie. Autyzm jest trzecim najczęściej spotykanym upośledzeniem rozwojowym – częstszym niż zespół
Down’a21.
(…) Społeczne zachowania ludzi z autyzmem zmieniają się w trakcie całego rozwoju, a nie jak inni twierdzą
w wieku 6 czy 18 miesięcy; (…) wczesne dzieciństwo – od 3.
do 5. roku życia – to okres, w którym izolacja dziecka autystycznego od świata innych ludzi sięga zenitu; (…) u dzieci
autystycznych w wieku 5 lat często obserwuje się postępy
w rozwoju umiejętności społecznych i ogólnego przystosowania. Postępy socjalizacyjne dokonują się zresztą u tych
dzieci podczas całego rozwoju22.
Jak już wcześniej wskazałam, jednym z głównych
powodów ogromnego zainteresowania autyzmem są trudności związane z jednoznacznym określeniem przyczyn
jego występowania. Istnieje wiele koncepcji dotyczących
powstania tego zespołu chorobowego, jak również podaje
się wiele czynników mogących mieć wpływ na jego wystąpienie. Sporo uwagi w ostatnim czasie poświęca się również
badaniom wadliwych genów, jako jednego z czynników
występowania autyzmu, poprzez nieprawidłowości chromosomalne, choroby metaboliczne, czynniki wirusowe, brak
tolerancji immunologicznej, czy niedotlenienie spowodowane problemami okołoporodowymi23.
Mówiąc jednak o całościowych zaburzeniach rozwojowych, dość często wskazuje się na nieprawidłowości
w zakresie rozwoju społecznego. Trzeba mieć na uwadze,
że jak twierdzą specjaliści, nie sposób spotkać dwóch osób,
u których to schorzenie przebiegałoby i objawiało się tak
samo.
Na podstawie wyników prowadzonych badań, określono charakterystyczne dla autyzmu rodzaje i typy zaburzeń. Przyjęta klasyfikacja charakteryzująca poszczególne
typy zaburzeń nosi w literaturze medycznej nazwę tzw.
triady autystycznej i zaliczamy do niej następujące rodzaje
zaburzeń:
1. Zaburzenie międzyludzkich związków, które można scharakteryzować jako: niewystarczającą świadomość
egzystencji czy uczuć innych ludzi, brak lub zakłócony
sposób poszukiwania komfortu w czasie złego samopoczucia, trudność naśladowania, zabaw z rówieśnikami, zawierania przyjaźni, rozumienia konwencji w interakcjach
społecznych.
2. Zaburzenie komunikacji i fantazji sprowadza się
do braku porozumiewania się za pomocą języka werbalnego
i pozawerbalnego (gesty, mimika, ekspresja wyrazu twarzy,
wzrok), braku wyobraźni – trudność w odgrywaniu ról
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http://www.centrumautyzmu.pl/autyzm.html
Zabłocki, K. J., Autyzm, op. cit., s. 133.
Frith, U., Autyzm – wyjaśnienie tajemnicy, op. cit., s. 103.
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i zabaw na niby, zakłócenia treści formy wypowiedzi oraz
upośledzenia zdolności inicjowania lub podtrzymywania
rozmowy.
3. Ograniczony repertuar aktywności i zainteresowań
polega na manifestowaniu się stereotypii ruchowych, na uporczywym zajmowaniu się tymi samymi przedmiotami czy
sprawami, zawężeniu zainteresowań, wykazywaniu niepokoju przy nieznacznych zmianach w otoczeniu24.
Zachowania określane jako zespół „triady autystycznej”
pokrywają się z obszarami zaburzeń uznawanymi przez
WHO oraz inne prestiżowe instytucje zajmujące się i prowadzące badania w tym zakresie. Naukowcy badają przyczyny
występowania autyzmu, a dzięki wynikom prowadzonych
badań znane są jego objawy.
Nie ma jednak, jak dotąd, jednoznacznej odpowiedzi
na postawione na wstępie pytanie, co jest główną przyczyną
występowania przypadków autyzmu i czy przyczyna jest
tylko jedna, czy też jest ich wiele? Współczesne badania
łączą autyzm z występującymi w mózgu różnicami na tle
biologicznym i neurologicznym. Za pomocą stosowanych
obecnie metod obrazowania mózgu, tj. rezonansu magnetycznego (MRI) i tomografii komputerowej (TK), można
zauważyć pewne nieprawidłowości w budowie mózgu. Również teoria o genetycznej podstawie autyzmu znajduje coraz
więcej zwolenników25. Dzięki rewolucji, jaka dokonała się
w ostatnim czasie w genetyce, jesteśmy, jak się wydaje,
coraz bliżej rozwiązania zagadki tej choroby. Poczynione
odkrycia i podawane do wiadomości informacje pozwalają
sądzić, że może już wkrótce nauka odpowie i rozwiąże
również i tę tajemnicę.
Pod koniec 2009 r. Pat Levitt z Uniwersytetu Vanderbilta w Stanach Zjednoczonych zidentyfikował gen, który
odgrywa zasadniczą rolę we wszystkich przypadkach tej
choroby. Wpływa on na rozwój mózgu w życiu płodowym
i okresie niemowlęcym. Jego mutacja z zaobserwowanym
błędem genetycznym występuje u 47% ludzi. Zgodnie
z podaniami, większość nosicieli zmutowanego genu jest
zdrowa, niemniej jego obecność ponad dwukrotnie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia choroby26. Naukowcy
opisali jedynie kilka obszarów mózgu, gdzie występują charakterystyczne anomalie, między innymi jądro migdałowate,
móżdżek czy hipokamp. Obszary te u ludzi dotkniętych
autyzmem wyglądają inaczej niż u osób zdrowych. Jednak
na podstawie prowadzonych badań nie wydaje się, by którakolwiek z zaobserwowanych zmian samodzielnie odpowiadała za przyczynę występowania autyzmu. Przyjmuje się,
że autyzm jest raczej efektem funkcjonowania mózgu jako
całości27. Baron‑Cohen i współpracownicy w 1994 r. podjęli
próby eksperymentalnego ustalenia okolic mózgu, których
uszkodzenie może być odpowiedzialne za przedstawione
24 Maciarz A., Biadasiewicz M., Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera,
op. cit., s. 11–12.
25 Frith U., Autyzm – wyjaśnienie tajemnicy, op. cit., s. 97.
26 http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/nauka/klucz‑do‑zamknietego
‑swiata,
27 Tamże
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deficyty. Uzyskane dane wskazują, że zaburzenie dotyczy
kory przedczołowej prawej półkuli28. Przy wielości poglądów i teorii jakie istnieją na temat przyczyn występowania
autyzmu, panuje również pogląd, że autyzm jest efektem
usterek pracy zdecentralizowanej sieci tak zwanych neuronów lustrzanych lub, że jest to kwestia wadliwych połączeń obszarów mózgu29. Na szczęście, wiele starszych teorii
dotyczących przyczyn wystąpienia autyzmu zostało już
obalonych. Niektóre z nich głosiły, że autyzm jest chorobą
psychiczną. Dobrze, że upadł również długo utrzymujący
się pogląd, który obciążał rodziców za zachowanie dzieci
autystycznych, utrzymujący, że dzieci autystyczne to dzieci
po prostu niewłaściwie wychowywane, którym rodzice nie
poświęcili dostatecznie dużo czasu.

Teoria umysłu w autyzmie
Istota i znaczenie pojęcia „teoria umysłu”
Pojęcie określane jako „teoria umysłu” zostało po raz
pierwszy wprowadzone w 1978 r. przez D. Premacka
i G. Woodruffa, którzy posłużyli się tym terminem badając myślenie szympansów. Zdefiniowali je następująco: (…)
Mówiąc, że osoba ma teorię umysłu, rozumiemy, że przypisuje ona stany umysłowe sobie i innym (…) System wniosków tego rodzaju wygląda jak teoria, po pierwsze dlatego,
że takie stany nie są bezpośrednio obserwowalne, a po drugie, że system ten może być użyty do tworzenia oczekiwań
odnoszących się do zachowania innych organizmów30 .
Wyjaśniając i przewidując zachowanie ludzi, odwołujemy się do ich intencji i uczuć. Staramy się odgadnąć pragnienia oraz dotrzeć do ludzkich przekonań, których nie
widzimy, ale o nich wiemy i się ich domyślamy na podstawie zachowania. To zachowanie pozwala nam wnioskować,
co myślą inni. Umiejętności ta pozwala właściwie rozumieć
i postrzegać rzeczywistość. Dzięki tej umiejętności potrafimy odczytywać intencje ludzi i relacje zachodzące pomiędzy nimi. Potrafimy dostosować się do różnych sytuacji,
często udając, „pozorując” pewne zachowania, co pozwala
nam funkcjonować w iluzji nie zatracając właściwego dla
rzeczywistości stanu rzeczy.
(…) Budujemy naiwne teorie na temat stanu umysłu,
inaczej naiwne teorie psychologiczne, lub po prostu staramy się zrozumieć świat społeczny31.
Istnieje, jak wcześniej wskazałam, wiele definicji określających teorię umysłu w autyzmie, ale wszystkie one mają
wspólne cechy. Niektórzy naukowcy sugerują jako przyczynę jego występowania, istnienie czynników genetycznych, niektórzy biochemicznych, a jeszcze inni organicznych.
Współcześnie wiele faktów przemawia za twierdzeniem,
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że autyzm spowodowany jest defektem ośrodkowego układu
nerwowego. Taki pogląd istnieje i przez wielu naukowców
jest uznawany, chociaż jak dotychczas nie udało się jednoznacznie zidentyfikować konkretnego obszaru mózgu odpowiedzialnego za to uszkodzenie. Znaczna grupa badaczy
traktuje te zaburzenia jako defekt procesów poznawczych,
gdzie teoria umysłu jest traktowana jako jeden z modułów funkcjonalnych mózgu, gdzie jego sprawność decyduje
o stopniu, przebiegu i rozwoju relacji społecznych człowieka.
Defekt ten, najprościej ujmując, oznacza niezdolność myślenia lub wyobrażania sobie stanu umysłu innej osoby, czyli
niezdolność do wyobrażania sobie co myśli inna osoba32.
Według Frith koncepcja ta tłumaczy takie objawy autyzmu, jak upośledzenie porozumiewania się, wyobraźni i kontaktów z ludźmi, nie wyjaśnia natomiast defektu emocji,
niepodzielności uwagi i rutynowych zachowań33. Zdaniem
Frith, mózg jest wyposażony we wrodzony mechanizm
do przetwarzania informacji na temat stanów umysłowych
innych ludzi. Intuicyjne przekonanie, że inni ludzie mają
umysły, oraz że stany umysłowe różnią się od stanów fizycznych, ma w gruncie rzeczy charakter instynktowny34.
Człowiek, który posiada teorię umysłu, potrafi rozpoznawać i rozróżniać własne stany umysłowe oraz obserwować własną aktywność umysłową, czyli wie, kiedy i o czym
myśli, czego pragnie i do czego zmierza. Potrafi określić
czynniki, które wpływają na jego motywację, myślenie
i działanie oraz wnioskować o analogicznych stanach umysłowych, które występują u innych ludzi oraz przewidywać zachowania ludzi w określonych okolicznościach35. To,
co dzieje się w umyśle drugiego człowieka na pozór jest
niewidoczne, natomiast można o tym wnioskować na podstawie zachowania, wyglądu mimiki i postawy. Zachowanie innych osób można przewidzieć również na podstawie
werbalnych i niewerbalnych aspektów komunikacji oraz
doświadczeń dotyczących własnych stanów umysłów oraz
kontaktu z innymi ludźmi, które umożliwia wyjaśnienie
i przewidywanie zachowania innych osób36.
Podstawowe metody badania deficytu „teorii umysłu”
w autyzmie
Teoria umysłu jest jedną z wiodących teorii, próbująca wyjaśnić mechanizm i model zaburzenia autystycznego. Dzięki tej teorii, komunikując się z innymi możemy
odczytywać z ich stanów umysłów właściwe intencje oraz
na tej podstawie umieć przewidzieć ich zachowanie. Osoby
autystyczne nie posiadają tej umiejętności. Nie mając świadomości własnych procesów myślowych, nie potrafią sobie
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wyobrazić ani zrozumieć, co może dziać się w umyśle drugiego człowieka.
Założenie, że ludzie posiadają teorię umysłu, stało się
punktem wyjścia dla prac i badań psychologicznych dotyczących autyzmu. Na tym założeniu została oparta jedna
z najbardziej znanych metod – metoda badania rozwoju
teorii umysłu u dzieci, zwana próbą lub metodą Sally–Anne
oraz test niespodziewanej zmiany autorstwa lub inaczej
zwodniczego pudełka, autorstwa Heinza Wimmera i Josefa
Pernera37.
W pierwszym zadaniu badanym dzieciom prezentowana
była historyjka z udziałem laleczek Sally i Anne, gdzie Sally
i Anne razem się bawią. Sally ma kulkę do gry, którą wkłada
do koszyczka, a potem wychodzi z pokoju. Pod nieobecność
koleżanki, Anne przekłada kulkę z koszyczka do pudełka.
Gdy Sally wraca do pokoju, zagląda do koszyczka i zdziwiona stwierdza, że kulki w koszyczku nie ma. Na zadawane
dzieciom pytanie, gdzie Sally będzie szukała swojej kulki,
większość dzieci, które zbliża się do czwartych urodzin
życia, odpowiada prawidłowo, mówiąc, że poszuka kulki
w koszyczku, rozumując, że Sally myśli, że tam jest, bo tam
ją zostawiła. Taka odpowiedź oznacza, że dzieci są w stanie
zrozumieć istotę błędnego, fałszywego, przekonania38.
W drugim zadaniu, dzieci w wieku około czterech lat
również prawidłowo je rozwiązują. Pokazywany jest im
pojemnik lub opakowanie po jakimś produkcie, np. po paście
do zębów lub po czekoladzie, i stawiane jest im pytanie: „(…)
co znajduje się w pudełku?” Gdy dziecko odpowie na zadane
pytanie, pudełko jest otwierane i okazuje się, że w środku
znajduje się zupełnie inny przedmiot niż można się było
spodziewać, tj. w pudełku po czekoladzie znajdują się np.
kredki. Wtedy zadawane jest dziecku kolejne pytanie: „(…)
co odpowie kolega na pytanie, co jest w tym pudełku, gdy
je zobaczy po raz pierwszy?”39. Aby udzielić prawidłowej
odpowiedzi na oba pytania, dziecko musi rozumieć, że nasze
wewnętrzne przekonania są przyczyną naszych zachowań,
lecz aby to zrozumieć konieczne jest posiadanie teorii umysłu, której dziecko autystyczne nie posiada40.
Hipotezę, że podłożem obserwowanych w autyzmie
jakościowych zaburzeń w kontaktach społecznych, komunikacji i wyobraźni jest deficyt poznawczy, S. Baron‑Cohen
i A. Leslie wysunęli już w 1985 r. Ich zdaniem przyczyną
autyzmu jest zaburzenie rozwoju wrodzonego modułu zwanego teorią umysłu. Twierdzą, że w autyzmie nie dochodzi
do osiągnięcia pełnej dojrzałości systemu odpowiedzialnego
za rozpoznawanie własnych stanów umysłu oraz wnioskowanie przez analogię o stanach umysłu innych ludzi41.
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Inni naukowcy, H. Wimmer i D. Perner w 1983 r., starając się usystematyzować i scharakteryzować pojęcie teorii
umysłu w autyzmie, wprowadzili tzw. przekonania pierwszego rzędu, polegające na rozpoznawaniu i ocenie myśli
oraz uczuć innych ludzi oraz przekonania drugiego rzędu,
polegające na zdolności do myślenia o myśleniu i rozpoznawaniu motywów i intencji innych ludzi42.
Zapamiętane nieuchwytne zdarzenia psychiczne można
nazwać reprezentacją II rzędu w odróżnieniu od zapamiętanych cech obiektów i zdarzeń fizycznych zwanych reprezentacją I rzędu. Oba typy reprezentacji muszą być niezależnie
przechowywane w naszym umyśle. Dzięki reprezentacjom
II rzędu dla dzieci niedotkniętych autyzmem nabierają sensu
sprzeczne lub niepowiązane ze sobą informacje43.
Dla przykładu, gdy zdrowe dziecko widzi jak inne
dziecko bawi się symulując rozmowę przez telefon trzymając przy uchu inny przedmiot niż słuchawkę telefonu, np.
banana lub ogórek, w jego umyśle istnieją pierwszorzędowe
reprezentacje dla tego przedmiotu (czyli dla banana lub
ogórka) i również dla telefonu. Dziecko zdrowe wie do czego
służy banan i ogórek, i również wie do czego służy telefon,
dlatego nie pomyli przypisanych tym przedmiotom funkcji.
Dzięki reprezentacjom II rzędu dziecko domyśla się, że ktoś
trzymając inny niż telefon przedmiot przy uchu, pozoruje
tylko rozmowę przez telefon. Podobna sytuacja dla dziecka
dotkniętego autyzmem będzie całkowicie niezrozumiała.
Dziecko z autyzmem nie będzie potrafiło właściwie odczytać takiego zachowania. Nie będzie rozumiało, dlaczego
ktoś zamiast wziąć do ręki telefon, rozmawia trzymając
przy uchu banana44.
Termin „teoria umysłu” został dość szybko zaakceptowany i stał się popularny wśród osób zajmujących się i badających to zagadnienie. Zgodnie z tym poglądem, występujący w autyzmie deficyt poznawczy sprawia, że osoby
nim dotknięte rozumieją świat zupełnie inaczej niż pozostali ludzie. A zatem, nie jest możliwym, aby ludzie z autyzmem potrafili normalnie i samodzielnie funkcjonować
w społeczeństwie. Dla ich funkcjonowania koniecznym
jest udzielanie przez resztę społeczeństwa wsparcia. Dlatego koniecznym jest dalsze prowadzenie badań nad autyzmem, aby poznać i wyjaśnić zachodzące w umyśle osoby
autystycznej nieprawidłowości, by je jeśli nie całkowicie
wyeliminować, to może choć trochę zniwelować jego skutki.
Prowadzone dotychczas badania i doświadczenia, potwierdziły, że u dzieci z autyzmem upośledzona jest zdolność
do wyobrażenia sobie i zrozumienia stanów psychicznych
innych osób. Umiejętność ta jest wrodzoną zdolnością,
ujawniającą się już we wczesnym okresie rozwoju i mającą
szereg konsekwencji dla rozwoju poznawczego i rozwoju
świadomości. Jest to specyficzna właściwość ludzkiego
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umysłu, dzięki której wiemy, że mamy świadomość oraz
dzięki istnieniu której, potrafimy przewidywać i wyjaśniać
motywy zachowania ludzi niewynikające z bezpośrednich
fizycznych przesłanek45.
Według współczesnych poglądów na temat poznania
społecznego człowiek tworzy sobie teorie na temat innych
umysłów. Teoria umysłu pozwala na wzajemne porozumiewanie się ludzi, pomaga zrozumieć ich motywację, intencję
oraz znaczenie wypowiadanych przez nich słów46. Nawet
bardzo dobrze przystosowane do życia codziennego osoby
autystyczne nie mają tej zdolności, nie potrafią zrozumieć,
że inny człowiek może postrzegać rzeczywistość inaczej niż
ona na pozór wygląda. Najogólniej mówiąc, teoria umysłu,
to wiedza o stanach mentalnych innych osób, to zdolność
czytania w umyśle innych i swoim własnym. Dzięki tej teorii potrafimy wyjaśniać własne zachowania i przewidywać
zachowania innych ludzi.

Uwarunkowania i rozwój społeczny osób
dotkniętych autyzmem
Funkcjonowanie społeczne
Idea oparta na założeniu, że w autyzmie występuje
defekt rozwoju teorii umysłu, przez brak którego człowiek
nie posiada umiejętności „czytania w ludzkich umysłach”,
była i jest jedną z podstawowych hipotez dotyczących przyczyn autyzmu. Deficyt ten, zwany w literaturze brakiem
umiejętności metalizowania sprawia, że ludzie go pozbawieni są „ślepi umysłowo” i dlatego czyni je to „analfabetami” w określonej przestrzeni kontaktów społecznych47.
Osoby dotknięte autyzmem nie posiadają wrodzonej
zdolności pozwalającej zrozumieć stan umysłu innych ludzi,
mają wielkie trudności w zrozumieniu podstępu czy oszustwa. Nie wiedzą, co to tzw. „drugie dno” czy tzw. „druga
strona medalu”. Wobec braku zdolności do wyobrażenia
sobie stanów psychicznych innych ludzi, umysł autystycznego dziecka, a potem osoby dorosłej rozwija się inaczej
niż u dzieci i ludzi zdrowych.
Normalnie rozwijające się dzieci, niedotknięte tym
zaburzeniem wraz z rozwojem przyswajają sobie ustalone
powszechnie wzorce i modele funkcjonowania w społeczeństwie. Przebywając w swoim środowisku, na początku
w domu, potem przedszkolu i szkole, poznają sposoby porozumiewania się z otoczeniem, uczą się tych zachowań wchodząc w różne relacje z innymi ludźmi. W przypadku osób
autystycznych nie jest to takie proste, większość z zachodzących pomiędzy ludźmi relacji, jest po prostu dla nich
niemożliwa. Dziecko, a potem dorosły, dotknięty autyzmem, który ma zapewnioną właściwą opiekę, jest w stanie „wyuczyć” się określonych sposobów zachowań, ale
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nigdy nie będzie potrafił w pełni emocjonalnie uczestniczyć
w relacjach z innymi ludźmi, tak jak osoba nim nieobciążona.
Wiadomo, że autyzm to zaburzenie o niejednolitym
obrazie klinicznym, gdzie występujące przypadki objawiają
się różnymi rodzajami zaburzeń, a te zaburzenia można
scharakteryzować i usystematyzować w pewne grupy i typy
zachowań, które różnią się stopniem nasilenia poszczególnych objawów.
Podsumowując, można powiedzieć, że niezdolność
do wyobrażenia sobie stanu mentalnego innych ludzi skutkuje niemożnością zrozumienia uczuć innych i ich emocji,
a bez tych czynników nie jest możliwa empatia. Dlatego
ludzie z autyzmem nie potrafią jej odczuwać i nie mają
wewnętrznej potrzeby jej okazywać. Dzieci z autyzmem
nie potrafią bawić się „na niby”, bowiem nie potrafią posługiwać się wyobraźnią. Nie są w stanie odróżnić kłamstwa
i obłudy, a zatem nie wiedzą, co to ironia, drwina obłuda
czy podtekst.
Postrzeganie osób z autyzmem przez resztę społeczeństwa
i odwrotnie
Dotychczas prowadzone przez przedstawicieli różnych
dyscyplin naukowych i różnych szkół psychologicznych
badania nad autyzmem zmierzały do znalezienia przyczyn i mechanizmów jego powstawania, modelu zaburzeń
oraz charakterystyki jego objawów. Wyjaśnienie niektórych z nich, opierając się na teorii deficytu mechanizmu
poznawczego, pozwala przewidzieć, w jakich sytuacjach
osoby autystyczne mogą napotkać trudności w codziennym funkcjonowaniu, a w jakich będą potrafiły sobie poradzić. Opierając się na tej teorii, wiemy i mamy świadomość
ograniczeń, jakie ci ludzie posiadają i dzięki temu możemy
opracować skuteczne działania i metody, które mogłyby im
ulżyć w codziennym życiu oraz pomóc w relacjach z otoczeniem. Takie działania są podejmowane, ale wciąż jeszcze
nie wiemy, dlaczego osoby autystyczne potrafią doskonale
wykonywać nawet bardzo skomplikowane zadania, a nie
potrafią wykonać niektórych bardzo prostych czynności.
Trzeba zdawać sobie sprawę, że autyzm to zaburzenie,
którego nie potrafimy jeszcze skutecznie wyleczyć, lecz
możemy w istotny sposób ograniczyć jego wpływ na ich
życie. Osoby autystyczne mogą funkcjonować w społeczeństwie, jeśli nie wymagamy od nich, aby domyślali się
uczuć innych. Przy ustaleniu i wytyczeniu jasnych i klarownych dla nich reguł postępowania oraz modeli zachowania,
można nauczyć przestrzegania zwyczajów obowiązujących
w danym środowisku. Defekt mechanizmu poznawczego,
będący przyczyną autyzmu bywa niekiedy na tyle łagodny,
że ludzie ci mogą nawet odnosić sukcesy, w różnych dziedzinach sztuki i kultury – często jako wybitni muzycy,
malarze czy też matematycy. Ludzie ci zadziwiają doskonałą pamięcią oraz umiejętnością zapamiętywania faktów.
W piśmiennictwie takie zdolności nazywane są jako tzw.
zdolności wyspowe48.
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W pewnych sztywno wytyczonych granicach osoba
autystyczna może opanować umiejętność współżycia
z innymi i w pewnym stopniu dostosować się do otoczenia. Jest to jednak zawsze sprawa bardzo indywidualna
i wymagająca od społeczeństwa wiele ciepła, cierpliwości,
tolerancji i wiedzy na temat. Występujące u ludzi z autyzmem braki związane z umiejętnością „metalizowania” nie
należy utożsamiać z brakiem absolutnej niezdolności tych
ludzi do zdobycia jakiejkolwiek wiedzy na temat stanów
umysłowych innych ludzi49. Teoria ta głosi jedynie, że osobom z autyzmem brakuje umiejętności intuicyjnego i automatycznego przypisywania innym stanów umysłowych50.
W zależności od stopnia jakim osoby dotknięte są autyzmem, potrafią, jak wcześniej wspomniałam, w sprzyjających warunkach, świadomie wyuczyć się pewnych wzorców
zachowań. Wymaga to jednak długotrwałej nauki, której
efekt uzależniony jest od stopnia zaburzeń, jakim dana
osoba z autyzmem jest dotknięta. Należy jednak pamiętać,
że osoba autystyczna tylko w pewnym stopniu zdolna jest
wyuczyć się określonych schematów zachowań. Nie możemy
oczekiwać, że osoba „autystyczna” przekroczy ograniczenia
wynikające z defektu własnego mózgu i będzie zupełnie
samodzielnie bez przeszkód funkcjonowała w społeczeństwie. Zasługuje natomiast i ma prawo oczekiwać od reszty
społeczeństwa wsparcia i pomocy.
Sposób, pojmowania świata przez osobę dotkniętą
autyzmem, przedstawia i trochę przybliża autobiograficzna książka Dietmara Zöllera, będąca zbiorem listów
z lat 1976–1988, jakie pisał do członków swojej rodziny oraz
nauczycieli i terapeutów, w której na podstawie zawartych
w niej cytatów można zaobserwować jak postrzegana jest
przez niego rzeczywistość:
(...) Chcę udostępnić moje odczucia i myśli, aby pomóc
innym upośledzonym. My upośledzeni, również jesteśmy
ludźmi, którzy przeżywają uczucia i marzenia. Chcemy, żeby
nie tylko pisano o nas książki, ale również nas słuchano.
Czytając niektóre książki o autyzmie zdziwiony jestem, jak
wiele zostało prawidłowo zauważone. Ale jest też wiele
bzdur. Jestem w stanie lepiej wytłumaczyć niejeden fenomen na podstawie własnych przeżyć51.
(...) Leży mi na sercu walka o zrozumienie dla autystów. Nikt nie pojmuje, co oznacza życie z zaburzeniami
postrzegania. Pamiętam, że kiedyś wszyscy ludzie mieli
krzywe nosy i wyglądali okropnie, również moja matka,
którą później tak kochałem. Ludzie byli potworami, zwały
tłuszczu bez konturów. Okropne były również dźwięki, nie
do zniesienia. Wszyscy mówili jeden przez drugiego, nie
można było rozpoznać ani początku, ani końca 52 .
(…) Źle by się ze mną działo, gdybym nie dostał wsparcia.
Życie w chaosie oznacza, że jest się dla bliźnich wyzwaniem.
49

Frith U., Autyzm – wyjaśnienie tajemnicy, op. cit., s. 123.
Tamże, s. 249.
51 Zöller D., Gdybym mógł z wami porozmawiać… Autystyczny chłopiec
szuka porozumienia, Warszawa 1994, Fundacja Synapsis, s. 9.
52 Tamże, s. 12.
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Potwornie wrzeszczałem. Moja matka nie miała spokoju
ani w dzień, ani w nocy. Nie pamiętam wszystkiego, ale
kiedyś odkryłem łzy mojej matki. Ale nie potrafiłem się
uspokoić. Nie miałem nad sobą kontroli. Nie chcieć czegoś,
nie chcieć aż do obrzydzenia, ale być mimo to zmuszanym
do czynienia tego, jakby pod wpływem niewidzialnej siły,
to jest tragedia53.
Społeczeństwo polskie przejawia jeśli nie negatywne,
to obojętne postawy wobec osób autystycznych, posiada
przy tym znikomą wiedzę na ten temat. Należy pamiętać, że wszystko to, co ma związek ze skomplikowanym
światem ludzkich interakcji, pozostaje dla osoby dotkniętej
autyzmem niezrozumiałe. Taka osoba funkcjonuje w społeczeństwie jak skrajny realista w świecie, gdzie pełno
surrealistycznych niedomówień54.
Autyzm, jako całościowe zaburzenie rozwojowe dezorganizuje życie i funkcjonowanie nie tylko tej osoby, ale
także członków jej rodziny i otoczenia, w którym przebywa.
Dlatego koniecznym jest tworzenie i organizowanie różnych dla nich form wsparcia i pomocy. Przede wszystkim
konieczna jest stała i profesjonalna pomoc ze strony służby
zdrowia oraz opieki społecznej. Ponadto, koniecznym jest
opracowanie i dostosowanie dla nich odpowiednich form
edukacji. Objęci nią winny być nie tylko dzieci, ale także
dorośli, bowiem dorośli często pozostają jej całkowicie
pozbawieni.
W Polsce istnieją już i nadal powstają nowe ośrodki
takiej pomocy, ale ich liczba jest jednak wciąż niewystarczająca. Brak odpowiednich programów edukacyjnych,
przybliżających społeczeństwu problem autyzmu i brak
podstawowej wiedzy na ten temat jest najczęstszym powodem unikania kontaktu z takimi osobami, a brak kontaktu
skutkuje brakiem okazywania pomocy. Z tych względów,
nie wiedząc jak pomóc lub jak się zachować, wolimy się
odsunąć, a przecież wielu z nas chętnie wyciągnęłoby
pomocną dłoń.

Zakończenie
Autyzm jest ciekawym i wciąż nieodgadnionym zagadnieniem. Nie ma niestety jeszcze standardów, które w istotny
sposób mogłyby pomóc dzieciom i dorosłym dotkniętych
tym cierpieniem. Większość społeczeństwa, w tym wielu
pracowników służby zdrowia i świata nauki, nadal nie
rozumie mechanizmów powstania autyzmu i nie zna sposobów pracy z tymi osobami. Na szczęście zaczyna się
już nieco zmieniać ludzka mentalność. Osoby z autyzmem
oraz osoby z innymi upośledzeniami fizycznymi czy umysłowymi zaczynają być powszechnie akceptowane przez
społeczeństwo. Wzrosła dla nich tolerancja i zrozumienie
dla ich „odmienności”. Powstają towarzystwa, fundacje,
53
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J., Autyzm czy nie autyzm; Problemy diagnozy i terapii
małych dzieci, Wrocław 2003, Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji, s. 8.
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ośrodki oraz różnego typu placówki zajmujące się ich terapią i edukacją oraz wspomaganiem ich rodzin. Jednakże
większość działań skierowana jest na dzieci, pozostawiając dorosłych samym sobie i ich najbliższemu otoczeniu.
Obecnie wiadomym jest, że z autyzmu się nie wyrasta
i że nie można go wyleczyć. Można natomiast w sposób
znaczący wzmocnić i polepszyć relacje tych osób z otoczeniem. Każde nowe odkrycie w tej dziedzinie rodzi nowe
pytania, ale większość z nich ciągle pozostaje jeszcze bez
odpowiedzi. Należy jednak ufać, że przy tak ogromnym
postępie i rozwoju nauki autyzm może zostanie poznany,
a jego „zagadka” wyjaśniona.
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NARAŻENIE OSÓB OPIEKUJĄCYCH SIĘ PACJENTAMI Z OTĘPIENIEM
WYNIKAJĄCE Z PODEJMOWANYCH OBOWIĄZKÓW WOBEC
TYCH PACJENTÓW*

Wstęp
Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD
‑10 otępienie jest zespołem spowodowanym schorzeniami
OUN, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym,
w którym są zaburzone takie funkcje korowe jak: pamięć,
myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia
się, język i ocena [1]. Najczęściej występującą postać zespołów otępiennych stanowi Choroba Alzheimera, która dotyczy
41–71% populacji dotkniętej otępieniem. Z przeprowadzonych badań i obserwacji wynika, że choroba trwa 8–20 lat
[2, 3, 4], przechodząc przez kolejne stadia nasilenia zaburzeń.
Chory stopniowo traci podstawowe umiejętności psychomotoryczne, jak: zdolność do chodzenia, nie utrzymuje
pionowej postawy, zaczyna opadać mu głowa, a twarz staje
się maskowata. W miarę postępowania choroby pojawiają
się drgawki kloniczne, napady padaczkowe, mutyzm, utrata
kontroli nad zwieraczami, objawy wyniszczenia mózgowego – kachezji [5]. Po kilku (czasem kilkunastu) latach
przy konieczności ciągłej opieki i pielęgnacji, chory umiera
z powodu zapalenia płuc, infekcji dróg moczowych, posocznicy, zatorów płucnych, odleżyn [3].
Pacjenci z otępieniem, najczęściej obserwowanym
w przebiegu choroby Alzheimera, są niesamodzielni i wymagają stałej opieki. Wysiłek wkładany w opiekę nad takim
pacjentem, a co za tym idzie i postępującą chorobą, stanowią obciążenie dla samych opiekunów. Opieka nad chorym
staje się ogromnym wyzwaniem dla całej rodziny.
W Polsce 92% pacjentów od momentu zdiagnozowania
choroby otępiennej, aż do śmierci przebywa w domu. Ciężar
opieki w takiej sytuacji spoczywa najczęściej na najbliższych członkach rodziny [6, 7]. Jak pokazują wyniki badań,
najliczniejszą grupę opiekunów stanowią współmałżonkowie (głównie żony pacjentów) i dzieci osób chorych [6].

Pozycja opiekuna to ogromne obciążenie fizyczne i finansowe oraz chyba najtrudniejsze do udźwignięcia – obciążenie psychiczne i społeczne.
W 1980 r. wprowadzone zostało nawet pojęcie „obciążenia opiekuna” charakteryzujące najczęściej występujące
objawy reakcji na trud ponoszony w związku z opieką nad
pacjentem [4]. Zwykle określa się nim całość występujących
z różnym nasileniem zjawisk, takich jak: nadwrażliwość,
zaburzenia dotyczące funkcjonowania wielu układów (m.in.
immunologicznego czy sercowo‑naczyniowego), chroniczne
przemęczenie, zaburzenia snu, drażliwość, nerwowość,
wyczerpanie, depresja, obniżony nastrój, lęk, osamotnienie, wzrost lub spadek masy ciała. Obserwuje się również,
że opiekunowie pacjentów z chorobą otępienną znacznie
częściej niż inni sięgają po leki uspokajające, nasenne, przeciwdepresyjne czy też przeciwbólowe. Ważne jest więc, aby
opiekunowie otrzymywali pomoc zarówno od najbliższego
otoczenia, jak i organizacji państwowych i samorządowych.
Pomocna w unormowaniu życia rodzinnego, towarzyskiego
czy zawodowego wydaje się być możliwość umieszczenia
chorego w ośrodku dziennego pobytu, ośrodku nocnego
pobytu, ośrodkach pomocy społecznej czy domach pobytu
stałego. Korzystanie z pomocy takich placówek pozwala
na zmniejszenie obciążenia opiekuna i rodzin osób chorych
[8]. Niestety, dostępność do takich form pomocy nadal w Polsce stanowi znaczne utrudnienie, ponieważ placówki zajmujące się fachową pomocą i opieką nad pacjentem z chorobą
otępienną znajdują się w dużych aglomeracjach miejskich.
Celem pracy było określenie stopnia narażenia osób
opiekujących się pacjentami z otępieniem na pogorszenie
stanu zdrowia i samopoczucia w związku z podjęciem obowiązków wobec pacjentów. Starano się również określić
poziom zapotrzebowania na wsparcie społeczne oraz zorganizowane formy pomocy w pracy opiekuna.

* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Przemysława Nowackiego
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Materiał i metody
Badania przeprowadzono w drugim kwartale 2011 r.
Wyniki uzyskano metodą anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego w grupie 32 opiekunów osób
dotkniętych chorobą otępienną (choroba Alzheimera lub
udar mózgu), o zróżnicowanym stopniu zaawansowania
choroby (otępienie średnie i głębokie).
Narzędziem badawczym była anonimowa ankieta własnego autorstwa, zawierająca pytania otwarte i skategoryzowane, dotyczące problematyki badawczej. Ankieta
skierowana była do opiekunów pacjentów z chorobą otępienną mieszkających w Stargardzie Szczecińskim i okolicach. Obejmowała pytania dotyczące danych demograficznych chorych i ich opiekunów, stanu zaawansowania
choroby pacjentów oraz stanu zdrowia i samopoczucia
opiekunów.

Wyniki
Pacjenci z chorobą otępienną
W ankietowanej grupie chorych dominowały kobiety
(87,5%). Wiek chorych kobiet wahał się 52–81 lat, natomiast
wiek mężczyzn 67–80 lat. Ogólnych czas trwania choroby
w grupie badawczej wynosił 4–18 lat. Stopień zawansowania choroby w 59,1% chorych stanowił otępienie średnie, a w 40,9% otępienie głębokie. W badanej grupie chorych dominowało przede wszystkim niskie wykształcenie,
z czego podstawowe wynosiło 28,6%; zasadnicze zawodowe
aż 57,1%; natomiast średnie tylko 14,3%; 85,7% pacjentów było mieszkańcami Stargardu Szczecińskiego, a 14,3%
pochodziło z okolicznych wiosek.
Zachowanie pacjentów było zróżnicowane i w głównej mierze zależne od stopnia zaawansowania choroby.
Opiekunowie najczęściej wskazywali, że pacjent: jest niespokojny (71,4%), agresywny słownie (57,1%), występują
zaniki pamięci (47,2%), jest nieufny (42,9%), niespokojny
(42,9%), traci kontrolę nad czynnościami fizjologicznymi
(31,2%), niechętnie poddaje się zabiegom pielęgnacyjnym czy opiekuńczym (28,6%), posądza innych o kradzież (18,6%), jest pobudzony (18,2%). Życzliwość pacjentom najczęściej okazują ich krewni i współmałżonkowie
(71%), natomiast odrzucenie lub obojętność względem
chorego obserwuje się wśród znajomych (14,3%) i sąsiadów (14,7%).
Opiekunowie pacjentów z chorobą otępienną
Trudów opieki nad pacjentem najczęściej podejmowały
się kobiety (71,4%). Zwykle były to córki – 33,6% i żony
22,5%. Pozostałą, zdecydowanie mniej liczną grupę opiekunów stanowili: mężowie (19,2%), wnuczki (15,2%) i osoby
niespokrewnione (sąsiedzi, znajomi, przyjaciele – 9,5%).
Analizując poziom wykształcenia, dochodzimy do wniosku,
że najczęściej opiekę nad pacjentem przejmowały osoby
o średnim wykształceniu (42,9%) lub wyższym (28,7%).
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W związku z podjęciem opieki u 93% badanych nie
nastąpiła zmiana lub rezygnacja z pracy, jednakże ankietowani często zwracali uwagę na fakt „przenoszenia”
problemów związanych z opieką do pracy, co nierzadko
obniżało ich efektywność wpływając na koncentrację,
uwagę i skupienie. Niewykluczone, że problem ten ma
związek z osamotnieniem występującym w pracy przy
chorym.
Jak podają respondenci, tylko 42,9% z nich może liczyć
na stałą pomoc osób z najbliższego otoczenia, natomiast
aż 33,6% ankietowanych zostaje pozostawionych bez wsparcia i pomocy, a 23,5% otrzymuje pomoc okazjonalną i niesystematyczną. Przeciętny czas, jaki opiekunowie poświęcają pacjentom wynosi 4–7 godzin na dobę (57,1%) lub
więcej, tj. 8–12 godzin (28,6%).
Bardzo dużym utrudnieniem w sprawowaniu opieki nad
osobą chorą, a zwłaszcza niesprawną, jest brak przystosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wśród
badanych opiekunów tylko 14,3% potwierdziło, że sprawują
opiekę w pomieszczeniach całkowicie lub częściowo (np.
tylko łazienka) przystosowanych dla pacjentów niepełnosprawnych.
Na pytanie, czy stan zdrowia opiekuna pozwala na sprawowanie opieki, twierdząco odpowiedziało 71,4% badanych. Częściowo na siłach czuje się 28,6% badanych. Brak
wsparcia środowiska i trudy fizycznej pracy przy chorym
przekładają się na odpowiedzi ankietowanych na pytanie
o poczucie psychicznego przygotowania do wykonywania
tak trudnego zadania. Ponad połowa (57,1%) opiekunów
przyznaje, że tylko częściowo jest psychicznie przygotowana do opieki, 28,6% uważa, że nie ma z tym problemów,
natomiast 14,3% nie czuje się na siłach, aby taką opiekę
kontynuować.
W wyniku podjętych zobowiązań wobec pacjentów
z chorobą otępienną 49,9% badanych stwierdza, że czasami miewa kłopoty zdrowotne związane z opieką nad
pacjentem. Częste zjawisko kłopotów zdrowotnych wykazuje 29,6% badanych, a tylko 20,5% deklaruje, że rzadko
(lub nigdy) zapada na zdrowiu.
Najczęściej opiekunowie chorych uskarżają się na: zmęczenie fizyczne (57,1%), poczucie samotności (52,6%), bóle
głowy (42,9%), senność (42,9%), bóle kręgosłupa (28,6%),
problemy z koncentracją (27,2%), bezsenność (26,5%),
problemy trawienne (24,2%). Zbyt często też piją kawę
(23%) i więcej zaczęli palić papierosów (15,2%). W grupie
respondentów 14,2% badanych (tylko mężczyźni) przyznało,
że czasami sięga po alkohol.
Znaczny odsetek opiekunów przyznaje się do stałego
zażywania leków (42,9). Najczęściej przyjmowanie lekarstw
związane jest ze stanem psychicznym lub zdrowotnym,
będącym konsekwencją sprawowania opieki nad pacjentami, których trzeba często doglądać, pilnować, uspokajać,
pielęgnować czy też zmieniać pampersy. Zwykle, w grupie
opiekunów stale zażywających tabletki, najczęściej stosowanymi są: przeciwbólowe (42,6%), uspokajające (33,2%),
ułatwiające trawienie (15%) i nasenne (9,2%).
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Analizując odczucia i emocje towarzyszące opiekunom
w związku z podjęciem się opieki nad pacjentem z chorobą
otępienną najczęściej wymieniane jest: podenerwowanie
i stres (71,4%), zmęczenie psychiczne i zły nastrój (57,1%),
poczucie braku wytrwałości w podołaniu obowiązkom
(42,9%), przygnębienie i samotność (42,1%). Blisko 43%
ankietowanych odczuwa potrzebę pomocy i wsparcia innych
osób, a 28,6% uważa, że potrzebuje zdecydowanie więcej
czasu dla siebie; 28,6% opiekunów przyznaje, ze czasami
pojawiają się myśli o oddaniu pacjenta do ośrodka dziennego pobytu. Z pomocy specjalisty (lekarza, psychologa,
terapeuty) korzysta lub czuje potrzebę korzystania 32,9%
respondentów.
Silne przywiązanie do pacjentów i potrzeba opieki nad
nimi wydaje się jednak przygłuszać wszystkie złe emocje
i frustracje opiekunów, ponieważ aż 85,7% badanych nie
wyobraża sobie oddania pacjenta do ośrodka stałego pobytu
czy wręcz całkowitej rezygnacji z opieki (72,4%).

się zostaje uwięziony we własnym mieszkaniu, a co za tym
idzie, wraz z nim i opiekun. Ponadto, trudności w dostępie
do ośrodków pobytu dziennego nierzadko skazują opiekuna
na poświęcanie całego swojego czasu pacjentowi. Całkowita, niekiedy wieloletnia izolacja opiekuna od dotychczas prowadzonego życia towarzyskiego, rodzinnego czy
zawodowego dodatkowo wzmaga poczucie osamotnienia
i bezradności.
Choroba rodzi wiele pytań i wątpliwości, dlatego też
opiekunowie powinni mieć stały kontakt z lekarzami innych
specjalizacji niż neurolog czy psychiatra (dermatolog lub
pulmonolog). Opiekun powinien mieć dużą wiedzę o chorobie pacjenta. Musi znać objawy, jakie się pojawiają w miarę
rozwoju choroby, aby potrafiła radzić sobie z nimi w przyszłości. Musi znać swoje prawa i prawa chorego. Musi znać
wszystkie źródła pomocy, na jaką może liczyć.

Omówienie

1. U większości opiekunów występują objawy tzw.
„obciążenia opiekuna”.
2. Opiekunowie bardzo często odczuwają brak pomocy
i wsparcia (fizycznego i społecznego) ze strony najbliższego otoczenia, a także społeczeństwa oraz powołanych
do pomocy instytucji.
3. Podjęcie opieki nad pacjentem z chorobą otępienną
miało znaczący wpływ na opiekunów w wymiarach psychospołecznych (poziom zadowolenia z życia, kontakty
z dalszą rodziną, kontakty towarzyskie).
4. Opiekunowie, pomimo stresu i zmęczenia, czują się
odpowiedzialni za pacjentów. Opiekę nad nimi nierzadko
traktują jako misję.
5. Opiekunowie wskazują na ograniczony dostęp
do ośrodków pobytu dziennego, które najczęściej lokalizowane są w dużych aglomeracjach miejskich.
6. Pomoc zapewniana w Polsce cierpiącym na choroby otępienne i ich rodzinom nie jest wystarczająca. Nie
dostarczają jej w odpowiednim stopniu ani organizacje
państwowe, ani organizacje pozarządowe. Brakuje osłon
prawnych i socjalnych dla chorych i ich opiekunów.

W grupie chorych dominowały kobiety, co potwierdziło
wcześniej prowadzone badania, że czynnikiem sprzyjającym rozwojowi choroby Alzheimera jest nie tylko wiek,
ale i płeć (w tym przypadku żeńska) oraz niski poziom
wykształcenia [9, 10].
Wykształcenie opiekunów nie korelowało z wykształceniem pacjentów. Generalnie, w grupie opiekunów zdecydowanie częściej występują osoby z wykształceniem średnim,
a niekiedy i wyższym. Opiekunowie lepiej wykształceni
mają większą świadomość, jak rozwiązywać problemy
opiekuńczo‑pielęgnacyjne. Potrafią lepiej sobie poradzić
z uregulowaniem kwestii finansowych i prawnych tak
pacjentów, jak i swoich własnych. Mają też większą świadomość popełnianych przez siebie błędów. Często przyczynia się to do pojawienia się poczucia winy wobec chorego. Bywa, że opiekunowie niesłusznie obwiniają się za
rozwój agresji u chorego czy niedostateczne poświęcanie
jemu uwagi. Niekiedy wieloletnia opieka wypala opiekunów psychicznie.
W efekcie przemęczenia fizycznego i psychicznego opiekun doznaje rozterek emocjonalnych, odczuwając całą gamę
uczuć takich jak frustracja, zniechęcenie, poczucie beznadziejności, ale też i gniew czy odrazę – tak do pacjenta, jak
i pozostałych członków rodziny (zwłaszcza tych unikających
niesienia pomocy w opiece nad pacjentem) [11].
Znaczna część ankietowanych opiekunów jako powód
utrzymywania się złego samopoczucia i zniechęcenia, podawała brak wsparcia nie tylko ze strony osób najbliższych,
ale i organizacji państwowych i samorządowych. W ocenie
opiekunów zbyt często występują problemy, takie jak chociażby brak możliwości zabierania chorego na spacer, gdzie
większość obiektów użyteczności publicznej nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zbyt mała liczba
podjazdów sprawia, że pacjent z trudnościami w poruszaniu
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ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ
Z DEFICYTEM UWAGI (ADHD) W UJĘCIU
NEUROKOGNITYWISTYCZNYM I PEDAGOGICZNYM*

Wiadomości ogólne o zaburzeniu

istotne problemy w funkcjonowaniu, objawiające się m.in.
gorszymi wynikami w nauce oraz kłopotami w relacjach
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem z rówieśnikami i z członkami rodziny. W wielu przypaduwagi (attention deficit‑hyperactivity disorder – ADHD) kach towarzyszy temu niska samoocena, popadanie w stany
to zespół, w którym występują trudności z utrzymaniem depresyjne i inne zmiany patologiczne, takie jak zachouwagi, łatwe rozpraszanie się, niepokój ruchowy i nadmierna wania opozycyjno‑buntownicze i lękowe oraz zaburzenia
ruchliwość, impulsywność oraz inne zmiany w szeroko zachowania. Stan ten opisuje się mianem zaburzeń hiperpojmowanym funkcjonowaniu społecznym osoby dotknię- kinetycznych i termin ten nadal używany jest w obowiątej problemem.
zującej ostatniej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób
(International Classification of Diseases – ICD‑10). Własne
doświadczenie terapeutyczne wskazują, iż zespół hiperkinetyczny, który nie jest o czasie zdiagnozowany (ok. 7.–8. r.ż.),
a jego nasilenie jest duże, może ewoluować i doprowadzić
do istotnego upośledzenia funkcjonowania społecznego
dziecka, a nawet w konsekwencji zaniedbań diagnostycznych
i terapeutycznych doprowadzić do marginalizacji jednostki.
Mimo że ADHD jest jednostką chorobową opisywaną
głównie w oparciu o przypadki diagnozowane wśród dzieci
między 6. a 12. r.ż., to jednak może stanowić problem zdrowotny również u dzieci w wieku przedszkolnym, a nawet
utrzymywać się u adolescentów i u osób dorosłych. Zwykle wzmożona ruchliwość zmniejsza się wraz z upływem
czasu, lecz trudności z utrzymaniem uwagi i kontrolą impulsywności na ogół pozostają i są powodem wielu kłopotów
Ryc. 1. Główne komponenty zespołu hiperkinetycznego
w życiu codziennym.
– zestawienie własne
Chociaż dotychczas nie opracowano terapii tego zaburzenia, to jednak możliwe jest istotne zmniejszenie nasileGłówne komponenty zespołu hiperkinetycznego są zara- nia objawów, kiedy zdiagnozuje się zespół hiperkinetyczny
zem osiowymi objawami, które manifestują się u każdego i ewentualne zaburzenia współwystępujące oraz włączy się
dziecka z diagnozowanym zespołem, lecz u każdego z nich zindywidualizowane leczenie (farmakoterapia, socjoterapia,
w różnym nasileniu.
terapia pedagogiczna itp.).1
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem
uwagi jest najczęściej występującym zaburzeniem neuro- 1 Hechtman L.: Attention-deficit/hyperactivity disorder”, rodz. 39, w:
Kaplan & Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry. Red. B. Sadock.,
behawioralnym w dzieciństwie i przeważnie powoduje V. Sadock. Lippincott Williams & Wilkins, Philadephia 2005.
* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera
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Dane epidemiologiczne
Zespół hiperkinetyczny jest najczęstszym zaburzeniem
poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym w dzieciństwie. Stanowi istotny problem z punktu widzenia klinicznego i społecznego, gdyż u dzieci, adolescentów i osób
dorosłych towarzyszą mu zwykle inne zaburzenia i niepełnosprawność funkcjonalna.
Występujące różnice w zakresie kryteriów diagnostycznych powodują, iż opisywana jest różna chorobowość. Jeśli
jednak do oceny danych epidemiologicznych użyje się kryteriów diagnostycznych opierających się na DSM‑IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), to szacuje się, że chorobowość na świecie wynosi 5–12%.
Zaburzenie to najczęściej występuje wśród chłopców.
Przybliżona częstość jego występowania w ogólnej populacji u chłopców wynosi 9,2%, a u dziewcząt 2,9%. Zarazem trudności z utrzymaniem uwagi, jak również objawy
lękowe i depresja częściej występują u dziewcząt, natomiast
u chłopców częściej występują problemy z zachowaniem.
Objawy kłopotów wychowawczych najczęściej manifestują
się już w okresie przedszkolnym, aby następnie w toku
procesu socjalizacji delikatnie się wygaszać (w zależności
od pierwotnego nasilenia zaburzenia). U dzieci w wieku
przedszkolnym na ogół obserwuje się połączenie wzmożonej ruchliwości z problemami z koncentracją uwagi, podczas gdy u młodzieży dominują te ostatnie. U 60% dzieci
ze zdiagnozowanym zespołem hiperkinetycznym pewne
symptomy utrzymują się po osiągnięciu wieku dorosłego;
ADHD stwierdza się u 4% populacji osób dorosłych2,3.

neuroprzekaźników. Równolegle w badaniach genetycznych
wykryto pewne regiony chromosomów, w których mogą
się znajdować geny podatności na zachorowanie na ADHD.
Do tych regionów należą: 5p13, 6q12, 16p13 i 17p11; niektóre z tych miejsc mają związek z innymi zaburzeniami
rozwojowymi, np. autyzmem, bądź zespołem Downa4,5.
Z etiologicznego punktu widzenia ADHD można klasyfikować jako zaburzenie o podłożu genetycznym i nabytym. W przypadku podłoża genetycznego powodem może
być niedobór dopaminy i innych czynników idiopatycznych. Nabyta postać ADHD może mieć natomiast związek
z czynnikami prenatalnymi, okołoporodowymi lub poporodowymi czynnikami etiologicznymi.
Z klinicznego punktu widzenia zaburzenie składa się
z dwóch kategorii objawów: nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji; obie wiążą się z niejednakową
progresją, współistniejącymi zaburzeniami, płcią i różnymi
postaciami niepełnosprawności funkcjonalnej.
W klasyfikacji DSM‑IV wyróżnia się trzy podtypy
ADHD: a) z przewagą zaburzeń uwagi, b) z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej i c) typ mieszany.
Ostatni podtyp występuje najczęściej i stanowi 50–75%
przypadków ADHD. Drugim pod względem częstości
występowania jest podtyp z przewagą zaburzeń uwagi,
który stanowi 20–30% przypadków. Najrzadziej występującym jest podtyp z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej (poniżej 15%). W porównaniu z pozostałymi podtyp z przewagą zaburzeń uwagi powszechniej występuje
u kobiet i zwykle towarzyszy mu mniej problemów natury
emocjonalnej i behawioralnej. Częste zaburzenia uwagi
zarówno w podtypie pierwszym, jak i mieszanym powodują
Etiologia zaburzenia
Najnowsze badania wskazują, iż ryzyko rozwoju ADHD większe trudności w nauce niż w przypadkach, w których
jest 4–8 razy wyższe u krewnych pierwszego stopnia osób dominującym objawem jest nadpobudliwość psychoruchowa.
cierpiących na zespół hiperkinetyczny z deficytami uwagi Jednocześnie, u pacjentów z podtypem mieszanym zespołu
w porównaniu z ogólną populacją. Wskazuje to na fakt, hiperkinetycznego powszechniej współwystępują choroby
że na rozwój choroby wpływ mają czynniki genetyczne. Sza- psychiczne oraz zaburzenia towarzyszące nadużywaniu
cuje się, że dziedziczność waha się 60–90%. Czynniki gene- różnych substancji i najsilniej wyrażone jest ograniczenie
tyczne mogą również wyjaśniać związek pomiędzy zespołem ogólnego funkcjonowania6.
a współwystępującymi zaburzeniami, takimi jak zaburzenia
zachowania, dysleksja i obniżony iloraz inteligencji. Zmiany
w zakresie genów powodują nieprawidłowy rozwój sieci neu- Główne komponenty zespołu hiperkinetycznego
ronalnej płatów czołowych, co prowadzi do zahamowania – ujęcie w perspektywie neurokognitywistycznej
i pedagogicznej
procesów koncentracji uwagi, zapamiętywania i zachowania.
Badania genetyki molekularnej systematycznie rozwijają
się bardzo szybko od czasu wykrycia związku pomiędzy Impulsywność
Impulsywność – perspektywa neurkognitywistyczna
ADHD a genem receptora dla dopaminy D4 i genu transImpulsywność, która jest przejawem zespołu hiperportera dopaminy (DAT1). Inne wyniki badań wskazują
wyłącznie na proces chorobowy genów odpowiedzialnych kinetycznego, posiada swoje anatomiczne uwarunkowaza inne szlaki przemiany dopaminy, takich jak receptor nia w specyficznej budowie mózgowia pacjenta z ADHD.
dla dopaminy D5 i proteiny synaptycznej (synaptosomal
‑associated protein – SNAP‑25) uczestniczącej w uwalnianiu 4 Asherson P., Kuntsi J., Taylor E.: Unravelling the complexity of attention2 Diagnosis and evaluation of the child with attention-deficit/hyperactivity
disorder. Pediatrics. 2000, 105, 1158–1170.
3 Spencer T., Biederman J., Mick E.: Attention-deficit/hyperactivity disorder: diagnosis, lifespan, comorbidities, and neurobiology. J Pediatr Psychol.
2007, 32, 631–642.

deficit hyperactivity disorder: A Behavioral Genomic Approach. Br J Psychiatry. 2005, 187, 103–105.
5 Ellison-Wright I., Ellison-Wright Z., Bullmore E.: Structural brain change
in attention deficit hyperactivity disorder identified by meta-analysis. BMC
Psychiatry. 2008, 8, 51–58.
6 Gordon Milichap J.: Etiologic classification of attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics. 2008, 121, 358–365.
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Impulsywność, bądź też kłopoty z ośrodkiem hamowania, jak zamiennie określają znawcy tematu to zaburzenie,
może znaleźć wytłumaczenie w nieprawidłowej budowie
płatów czołowych osób dotkniętych zespołem. Brzuszno
‑przyśrodkowa kora przedczołowa (vmPFC)7 kontroluje
i hamuje zachowania społecznie naganne (lokalizacja: pole
Brodmanna 10), a właśnie za przejawianie tego typu zachowań karane są dzieci z zespołem hiperkinetycznym. Podczas
prawidłowego rozwoju dziecka lepszemu hamowaniu zachowań i supresji reakcji (tworzących część kontroli poznawczej)
towarzyszą zmiany w mielinizacji, organizacji synaptycznej i funkcjonalnej aktywacji kory czołowej. Zmniejszona
kontrola poznawcza charakterystyczna dla ADHD może być
związana z opóźnieniem lub nieprawidłowym dojrzewaniem
kory płatów czołowych i dróg (pętli) łączących je z jądrami
podstawnymi. W drogach korowo‑prążkowiowych znajdują
się wypustki pochodzące z kory mózgu, docierające do jądra
ogoniastego i wracające do kory przez gałkę bladą i wzgórze.
Aktywność tych dróg jest modulowana przez zakończenia
dopaminergiczne dochodzące do prążkowia z istoty czarnej. Badania amerykańskich naukowców8,9 publikowane
w 1990 i 1991 r. wykazały, iż grupa dzieci z ADHD miała
nieco mniejsze struktury mózgowia w obszarze kory czołowej z prawej strony w porównaniu z grupą kontrolną
dzieci zdrowych. Zakładając prawostronną lateralizację
badanych dzieci możemy stwierdzić, że zdiagnozowane
jako mniejsze obszary kory czołowej związane są z najbardziej złożonymi procesami poznawczymi, takimi jak:
kontrolowanie popędów, planowanie, monitorowanie przebiegu zachowania i procesów poznawczych. Również badania neuroobrazowe dzieci z ADHD dostarczyły ciekawych
informacji. Otóż po poddaniu dzieci serii badań za pomocą
elektroencefalogramu (EEG)10 dostrzega się istotnie niższy
poziom aktywności mózgu podczas wykonywania określonych czynności. Uzyskane wyniki dowodzą, iż aktywność
elektryczna mózgu dzieci z zespołem hiperkinetycznym jest
istotnie niższa od aktywności mózgu dzieci bez zespołu,
szczególnie w obszarze czoła. Poddanie dzieci badaniom11
mającym na celu zdiagnozowanie przepływu krwi w strukturach mózgowych dowiodło, że u dzieci z ADHD występuje istotnie niższy przepływ krwi w obszarach czołowych,
szczególnie w jądrze ogoniastym – strukturze kojarzeniowej,
łączącej obszary frontalne mózgu z układem limbicznym.
Jądro ogoniaste zbudowane jest z kilku włókien nerwowych, z których jedno to prążkowie, tak istotne w procesie
hamowania zachowania i podtrzymywania uwagi. Układ
limbiczny, z którym prążkowie jest połączone, odpowiada
za tak ważne czynności jak kontrola emocji, motywacja
7

Damasio A.: Tajemnice świadomości. Rebis, Poznań 2000.
Barkley R.A.: ADHD. Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców. Zysk i S-ka, Poznań 2009.
9 Wolańczyk T, Kołakowski A., Skotnicka M.: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci: prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć. Książka dla
rodziców, nauczycieli i lekarzy. Bifolium, Lublin 1999.
10 Barkley R.A.: dz. cyt.
11 Green Ch, Chee K.Y.: Zrozumieć ADHD. MT Biznes, Warszawa 2009.
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i pamięć. Przez te ścieżki i połączenia układ limbiczny
w śródmózgowiu wysyła sygnały „do góry”, do obszarów
kory czołowej, które to sygnały po analizie w strukturach
wyższych kory czołowej wracają do układu limbicznego,
a tym samym regulują i kontrolują zachowania i emocje.
Jak udaje nam się dostrzec, obszar czołowy i przedczołowy
mózgu (pola 9, 10, 11 Brodmanna) to rejony szczególnie
odpowiedzialne za procesy kognitywne człowieka. Problemy
związane z budową, przekazem impulsów w tych strukturach powodują u dziecka z zespołem hiperkinetycznym problemy zarówno adaptacyjne, jak i edukacyjne, wpływające
na jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym.
Impulsywność – aspekt pedagogiczny
Impulsywność to cecha motoryczna, która jako jedna
z pierwszych jest zauważana w zachowaniu dziecka z zespołem hiperkinetycznym. Rodzice i nauczyciele często mówią
o dzieciach z ADHD, że „nie zdąży się skończyć zdania,
a one już wyrywają się z odpowiedziami” i że „jeśli czegoś chcą, to właśnie tego i właśnie teraz”. Dzieci z zespołem hiperkinetycznym mają ogromne trudności, żeby
na cokolwiek poczekać i czegokolwiek się doczekać. Kłopoty z utrzymaniem uwagi u dzieci z zespołem hiperkinetycznym przekładają się również na przedłużenie pracy
dziecka nad trudniejszym zadaniem w zamian za większą,
lecz odroczoną w czasie nagrodę. Badania w tym zakresie
zostały przeprowadzone w 2002 r. przez Russella Barkleya
oraz Gwenyth Edwards przy University of Massachusetts
Medical School. Eksperyment polegał na proponowaniu
uczniom z ADHD różnych kwot pieniędzy (hipotetycznie,
nie naprawdę, zwykle dużo poniżej 100 dolarów), które
mogli otrzymać od razu. W tym samym czasie oferowano
im również sumę równą 100 dolarów, jeśli zgodzą się
na nią poczekać miesiąc, rok, czy nawet dłużej. Stwierdzono, iż uczniowie z ADHD byli dużo bardziej skłonni,
w porównaniu z nastolatkami z grupy kontrolnej niemającymi ADHD, wybierać mniejsze kwoty pieniężne od razu
niż większe, które mieli otrzymać później12. Barkley wyraził to następująco: W tego typu badaniach możemy oszacować, jak mocno dzieci z ADHD mają obniżoną wartość
nagrody, jeśli muszą na nią czekać. Problemy z kontrolowaniem impulsów przekładają się również na obniżoną
zdolność do hamowania zachowania. Osoby z ADHD
mają poważne problemy z powstrzymywaniem się przed
spontanicznym reagowaniem na sytuację, tak by najpierw
pomyśleć, a dopiero potem działać. Często wyrywają się
z komentarzami, których prawdopodobnie nigdy by nie
poczyniły, gdyby uprzednio pomyślały. Nierzadko odpowiadają impulsywnie i emocjonalnie na to, co inni do nich
mówią czy robią, a to kończy się często niekorzystną oceną
ich zachowania. Czasami, gdy jakiś pomysł przyjdzie im
do głowy, automatycznie przechodzą do fazy realizacji, która
pozbawiona jest elementu racjonalizacji koncepcji i oceny
ewentualnych zysków, bądź strat. Impulsywność dziecka
12

Barkley R.A.: dz. cyt.
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z ADHD przejawia się również w nadmiernej gadatliwości,
wielu rodziców zgłaszających się do poradni sygnalizuje
problem „ciągłego mówienia” ich dziecka.
Rodzaje zachowań, związane z trudnościami w kontrolowaniu impulsów dziecka z zespołem hiperkinetycznym,
są przyczyną wielu niepowodzeń w sytuacjach szkolnych.
Dziecko takie jest odbierane jako egocentryczne i roszczeniowe, gdyż nie jest w stanie poczekać na swoją kolej,
domaga się otrzymania nagrody przed innymi uczniami.
Impulsywne wypowiedzi to w większości przypadków
powód, dla którego dziecko z ADHD postrzegane jest jako
aroganckie i źle wychowane. Poprzez zachowania impulsywne dziecka, rodzic postrzegany jest jako nadmiernie
tolerancyjny, który nie postawił dziecku koniecznych granic.
Jak radzić sobie z nadmierną impulsywnością
dziecka z ADHD?
Autor ten widział ów problem następująco:
Impulsywność w prosty sposób przekłada się na kłopoty
z zapamiętywaniem u dziecka, a zatem na zapamiętywanie np. reguł, zasad, których ma przestrzegać, aby przestać być osobą nadmiernie impulsywną. Błędne koło, które
doprowadza do tego, że trudno pracować nad problemem
impulsywności, gdyż dziecko szybko zapomina o wpajanych
mu zasadach i normach zachowań. Należy zatem opracować metody przypominające dziecku o obowiązujących
regułach. Dobrym rozwiązaniem w przypadku starszych
dzieci są krótkie teksty umieszczone na drzwiach pokoju,
bądź w piórniku dziecka, do którego często zagląda, np.
„Słuchaj uważnie”, „Pościel łóżko”; dla młodszych dzieci
dobrze sprawdzają się symbole graficzne, które wcześniej
były z dzieckiem ustalone, a dziecko wie, co one oznaczają,
np. „znak stop”, „gwiazdka” itp.
Istotnym przejawem impulsywności dziecka jest jego
nieprzewidywalność konsekwencji popełnianych czynów.
Dlatego też to rodzic, wychowawca muszą pamiętać o przewidywaniu zdarzeń z udziałem dziecka z ADHD. Sposób ten
najbardziej dotyczy sytuacji zagrażających zdrowiu, a czasem życiu dziecka, tj. nagłe wtargnięcia na jezdnię, próby
skoków z parapetu itp. Koniecznością w takich przypadkach
jest ostrzeżenie dziecka, wspólne rozważenie możliwych
następstw tego zdarzenia. Przy okazji zaistnienia takiej sytuacji należy głośno przypomnieć o obowiązującej zasadzie (np.
zbliżając się do jezdni mówimy: „Zatrzymujemy się i rozglądamy w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo”). W obliczu tego
typu kłopotów powtórzenia zwiększają szansę na odniesienie sukcesu i sprawiają, że dziecko jest bardziej bezpieczne.
Impulsywność to również kłopoty z czekaniem na cokolwiek, na swoją kolej, upragnioną nagrodę. Jeśli jednak
chcemy od dziecka coś wyegzekwować słyszymy przeważnie zdawkowe „zaraz”. Słowo „zaraz” niekoniecznie
jest wymówką, w wielu przypadkach dziecko chce dokończyć interesującą czynność, a później zapomina wykonać
to, o co zostało poproszone. Warto pamiętać, że w takich
przypadkach dziecko z ADHD wymaga krótkich, jasnych
komunikatów, a przede wszystkim konsekwencji, która jest
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niezbędna w postawie rodziców i wychowawców dziecka
z zespołem hiperkinetycznym.
Stanowisko to wyraża istotę zagadnienia dotyczącego
impulsywności.
Deficyty uwagi
Deficyty uwagi – perspektywa neurokognitywistyczna
Struktury mózgu działają na zasadzie naczyń połączonych i zwykle wszelkie czynności tego organu, bądź
występowanie zaburzeń w jego strukturach mają wpływ
na wszystkie jego procesy. Nie inaczej dzieje się w tym przypadku. Kora czołowa, która odegrała istotną rolą w przypadku nadmiernej impulsywności u dzieci z zespołem
hiperkinetycznym, jest również odpowiedzialna za zaburzenia w sferze zaburzeń uwagi u dzieci z ADHD. Kora
przedczołowa (pole 10. Brodmanna) jest odpowiedzialna
za ogniskowanie uwagi, występują tam jednak deficyty
związane z nieprawidłową budową anatomiczną, jak również nieprawidłowym poziomem aktywności elektrycznej
tej części mózgu. Wspomniane już jądro ogoniaste, gdzie
odnotowuje się niższy przepływ krwi, istotną rolę odgrywa
również w pamięci proceduralnej. Jądro ogoniaste, podobnie
jak wzgórze, zlokalizowane jest w tzw. korze nowej (neocortex), która obok hipokampa, ciała migdałowatego i prążkowia ma istotny wpływ na procesy zapamiętywania oraz
uwagi. Wszystkie wymienione struktury pojawiły się już
w niniejszej pracy jako te, które u dzieci z zespołem hiperkinetycznym są zaburzone, czy to w sferze budowy anatomicznej, czy też funkcji. Uzasadniona jest zatem hipoteza,
że zaburzone funkcjonowanie i budowa obszarów w mózgu
odpowiedzialnych za kontrolowanie uwagi u dzieci z zespołem hiperkinetycznym, przekłada się również na zaburzenie
funkcjonowania różnych rodzajów pamięci.

Ryc. 2. Struktury anatomiczne mózgu biorące udział w procesach
zapamiętywania (zestawienie własne)

Powyższe zestawienie ukazuje jedynie kilka rodzajów
pamięci, które u dzieci z zespołem hiperkinetycznym mogą
ulec zaburzeniom. Możemy zauważyć w jaki sposób zaburzenia kory mózgowej (zarówno w zakresie budowy, jak
i funkcji) mogą wpływać na procesy kognitywne dziecka
z ADHD. Z uwagi na specyfikę zespołu zaburzeniu ulegają te obszary kory mózgowej, które są odpowiedzialne za
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tzw. wyższe czynności mózgowe. Dysfunkcje lokalizują się
w obszarze kory czołowej i przedczołowej, przed bruzdą centralną mózgu, kora ta odpowiedzialna jest za procesy zapamiętywania, dekodowania śladów pamięciowych, sterowanie
złożonymi formami zachowania, pełni funkcje percepcyjne
oraz kojarzeniowe. W obrębie zaburzonych struktur znajduje
się również hipokamp (układ limbiczny) w dużej mierze
odpowiedzialny za uczenie się oraz przenoszenie informacji
z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Syndrom zespołu
hiperkinetycznego jakim jest deficyt uwagi, przekłada się
w istotny sposób na nieprawidłowe funkcjonowanie innych
zakresów działania dziecka dotkniętego problemem, gdyż
w myśl teorii holistycznej, człowiek funkcjonuje jak układ,
na którego działanie mają wpływ wszystkie jego struktury.
Potencjały mózgowe P300 – badania własne
Ważnym elementem wpisującym się w nurt rozważań
poświęconych problematyce zakresu uwagi u osób z zespołem hiperkinetycznym są badania poczynione przeze mnie
w grupie dzieci ze zdiagnozowanym ADHD.
Materiał
Grupę badaną stanowili chłopcy w przedziale wiekowym 9–15 lat z rozpoznanym zespołem hiperkinetycznym.
Grupę kontrolną stanowili chłopcy w przedziale wiekowym
9–15 lat bez zaburzeń o charakterze zespołu hiperkinetycznego i innych deficytów. Obie grupy zostały poddane
badaniom potencjałów mózgowych P300.
Opis badania*
Celem badania była elektrofizjologiczna ocena endogennych potencjałów wywołanych (słuchowy potencjał
P300) u pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem hiperkinetycznym z deficytami uwagi. Badaniem objęto grupę
16 chłopców ze zdiagnozowanym ADHD, potwierdzonym
opinią psychiatry dziecięcego oraz 10‑osobową odpowiednio dobraną wiekowo grupą kontrolną.
Opis metody
Potencjał P300 (komponent, załamek, P3), odkryty
został przez Suttona i wsp. w 1965 r. Jedną z nieinwazyjnych metod oceny czynności bioelektrycznej nieswoistych
obszarów mózgu związanych z procesami przetwarzania
informacji jest badanie endogennych potencjałów wywołanych bodźcami o różnej modalności. Zarówno do badań
eksperymentalnych, jak i w praktyce klinicznej najczęściej
wykorzystuje się endogenny potencjał słuchowy, określany
jako fala P300. Potencjały endogenne (event‑related potentials – ERP), są nieswoiste, czyli nie zależą bezpośrednio
od rodzaju bodźca, a ich parametry w znacznym stopniu
modulowane są przez procesy poznawcze. W przeciwieństwie do konwencjonalnych potencjałów wywołanych (charakteryzujących się krótką latencją), które można zarejestrować nawet u nieprzytomnej osoby, potencjały ERP
wymagają uwagi oraz aktywnego zaangażowania osoby
poddanej badaniu. Otrzymana odpowiedź odzwierciedla
* Badanie zostało przeprowadzone pod kierunkiem dr. P. Kawalca na terenie
SPSK nr 1 w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, w Klinice Neurochirurgii
kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. I. Kojdera.
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reakcję umysłową i emocjonalną pacjenta poddanego sprecyzowanym bodźcom, zazwyczaj powiązanym z wykonywaniem konkretnego zadania. Potencjały ERP charakteryzują
się dłuższą latencją (powyżej 100 ms), większą amplitudą
i niższą częstotliwością w stosunku do konwencjonalnych
potencjałów EP. W przeciwieństwie do tych drugich, charakterystyka przebiegu odpowiedzi potencjałów wywołanych
nie zależy od fizycznych parametrów bodźców. Potencjał
P300 jest generowany podczas oddziaływania na pacjenta
dwóch odmiennych bodźców. Związany jest z takimi procesami, jak rozpoznawanie, wczesna ocena i kategoryzacja
bodźców oraz pamięć krótkoterminowa.
Wstępne wyniki badań
Wstępna weryfikacja zapisów potencjałów mózgowych
P300 ujawniła obniżenie amplitudy u dzieci ze zdiagnozowanym zespołem hiperkinetycznym oraz podwyższenie
wartości latencji potencjałów u dzieci z grupy zasadniczej. Wartym odnotowania jest fakt, iż nie dostrzega się
powyższych zmian u dzieci, których opiekunowie deklarowali przed badaniem fakt podawania dziecku leków pro
kognitywnych (metylofenidat). Powyższe wyniki są danymi
wstępnymi, lecz pozwalają na stwierdzenie, iż zapis potencjałów mózgowych P300 w grupie dzieci ze zdiagnozowanym ADHD (nieobjętych leczeniem farmakologicznym) jest
odbiegający od normy i takie nieprawidłowości obserwuje
się u wszystkich badanych z grupy zasadniczej.
Deficyty uwagi – aspekt pedagogiczny
Deficyty uwagi to istotna cecha diagnostyczna zespołu,
występuje ona u około 80% zdiagnozowanych dzieci. Uwaga
jest istotnym elementem pamięci, szczególnie pamięci proceduralnej, niezbędnej do wykonania określonej czynności we
wcześniej podany sposób. Uwaga w swej strukturze posiada
również komponenty odpowiedzialne za funkcjonowanie
dziecka, przytoczone cechy uwagi są u dziecka z ADHD
w mniejszym lub większym zakresie zaburzone.
Zaburzenia uwagi wskazują, iż dzieci z ADHD reagują
na zdarzenia dziejące się dookoła nich, które nie są związane
Tabela 1. Wybrane cechy uwagi oraz umiejętności osoby zależne
od danej cechy uwagi

Cechy uwagi

Umiejętność uzależniona od cechy

Selektywność
zdolność do wyboru jednego bodźca z wielu
(wybiórczość)
Trwałość

utrzymanie uwagi w nudnej sytuacji

Przerzutność

umiejętność aktywnego wyszukiwania
potrzebnego bodźca (np. osoby machającej do nas
w tłumie)

Podzielność

zdolność do wykonywania kilku czynności naraz

Rozpiętość

liczba bodźców, na których można się skupić
naraz

Źródło: Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A.: ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli. GWP,
Gdańsk 2006.
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z ich pracą. Kiedy już się zdekoncentrują przez takie rozpraszające zdarzenia, wtedy są zdecydowanie mniej skore, by
powrócić do pracy, którą wykonywały. Dla poparcia tej tezy
przytoczę badania z 1976 r. przeprowadzone przez Davida
Bremera i Johna Sterna z Washington University. Odkryli
oni, że dzieci z ADHD, w porównaniu do dzieci bez ADHD,
szybciej odrywają się od czytanki, lub gdy zadzwoni telefon z błyskającą lampką, oscyloskop rozrysuje nietypowy
wzór linii na ekranie znajdującym się w tym samym pokoju.
Jednak grupy dzieci znacznie wyraźniej różnił czas trwania
dekoncentracji przez te zdarzenia: średnio 18 sekund dla
dzieci z ADHD i tylko 5 sekund dla pozostałych dzieci13.
Oznacza to, że dzieci bez ADHD łatwiej wracają do pracy
po rozproszeniu uwagi, niż dzieci z ADHD.
Uczniowie z ADHD mają dwa powiązane z deficytem
uwagi problemy, które mogą sprawiać, że wydają się jeszcze bardziej roztargnione:
–– prawdopodobnie szybciej się znudzą lub stracą zainteresowanie pracą, niż inne dzieci bez ADHD;
–– wydają się przyciągane przez bardziej nagradzające,
zabawne czy wzmacniające aspekty każdej sytuacji.
W związku z powyższym dzieci z zespołem hiperkinetycznym postrzegane są przez swych nauczycieli, jako dzieci
ciągle znudzone, które trudno zainteresować przedmiotem
zajęć, zadaniem. Dzieci te mają również kłopoty z odrabianiem poleconych zadań, gdyż w większości przypadków
wydają się one dzieciom mało atrakcyjne, a ewentualna
nagroda za wykonanie zadania poza zasięgiem ucznia.
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powierzonych dziecku do realizacji. Przykładem jest dzielenie pracy dziecka na kolejne etapy, tak, aby dziecko zapamiętało jaką czynność ma wykonać oraz żeby zmieściło
się w czasie w jakim jest w stanie skoncentrować swoją
uwagę.
Nadruchliwość
Nadruchliwość – perspektywa neurokognitywistyczna
Przyczyną wszystkich najważniejszych objawów zespołu
hiperkinetycznego są kłopoty z hamowaniem reakcji. Obok
nieprawidłowości w budowie oraz funkcji kory mózgowej osób z zespołem hiperkinetycznym, należy wskazać
na zaburzenia w zakresie funkcjonowania neuroprzekaźników. Bardzo prawdopodobne jest, że w rozwoju ADHD
bierze udział więcej niż jeden układ neuroprzekaźników.
Najważniejsze są układy: dopaminergiczny i noradrenergiczny. Istnieją rozstrzygające dowody, że dopamina to jeden
z najważniejszych neuroprzekaźników biorących udział
w etiologii i w odpowiedzi na leczenie zespołu. Faktycznie – obszary neuroanatomiczne uczestniczące w chorobie
to drogi korowo‑prążkowiowe i drogi wzgórzowo‑korowe,
które zawierają dużo dopaminy. Wspomniany wcześniej
udział genów kodujących transporter dopaminy i receptory dla dopaminy, jak również fakt, że leki stymulujące
(bardzo skuteczne w farmakoterapii) wiążą się z transporterami dopaminy i zapobiegają ich presynaptycznemu
wychwytowi. Drogi dopaminergiczne otrzymują sygnały
z innych obszarów mózgu przez układy noradrenergiczne
i serotoninergiczne. Niskie stężenie dopaminy w prążkowi
powoduje upośledzenie nauki i pamięci operacyjnej. Jednak brak równowagi w stałym wytwarzaniu noradrenaliny
może zaburzać prawidłowe hamowanie neuronów miejsca
sinawego (locus coeruleus), co wiąże się z brakiem uwagi,
zaburzeniami snu i niektórymi deficytami poznawczymi.
Serotonina może mieć wielki wpływ na rozwój ADHD
i niewykluczone, że jest adjuwantem dla pozostałych układów. Uczestniczą również inne neuroprzekaźniki, np. kwas
gammaaminomasłowy (GABA), który przede wszystkim
działa hamująco na OUN, i histamina, która wykazuje
działanie ośrodkowe i obwodowe. Badania potwierdzające
„teorię dopaminergiczną” przeprowadzone zostały w Stanach Zjednoczonych na szczurach. Kiedy szlaki nerwowe
w mózgach młodych zwierząt, które są bogate w dopaminę,
sukcesywnie uszkadzano, poprzez określone substancje
chemiczne, wówczas zwierzęta dojrzewając, stawały się
nadmiernie ruchliwe. Ową nadmierną ruchliwość udawało
się zredukować poprzez podanie tym zwierzętom substancji
stymulujących – tych samych, które stosuje się w leczeniu
ADHD (metylfenidat).

Jak radzić sobie z deficytami uwagi u dziecka z ADHD?
Kłopoty z zaburzeniami uwagi najczęściej przekładają
się w negatywny sposób na osiągnięcia szkolne i jakość
pracy dzieci z ADHD. Nierzadko kłopoty z koncentracją
uwagi są u dziecka tak nasilone, że nie jest ono w stanie
samodzielnie pracować.
Do głównych wskazówek należy zaliczyć ograniczenie
do minimum docierających do dziecka bodźców w trakcie
wykonywania zadania. Przykładem jest przygotowanie miejsca
do pracy dziecka w taki sposób, aby w zasięgu jego wzroku
znajdowały się jedynie przedmioty niezbędne do wykonania
danego zadania, biurko dziecka należy postawić przodem
do pustej, najlepiej białej ściany. Należy zadbać również o ograniczenie dopływu do dziecka innych bodźców, tj. dźwięku przejeżdżających samochodów, grającego w drugim pokoju telewizora; takie warunki wpłyną na poprawę jakości pracy dziecka.
Kolejną ze wskazówek jest pomoc dziecku w selekcjonowaniu bodźców. Należy wskazywać mu jakie fragmenty treści zadania są dla jego rozwiązania najważniejsze,
np. podkreślenie najważniejszych fragmentów intensywnym kolorem, często bowiem niepowodzenie edukacyjne
nie zależy od nieumiejętności rozwiązania zadania przez
Nadruchliwość – perspektywa pedagogiczna
dziecko, lecz od niezrozumienia jego treści.
Znów warto przytoczyć słowa wielkiego znawcy proSkutecznym sposobem radzenia sobie z deficytami blemu:
uwagi u dziecka jest skracanie czasu i zakresu zadań
Trzecim elementem, na który pragnę zwrócić uwagę,
a który w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie
13 Barkley R.A.: dz. cyt.
i postrzeganie uczniów z ADHD, jest problem z nadmierną
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ruchliwością. „Wiercipięta”, „jest w ciągłym ruchu, jakby
był nakręcony”, „nie usiedzi na miejscu”, „ciągle się
wspina”, „gada bez przerwy”, „często mruczy i wydaje
dziwne dźwięki” – w ten sposób najczęściej rodzice opisują
zachowania swojego dziecka z zespołem hiperkinetycznym,
których przyczyny należy szukać w nadmiernej ruchliwości
tych dzieci. Cecha ta najczęściej manifestuje się poprzez niepokój ruchowy, zbędne dreptanie, czy inny ruch, nerwowość,
czy też nadmierną rozmowność. W dzienniczkach uczniów
z tego typu problemami możemy przeczytać, iż „dziecko ciągle przeszkadza na lekcji poprzez wiercenie się na krześle”,
„uczeń ciągle stuka długopisem o ławkę”, „bawi się na lekcji drobną zabawką przyniesioną z domu”. Nauczyciele
zdają sobie sprawę, że nie jest to zachowanie standardowe
dla większości dzieci. Dla potwierdzenia tezy dotyczącej
nadmiernej ruchliwości dzieci z zespołem hiperkinetycznym przytaczam badania doktorów Lindy Porrino i Judith
Rapoport z NIMH w Bethesda z 1983 r., w którym to projekcie badawczym dzieci nosiły specjalne urządzenia, które
monitorowały ich aktywność i ruchy każdego dnia. Po podsumowaniu badań okazało się, że chłopcy z nadmierną
ruchliwością (ADHD) byli zdecydowanie bardziej aktywni
w porównaniu z chłopcami bez ADHD, bez względu na porę
dnia. Jednak największa różnica ujawniła się między grupami chłopców w sytuacjach szkolnych14. Barkley dowiódł,
iż dzieci z zespołem hiperkinetycznym przemieszczały się
po pokoju osiem razy częściej w porównaniu z pozostałymi
dziećmi, ruch ich ramion był dwukrotnie częstszy od ruchu
ramion dzieci bez ADHD. Ruch nóg stanowił czterokrotność
ruchu normalnych dzieci, a ponadto były one trzykrotnie
bardziej niespokojne w czasie oglądania krótkiego filmu
w telewizji, niż pozostałe dzieci15. Przytoczone badania
jasno dowodzą, że dzieci z ADHD są znacznie bardziej
ruchliwe w stosunku do innych dzieci w ich wieku i w analogicznych sytuacjach, również podczas snu. Jednak to,
co przysparza im najwięcej kłopotów to fakt, że nie kontrolują one poziomu swej aktywności zgodnie z wymogami
danej chwili, czy sytuacji. Nie potrafią na przykład obniżyć
wysokiego poziomu aktywności, który miały na przerwie,
do poziomu niskiego, który jest niezbędny do wykonywania
cichych i spokojnych zadań w klasie. Takie zachowania stają
się przyczyną złego postrzegania ucznia przez nauczyciela,
uczeń z ADHD to ten, który dezorganizuje lekcję oraz
wpływa na dekoncentrację innych uczniów.

ruszać, jak również zapewnienie dziecku możliwości zrealizowania potrzeby ruchu. Pozwólmy dziecku na wstawanie,
chodzenie, wychodzenie z pokoju podczas odrabiania lekcji.
Nie jest prawdą pogląd, że tylko podczas spokojnego siedzenia, najefektywniej się skupiamy. Dziecko z ADHD często
musi bawić się jakimś przedmiotem, kręcić się, machać
nogami, aby w ogóle mogło się skupić na słuchaniu tego,
co się do niego mówi. Oczywiście w akceptacji nadruchliwości dziecka musimy nakreślić pewne ramy, czyli wspólnie
z dzieckiem ustalamy jakie formy aktywności są dopuszczalne, a które kategorycznie zakazane (np. dziecko może
wstawać i podskakiwać podczas oglądania telewizji, lecz
zakazujemy skakania z parapetu na podłogę itp.). Dobrym
sposobem na rozładowanie nadmiernej aktywności dziecka
jest sport. Nie jest konieczne zapisywanie dziecka do sekcji
sportowej, wystarczy umożliwić dziecku np. wychodzenie
z psem 3–4 razy dziennie na dłuższy spacer. Pamiętajmy
jednak, że nie ma metody wpływającej na zmniejszenie
poziomu ruchliwości dziecka. Możemy jedynie wpływać
na stworzenie warunków dla spożytkowania jego energii.

Jak radzić sobie z nadruchliwością dziecka z ADHD?
Nadmierna ruchliwość to cecha, która najczęściej utożsamiana jest z ADHD. Istnieje pogląd, iż grzeczne dziecko
to takie, które potrafi spokojnie usiedzieć na swoim miejscu,
dziecko z zespołem hiperkinetycznym z powodu kłopotów
z nadmierną ruchliwością postrzegane jest jako dziecko
niegrzeczne. Podstawą sposobów radzenia sobie z nadruchliwością jest zaakceptowanie tego, że dziecko musi się

Farmakoterapia
Dostępna farmakoterapia nie leczy ADHD, ale pozwala
na kontrolowanie objawów dopóty, dopóki przyjmowane
są leki. Farmakoterapia zatwierdzona przez Amerykańską
Akademię Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Amerykańską Akademię Pediatrii składa się z leków sympatykomimetycznych dopuszczonych do stosowania przez FDA: leków
psychostymulujących i atomoksetyny. Obiecującym podejściem zapewniającym lepsze wyniki liczenia w dłuższym
okresie jest połączenie oddziaływania psychospołecznego,
farmakoterapii i sesji wzmacniających, których celem jest

14
15

Barkley R.A.: dz. cyt.
Tamże.

Formy pomocy terapeutycznej
i farmakologicznej
Standardy postępowania terapeutycznego
Głównymi celami dostępnych obecnie sposobów leczenia są zmniejszenie nasilenia objawów i poprawa funkcjonowania pacjenta. Ponieważ przewlekłe zaburzenia
wpływają na wszystkie sfery jego funkcjonowania, plan
leczenia powinien mieć charakter elastyczny, zapobiegawczy
i wszechstronny, tak, aby w późniejszych okresach można go
było dostosować do indywidualnych potrzeb chorego. Jeśli
rodzina ma się stosować do zaleceń lekarza, leczenie należy
tak dopasować, aby odpowiadało określonym potrzebom
danego pacjenta i jego bliskich. Dziecko powinno być objęte
indywidualnym planowaniem terapii od samego początku,
gdyż w przyszłości będzie ono samodzielnie odpowiedzialne
za leczenie. Kontrola psychospołeczna dziecka z tym zaburzeniem obejmuje inne niż farmakologiczne formy leczenia,
np. psychoedukację, treningi umiejętności organizowania
nauki, trening rodziców, trening umiejętności społecznych,
terapię poznawczo behawioralną, trening umiejętności społecznych, terapię rodzinną i terapię indywidualną.
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utrzymanie uzyskanych wyników leczenia i zapobiegania
nawrotom16. Aby zindywidualizować optymalny efekt leczenia którymś z leków, lekarz powinien rozpocząć je od niskich
dawek i w razie potrzeby stopniowo zwiększać je co tydzień.
Zwykle większość dzieci chorujących na ADHD reaguje
na podawane leki psychostymulujące, które nadal są lekami
pierwszego wyboru w terapii tej choroby. Leczenie to skutecznie zmniejsza najważniejsze objawy ADHD i w wielu
przypadkach poprawia również zdolność dziecka do przestrzegania zasad. Ponadto, zmniejsza nadmierną reaktywność emocjonalną, co z kolei poprawia reakcje z kolegami
i rodziną. Preparaty o powolnym uwalnianiu (np. Concerta retard) zapewniają lepsze działanie i mają tę zaletę,
że dziecko nie musi przyjmować leku w szkole, co mogłoby
być w niektórych sytuacjach dla niego kłopotliwe. Jeśli
leki pobudzające nie są skuteczne lub powodują wystąpienie
nietolerowanych objawów niepożądanych, można rozważyć zastosowanie trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych. Decydując się na nie, koniecznie należy wziąć pod
uwagę przeciwwskazania do ich stosowania oraz działania
niepożądane, silne działanie sedatywne i cholinergiczne
oraz wpływ na układ sercowo‑naczyniowy. Inną alternatywę farmakologiczną stanowi atomoksetyna, selektywny
inhibitor zwrotnego wychwytu noradrenaliny, który okazał
się skuteczny w leczeniu ADHD. Można stosować również
klonidynę i guanfacynę, jednak mają one silne działanie
sedatywne i wtórne działanie na układ sercowo‑naczyniowy.
Do głównej grupy leków stosowanych w leczeniu ADHD
należy metylfenidat i deksamfetamina, oba leki mają postaci
krótko‑, średnio‑ i długo działające. W 75–80% przypadków obserwuje się korzystne działanie tych leków, a 90%
dzieci, które nie reagują na nie, wykazuje reakcję na inne
leki stymulujące. Metylfenidat i amfetamina nasilają uwalnianie noradrenaliny i dopaminy w synapsie i zmniejszają
wychwyt zwrotny, hamując białko transportujące dopaminę,
dzięki czemu zwiększa się jej stężenie w szczelinie synaptycznej. Maksymalny efekt terapeutyczny leków o działaniu
stymulującym obserwuje się w fazie wchłaniania, około
2 godziny po podaniu. Na wydalanie amfetamin ma wpływ
pH moczu, dlatego też spożywanie kwasu askorbinowego
może skrócić czas półtrwania w surowicy i zwiększyć klirens, a przez to zmniejszyć ich skuteczność. Połowa dawki
deksamfetaminy odpowiada jednej dawce metylfenidatu,
gdyż pierwszy z tych leków jest silniejszy i ma dłuższy
czas działania. Leki te zwykle są bezpieczne, choć należy
zauważyć, iż z czasem zwiększa się tolerancja organizmu
na substancję czynną i dawki muszą być zwiększane, mogą
również występować zaburzenia układu pokarmowego,
bóle głowy oraz bezsenność. Wykazano, że leki psychostymulujące u dzieci chorych na ADHD poprawiają funkcje poznawcze, czujność, czas reakcji, pamięć krótkotrwałą,
zmniejszają ponadto zachowania impulsywne. Kiedy nie
obserwuje się reakcji na leki psychostymulujące lub gdy
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podczas ich przyjmowania występują działania niepożądane, źle tolerowane przez pacjenta, konieczne może być
zastosowanie innych leków, takich jak atomoksetyna, trójgliceryczne leki przeciwdepresyjne, bupropion, klonidyna
i guanfacyna. Klonidyna i guanfacyna są zwykle mniej
skuteczne i wywołują więcej poważnych działań niepożądanych niż leki stymulujące. Atomoksetyna jest inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny, który może
działać przez selektywne hamowanie jej presynaptycznego
transportera; zwiększa stężenie noradrenaliny i dopaminy,
szczególnie w korze przedczołowej, i skutecznie kontroluje
objawy ADHD oraz zachowanie dzieci, młodzieży i dorosłych, poprawiając przy tym funkcjonowanie społeczne
i rodzinne. Początek działania jest wolniejszy niż leków
stymulujących; sądzi się, że atomoksetyna działa przez 24
godziny. Wykazano, że trójcykliczne leki przeciwdepresyjne
są skuteczne w leczeniu ADHD. Należą do nich imipramina, nortryptylina i amitryptylina. W ADHD stosuje się
znaczniej mniejsze dawki w porównaniu z tymi przyjętymi
w leczeniu depresji. Aby zminimalizować działania niepożądane, zaleca się dzielenie dawki dobowej na 2–3 porcje.
Bupropion, nie‑trójcykliczny lek przeciwdepresyjny, wykazuje pewną skuteczność w leczeniu ADHD,
ale w mniejszym zakresie niż wymienione powyżej leki.
Chociaż nie jest zalecany u dzieci, to jednak wydaje się,
że wykazuje skuteczność wśród młodzieży. Klonidyna
i guanfacyna należą do grupy antagonistów receptora
alfa‑adrenergicznego, hamują impulsywność i nadmierną
ruchliwość, ale wywierają mniejszy wpływ na koncentrację.
Klonidyna ma znaczne działanie sedatywne, a ponieważ
wykazuje silne działanie na układ sercowo‑naczyniowy,
nie zaleca się jej stosowania w przypadku wcześniejszego
występowania chorób serca lub naczyń krwionośnych17.

Podsumowanie
Podsumowując, pragnę zwrócić uwagę na kilka kwestii. Dziecko z ADHD postrzegane przez pryzmat swojego
zaburzenia jest stygmatyzowane we współczesnej szkole.
Przyczyną tego stanu rzeczy może być zbyt mała świadomość pedagogów dotycząca zespołu, jak również zbyt
mała tolerancja otoczenia na tego typu zachowania. Dziecko
z ADHD jest dzieckiem specyficznym i trudnym do prowadzenia, niewątpliwie kwestią problematyczną staje się
jego nierzadko wysoki iloraz inteligencji. Dzięki niemu
dziecko posiada umiejętność prawidłowej oceny sytuacji,
niepowodzenia ocenia bardzo krytycznie, a w większości
przypadków winą za niepowodzenia obarcza tylko siebie.
W efekcie tych działań mamy do czynienia z dzieckiem
o niskim poczuciu własnej wartości, które jest nieakceptowane w środowisku szkolnym oraz stygmatyzowane
jako ktoś gorszy. Do zadań dobrego pedagoga należy, aby

16

National Institute of Mental Health. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. “Attention Deficit Hyperactivity
Disorder (ADHD)”. NIH Publication No. 08‑3572. Revised 2008.

17

Brown R., Amler R., Freeman W.: Treatment of attention‑deficit/hyperactivity disorder: overwiew of the evidence. Pediatrics. 2005, 115, 749–757.
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w taki sposób prowadzić edukację dziecka z ADHD, by
jego dysfunkcje „przekuć” w sukces, a środowisko szkolne
nie dostrzegło deficytów ucznia. Współczesny, świadomy
pedagog musi pamiętać o medycznych aspektach tego zaburzenia i nie karać dziecka za jego objawy, wiele bowiem
z przytoczonych przeze mnie przykładów opisów zachowań
dzieci z ADHD jest typowym karaniem za objawy. Nie
karzemy dziecka z przepukliną oponowo‑rdzeniową za to,
że nie biega za piłką na lekcji wychowania fizycznego, nie
karzmy więc również dziecka z ADHD za przejawy jego
impulsywności, nadruchliwości oraz deficytów uwagi, które
są efektem jego zaburzeń neuronalnych.
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ZABURZENIA PROCESÓW POZNAWCZYCH
W CHOROBACH JĄDER PODSTAWY*

Jądra podstawy to duże skupiska istoty szarej w obrębie postawnej części kresomózowia. Do niedawna ich rolę
utożsamiano z ruchem, a dokładniej ze zwiększeniem precyzji ruchu. Postęp neuronauki i badań neuroobrazowych
pokazał, że rola jąder podstawy jest znacznie bardziej złożona. W chwili obecnej postuluje się, że mają one swoją rolę
również w funkcjach poznawczych i emocjonalnych.
Chciałabym w dużym skrócie, ze względu na niewielki
rozmiar tej pracy, pokazać rolę jąder podstawy w procesach poznawczych.
Skupienia istoty szarej znajdujące się w obrębie śródmózgowia i brzusznej części kresomózgowia to jądra podstawy.
W ich skład wchodzi kilka połączonych ze sobą struktur:
1. Gałka blada składająca się z części zewnętrznej
i przyśrodkowej.
2. Jądro niskowzgórzowe.
3. Istota czarna złożona z części zbitej przyśrodkowej
i części siatkowatej położonej bocznie.
4. Prążkowie podzielone przez torebkę wewnętrzną
na jądro ogoniaste i skorupę.
Prążkowie dzieli się na część grzbietową i część
brzuszną. W przedniej części prążkowia brzusznego znajduje się jądro półleżące, składające się z jądra półleżącego
prążkowia oraz z jądra półleżącego przegrody, które funkcjonalnie zaliczane jest do układu limbicznego.
Gałka blada i skorupa tworzy jądro soczewkowate.
Uważa się, że jądra podstawy biorą udział w kontroli
mięśni szkieletowych, zwłaszcza ruchów zautomatyzowanych, uczeniu się i realizacji wyuczonych sekwencji ruchów,
zaczynaniu ruchu, utrzymywaniu postawy ciała, koordynacji
ruchów naprzemiennych oraz ruchów mięśni zewnętrznych
gałki ocznej (Sadowski, 2005).
Informacja z kory mózgu wchodzi do jąder podstawy
przez prążkowie, natomiast sygnały z jąder wychodzą z gałki
bladej i istoty czarnej i biegną poprzez wzgórze do kory
(Cummings i Mega, 2003). Połączenia te tworzą obwody

czołowo‑podkorowe, łączące jądra podstawy z obszarem
kory czołowej zapewniając połączenie kory ze wzgórzem.
Każdy z tych obwodów pełni inną funkcję. Dwa z nich:
obwód ruchowy i okołoruchowy związane są z funkcjami
ruchowymi, obwody grzbietowo‑boczny przedczołowy,
oczodołowo‑podkorowy oraz limbiczny pośredniczą w funkcjach poznawczych i emocjonalnych (Felten i Józefowicz,
2003). Wszystkie te obwody składają się z bezpośrednich
dróg łączących poszczególne jądra a następnie poprzez
projekcje wzgórzowo‑korowe z korą czołową oraz dróg
pośrednich, którymi łączą się z jądrem niskowzgórzowym
i wzgórzem. Między czynnościami pętli bezpośrednich
i pośrednich wpływających na wzgórze występuje dynamiczna równowaga wytwarzając sygnał wzgórzowo‑korowy
przetwarzany na poziomie jąder podstawy. W obrębie tych
pętli występują dodatkowe połączenia różnych części anatomicznych poszczególnych jąder.
Budowa głównych obwodów jest podobna, np. obwód
grzbietowo‑boczny przedczołowy rozpoczyna się w obszarach przedczołowych grzbietowo‑bocznych i łączy się najpierw z częścią grzbietowo‑boczną, a potem z trzonem
i ogonem jądra ogoniastego. Następnie, jądro ogoniaste
łączy się z grzbietowo‑przyśrodkową częścią gałki bladej
i dziobową częścią istoty czarnej. Wewnętrzna część gałki
bladej wysyła połączenia do jądra brzusznego przedniego
wzgórza, a substancja czarna wysyła połączenia do części przyśrodkowo‑grzbietowej wzgórza. Z kolei wzgórze
łączy się z grzbietowo‑boczną kora przedczołową. Pośrednie drogi łączą grzbietowo‑boczną część jądra ogoniastego
z wewnętrzną częścią gałki bladej, jądrem niskowzgórzowym oraz jądrem przyśrodkowym grzbietowym wzgórza
(Cummings i Mega, 2003).
Znane są neuroprzekaźniki występujące w obwodach
korowo‑podkorowych. Są to m.in.:
1. Glutaminian jest głównym pobudzającym neuroprzekaźnikiem w układzie nerwowym. Jest syntezowany blisko
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zakończeń nerwowych z glutaminy oraz alfa‑ketoglutaranu
i generuje szybkie pobudzające potencjały postsynaptyczne. Mają one aktywować receptory AMPA lub NMDA,
co skutkuje pobudzeniem komórki.
2. Kwas gama‑aminomasłowy GABA jest syntezowany
pod wypływem enzymu dekarboksylazy z glutaminianu
blisko zakończeń nerwowych GABAergicznych. Jest przekaźnikiem hamującym i działa na postsynaptyczne receptory
GABA, z których większa część jest typu GABAa. Są one
receptorami jonotropowymi, przewodzącymi jony Cl−. Podczas aktywacji postsynaptycznej potencjał komórkowy dąży
do potencjału równowagi CL−, co zazwyczaj powoduje hyperpolaryzację komórki docelowej i jej mniejszą podatność
na pobudzenie. Receptory GABAb są metatropowe, sprzężone z białkiem G i otwierają kanały K+ w komórce docelowej.
Zakończenie działania GABA następuje przez wychwyt
zwrotny specyficznych białek transportujących do GABAergicznych zakończeń nerwowych. Receptory GABAb charakteryzują się dużą stałą czasową aktywacji. Aktywność
neuronów dopaminergicznych regulowana jest przez hamujące interneurony GABAa w istocie czarnej siatkowatej
i brzusznym obszarze nakrywki. Receptory GABAa w odróżnieniu od GABAb mają małą stałą czasową aktywacji.
3. Acetylocholina ACH powstaje z połączenia aminokwasu choliny i acetylokoenzymu A pod wpływem enzymu
acetylotransferazy cholinowej blisko zakończenia nerwowego. Do synapsy przekazywana jest w kwantach, a po uaktywnieniu błony postsynaptycznej dzięki acetylocholinesterazie ACHE ulega rozkładowi na cholinę i octan, które mogą
być ponownie syntezowane w ACH. Po uwolnieniu ACH
działa na receptory nikotynowe nACHR lub muskarynowe
mACHR. Receptor acetylocholiny nikotynowej składa się
z pięciu jednostek białkowych i kanału jonowego. Przyłączenie się dwóch cząsteczek ACH do struktur kanału otwiera
go, umożliwiając wnikanie jonów Na+ do wnętrza komórki,
a wypływ jonów K+ na zewnątrz. Powoduje to pobudzenie komórki docelowej. Receptory ACH muskarynowe za
pośrednictwem białka G są sprzężone z enzymem cyklazą
adenylanową, który katalizuje przekształcenie trifosforanu
adenozyny ATP do cyklicznego monofosforanu adenozyny
cAMP, wpływając na aktywność innych enzymów w komórce. Enzymy te mogą ułatwiać otwarcie pewnych kanałów jonowych. Zmiany aktywności cyklazy adenylanowej
powodują zmiany wewnątrzkomórkowego stężenia cAMP,
zmiany w przepuszczalności błon komórkowych i potencjału błonowego. ACH w zależności od rodzaju białka G
może wywierać wpływ pobudzający lub hamujący, choć
najczęściej jest to wpływ pobudzający.
4. Dopamina, noradrenalina i serotonina są monoaminami. Dwie pierwsze są syntezowane z tyrozyny we
wzajemnie powiązanych szlakach syntezy. Między innymi
przez działanie enzymu be‑hydroksylazy dopaminowej, dopamina jest przekształcana do noradrenaliny. Serotonina
jest syntezowana z aminokwasu tryptofanu. Substancja P
wzmaga uwalnianie dopaminy w jądrze ogoniastym (Górska,
Grabowska, Woźniak, 2006).
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W przewodzeniu sygnałów z kory do prążkowia i wzgórza oraz ze wzgórza do kory bierze udział pobudzający glutaminian. Aksony korowo‑prążkowe dochodzą do średnich
neuronów kolcowych i tworzą hamującą projekcję wychodzącą z prążkowia za pośrednictwem GABA. Średnie neurony kolcowe hamują się wzajemnie przez liczne boczne
aksony. Mają one różne połączenia i skład neurochemiczny.
Cześć z nich zawiera neuroprzekaźniki: substancję P oraz
dynorfinę i wysyła połączenia do wewnętrznej części gałki
bladej i istoty czarnej. Inne mają dodatkowy neuroprzekaźnik enkefalinę i dają projekcje do zewnętrznej części gałki
bladej. Do obu rodzajów średnich neuronów kolcowych
dochodzi droga czarno–prążkowiowa, wychodząca z części zbitej istoty czarnej, w której neuroprzekaźnikiem jest
dopamina. Istnieją również cholinergiczne duże interneurony bezkolcowe w prążkowiu, sterowane przez pobudzenia korowe. W prążkowiu występują obszary podścieliska
prążkowia oraz striosomy mające różne połączenia neuronalne. Do pierwszych z nich dochodzą połączenia z kory
mózgu, z jej zewnętrznej warstwy 5. i głębokiej warstwy 5.,
a wychodzą włókna do gałki bladej i części siatkowatej istoty
czarnej. Do striosomów dochodzą połączenia z 6. warstwy
kory, a wychodzą do części zbitej istoty czarnej. Podścielisko
związane jest z funkcjami czuciowo‑ruchowymi, a striosomy z układem limbicznym. Gałka blada (wewnętrzne
i zewnętrzne segmenty) oraz część siatkowata istoty czarnej ma hamujące połączenia GABA/substancja P/dynorfina
z prążkowiem i połączenia pobudzeniowe z jądrem niskowzgórzowym. Wysyłane są też hamujące projekcje GABAergiczne do wzgórza i za jego pośrednictwem do różnych
części kory. Część zewnętrzna gałki bladej daje również
połączenia GABA/enkefalina głównie do jądra niskowzgórzowego, ale i również do wewnętrznej części gałki bladej oraz części siatkowatej istoty czarnej. Neurony jądra
niskowzgórzowego są głównie pobudzające (glutaminergiczne), a ich aksony dochodzą do części wewnętrznej gałki
bladej oraz części siatkowatej istoty czarnej (McLaughlin,
Stamford, White, 2008). Przyjmuje się, że połączenia konwergencyjne (Górska, Grabowska, Woźniak, Grabowska,
Zagrodzka 2006) pozwalają na integrację informacji pochodzącej z dużego obszaru wyjściowego do małego obszaru
kory. Schemat połączeń we wszystkich obwodach wydaje
się być podobny, można więc przypuszczać, że opracowywanie informacji jest w nich zbliżone, a różne wyniki działania każdego obwodu związane są z kontekstem, w którym
są aktywowane oraz z obszarem kory, z którym są połączone (Cummings i Mega, 2003).
Z istniejących pięciu, obwody: ruchowy, przedruchowy
i okołoruchowy spełniają funkcje motoryczne, pierwotnie
przypisywane jądrom podstawy. Obecnie przyjmuje się,
że obwód grzbietowo‑boczny przedczołowy, oczodołowo
‑podkorowy oraz obręczowo‑podkorowy przedni pośredniczą w funkcjach poznawczych i emocjonalnych (Cummings i Mega, 2003):
1. Obwód grzbietowo‑boczny uczestniczy w funkcjach wykonawczych i jest odpowiedzialny m.in. za wybór
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celów, planowanie, programowanie sekwencji czynności
psychicznych i zachowań, przełączanie między zadaniami,
pamięć operacyjną werbalną i przestrzenną, samokontrolę
i metapoznanie.
2. Obwód oczodołowy ma swój udział w hamowaniu
zachowań mogących skutkować karą i rozpoczynaniu zachowań społecznych motywowanych nagrodą. Jego uszkodzenie
może być przyczyną braku kontroli, rozhamowania zachowań, labilności emocjonalnej, drażliwości i wesołkowatości
oraz zmian osobowości. Może też powodować zachowania
perseweracyjne utrudniające właściwy odbiór informacji
z otoczenia i przystosowanie się do konkretnych sytuacji,
zdolność zmiany repertuaru zachowań.
3. Pętla przedniej części zakrętu obręczy związana
jest z motywacją i bierze udział w kontroli zachowania
i korekcji błędów. Zaburzenia jej funkcji mogą powodować
brak spontaniczności, apatię, brak zainteresowania, spłycenie afektu, utratę uczuć wyższych i utratę zdolności oceny
w interakcjach ze środowiskiem (Cummings i Mega, 2003).
Zaburzenia funkcji poznawczych mogą być spowodowane zakłóceniami w danym obwodzie lub w którejś
ze struktur tworzących ten obwód. Zgodnie z koncepcjami
regulacji czynności psychicznych przez pętle korowo
‑podkorowe, prawidłowa czynność wszystkich struktur
wchodzących w skład tych pętli jest warunkiem koniecznym ich sprawnego funkcjonowania. Procesy psychiczne,
takie jak np. podejmowanie decyzji, wybór czynności ruchowej, zmiana zachowania, pamięć operacyjna, mogą być
w podobnym stopniu zaburzone, niezależnie od tego, która
ze struktur wchodzących w skład poszczególnych pętli ulega
uszkodzeniu (Cummings i Mega, 2003).
Hipoteza zakładająca, że poszczególne struktury podkorowe mogą odpowiadać za kontrolę określonych funkcji
poznawczych jest częściowo potwierdzana przez obserwacje kliniczne i wyniki badań prowadzonych u osób
z uszkodzeniem jąder podstawy. Obserwuje się, że chorobom jąder podstawy mogą towarzyszyć różne zaburzenia,
m.in. zaburzenia ruchu, pozagałkowe zaburzenia kontroli
ruchu, objawy neuropsychiatryczne jak depresja, drażliwość, odhamowanie oraz zaburzenia funkcji poznawczych
(Cummings i Mega, 2003).
Funkcje poznawcze to procesy służące poznawaniu,
tworzeniu i modyfikowaniu wiedzy o otoczeniu i kształtujące odpowiednie do tego poznania zachowania. Inaczej
mówiąc, są to procesy przetwarzania informacji polegające na odbieraniu informacji z otoczenia, przechowywaniu i przetwarzaniu oraz ponownym wprowadzaniu ich
do otoczenia poprzez różne reakcje. Do funkcji poznawczych należą m.in.: uwaga (koncentracja, kontrola czynności
myślenia), funkcje językowe, pamięć, funkcje wzrokowo
‑przestrzenne oraz funkcje wykonawcze (Domańska i Borkowska, 2008).
1. Neurofizjologiczne i anatomicznie składowe uwagi tworzą czynnościową jednostkę odpowiedzialną za
wzbudzenie, koncentrację oraz świadomość czuciową. Jest
to mechanizm wzmacniający jedne zachowania kosztem
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innych. Polega na selekcjonowaniu bodźców docierających,
ich ukierunkowaniu oraz określaniu zasobów poznawczych
angażowanych w realizację różnych zadań (Domańska
i Borkowska, 2008).
2. Do funkcji językowych należą m.in. mowa spontaniczna, rozumienie, powtarzanie, nazywanie, czytanie,
pisanie, prozodia czyli melodia, rytm i modulacja mowy
(Domańska i Borkowska, 2008).
3. Pamięć definiowana jest jako zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń, przeżyć czy
informacji. Obejmuje różne systemy w zależności od czasu
utrzymywania się śladu pamięciowego, rodzaju nabywanej
informacji, specyfiki sposobu przetwarzania oraz stopnia
świadomego zaangażowania. W kategoriach procesu przetwarzania informacji, pamięć składa się z faz kodowania,
przechowywania i odtwarzania (Domańska i Borkowska,
2008).
4. Funkcje wzrokowo‑przestrzenne związane są z percepcją obiektów oraz relacji przestrzennych z zaangażowaniem wzroku lub bez oraz odwoływaniem się do ich
reprezentacji (Domańska i Borkowska, 2008).
5. Funkcje wykonawcze to zdolności opracowywania
nowych wzorców zachowania i sposobów myślenia oraz
zdolności do introspekcji wobec tych wzorców. Innym
słowem, odnoszą się one do różnych zdolności adaptacyjnych, m.in. myślenia twórczego i abstrakcyjnego, wglądu
oraz działań umożliwiających realizację potrzeb, marzeń.
Dzięki nim można snuć i realizować różne plany. Funkcje
wykonawcze obejmują wyznaczanie celów z uwzględnieniem długofalowych następstw, wybieranie i inicjowanie
zachowań umożliwiających ich realizację, tworzenie wielu
możliwych reakcji, kontrolę trafności i prawidłowości reakcji oraz dostosowanie ich do zmieniających się warunków.
Są to również tworzenie kategorii, myślenie abstrakcyjne
oraz kontynuacja działania pomimo dystrakcji. Do funkcji
wykonawczych zaliczana jest też pamięć operacyjna jako
niezbędna w procesie rozwiązywania problemów, gdzie
wielokrotnie jest konieczność uwzględnienia wielu aspektów
równocześnie (Domańska i Borkowska, 2008).
6. Praksje są ruchami użytecznymi, na które mogą się
składać inicjowanie i planowanie ruchów, utrzymywanie
sekwencji ruchów i ich płynność oraz zdolność do korygowania błędów w trakcie wykonywania czynności. W wyniku uszkodzenia struktur mózgowych mogą pojawić się
zakłócenia w zakresie złożonych mechanizmów, czyli
apraksje. Mogą być ich różne rodzaje. Apraksja kinetyczna spowodowana jest zaburzeniem programu sekwencji
ruchów i objawia się zaburzeniami precyzyjnych ruchów
ręki. Apraksja ideacyjna polega na problemach z manipulowaniem przedmiotami, np. zapalenie zapałki przy
zachowanych ruchach pojedynczych. Natomiast apraksja
ideomotoryczna występuje, gdy osoba wie, co ma zrobić,
ale nie wie jak. Objawia się w niemożności wykonania
ruchów na polecenie czy ich naśladowania, np. trudność
z pokazaniem jak sposobu mieszania herbaty (Domańska
i Borkowska, 2008).
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W neuropsychologii istnieją różne sposoby badania
zaburzeń funkcji poznawczych. W zależności od potrzeb
badania, ilości czasu i warunków można stosować różne
metody. Przykładowo, ogólną sprawność intelektualną często bada się za pomocą Skali Inteligencji Wechslera dla
Dorosłych (WAIS‑R) lub testu Ravena.
Do badania pamięci procesów pamięci stosuje się różne
testy oceniające pamięć deklaratywną: semantyczną i epizodyczną oraz testy pamięci niedeklaratywnej: proceduralnej,
percepcyjnej. W badaniach tych stosuje się metody werbalne
oraz niewerbalne, np. badanie pamięci wzrokowej figur,
przestrzeni, topografii czy pamięci słuchowej dźwięków,
rytmów. Badane są m.in. przebieg procesu zapamiętywania,
zakres pamięci, odtwarzanie oraz rozpoznawanie bezpośrednie i odroczone, a także wpływ dystraktorów na zapamiętywanie. W badaniach najczęściej używa się metod
słuchowo‑werbalnych, które wykorzystują uczenie się listy
słów. Często stosowaną metodą jest AVLT (auditory‑verbal
lerning test), która polega na kilku próbach powtarzania
listy 15 słów, a po kilkunastominutowym odroczeniu próbie
swobodnego przypominania. Przy niepowodzeniu stosuje
się próbę rozpoznawania. Inną metodą jest CVLT (California verbal learning test), w którym wyrazy z listy można
dodatkowo pogrupować w określone kategorie semantyczne,
dzięki czemu można sprawdzić zdolności do uczenia się
z udziałem różnych strategii (Cummings i Mega, 2003).
Do badania funkcji wykonawczych można używać m.in.
Testu Łączenia Punktów (trail making test – TMT), testów
fluencji słownej, testu Stroopa. Część TMT A polega na połączeniu linią kolejnych cyfr, natomiast w części TMT B
należy naprzemiennie łączyć ciąg kolejnych liczb i liter ułożonych alfabetycznie, czyli przełączać się z jednego ciągu
zautomatyzowanego na drugi. Rozwiązaniem testu jest czas
mierzony w sekundach, uzyskany w części A, w części B
oraz różnica czasów B‑A. Błędne wykonanie części B
może wskazywać na trudności z przerzutnością uwagi,
z hamowaniem dominującej reakcji. Na podstawie różnicy B–A możemy ocenić pamięć operacyjną. Test Stroopa
bada kontrolę zachowania w obecności bodźców interferujących oraz zdolność powstrzymania impulsywnych reakcji
na rzecz kontrolowanych, wyznaczanych celem nadrzędnym, czyli konieczność przestawienia się z dobrze wyuczonego kryterium działania na inne, przy czym to dobrze
wyuczone jest ciągle przypominane. Występuje on w kilku
wersjach. Jedna z nich składa się z dwóch części: RCNb
i NCWd. Najpierw zadaniem osoby badanej jest jak najszybsze przeczytanie listy słów oznaczających nazwy kolorów napisanych czarnym drukiem na białej kartce. Druga
część testu polega na jak najszybszym nazywaniu koloru
druku poszczególnych kolorów, przy czym kolor druku nie
pokrywa się z nazwą koloru. Z funkcjami wykonawczymi
związana jest też umiejętność programowania ruchowego,
próba naprzemiennych sekwencji, próba zwrotnej reakcji,
próba sekwencji ruchowych dla ręki i próba wystukiwania rymów. Ich wspólną cechą jest to, że wymagają zdolności do programowania odpowiedzi ruchowej w postaci
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charakterystycznych, powtarzających się lub zmieniających sekwencji motorycznych. Nieprawidłowości polegają
na niemożności ustalenia specyficznego wzorca zachowań
niezbędnego do wykonania zadania oraz szybkiego wygaszania tego wzorca (Cummings i Mega, 2003).
Test fluencji słownej przydatny jest zarówno do badania
funkcji językowych, jak i funkcji wykonawczych. Można
go stosować do badania fluencji kategorialnej oraz fluencji
z przyjęciem kryterium formalnego, np. fenologicznej, gdzie
podaje się wyrazy na określoną literę. Część ta wymaga
zdolności sięgania do własnych zasobów. Do badania funkcji językowych można ponadto stosować testy polegające
na nazywaniu rysunków, np. Bostoński Test Nazywania.
Ocenia się w nim liczbę poprawnych odpowiedzi, liczbę
poprawnie nazwanych przedmiotów po naprowadzeniu oraz
liczbę poprawnych odpowiedzi po podpowiedzi fonemicznej, po przekroczonym czasie odpowiedzi spontanicznej
(Cummings i Mega, 2003).
Funkcje wzrokowo‑przestrzenne często bada się za
pomocą Testu Rysowania Zegara, który polega na narysowaniu tarczy zegara, oznaczeniu cyframi kolejnych godzin
i wskazówkami zaznaczyć podaną godzinę. Do badania
funkcji wzrokowo‑przestrzennych można używać wielu
różnych testów, m.in. test rozpoznawania twarzy, test układania klocków, testy badające czas reakcji na podane bodźce
wzrokowe, testy labiryntów prostych i wiele innych (Cummings i Mega, 2003).
Aby odpowiedzieć na pytanie czy struktury podkorowe mogą być odpowiedzialne za kontrolę niektórych
funkcji poznawczych, przeanalizowano zaburzenia funkcji poznawczych u osób z uszkodzeniem jąder podstawy
w różnych jednostkach chorobowych. Choroba Parkinsona
(Parkinson’s disease – PD) wiąże się z ubytkiem neuronów
w istocie czarnej, brzusznej części nakrywki, miejscu sinawym i jądrach podstawy oraz tworzeniem ciał Lewy’ego
w korze skroniowej i czołowej, obszarze śródwęchowym,
w przedniej części obręczy oraz w wyspie. Utrata komórek
istoty czarnej prawdopodobnie związana jest z objawami
akinezy i ze sztywnością, a zaburzenia poznawcze i objawy
neuropsychiatryczne z niewydolnością układu cholinergicznego, który jest związany z uszkodzeniem jąder podstawy,
korową niewydolnością dopaminergiczną oraz wtórnie z niewydolnością serotoniczną w jądrze szwu i tworzeniem się
ciał Lewye’go. Zaburzenia poznawcze w PD występują rzadziej u pacjentów, u których w początkowej fazie choroby
drżenia są znacznie nasilone. U 30–40% pacjentów z PD
występują wyraźne objawy otępienia, tj. deficyty w zakresie
funkcji wykonawczych oraz upośledzenie pamięci w zakresie swobodnego przypominania sobie bieżących zdarzeń,
uczenia się nowego materiału, przy rozpoznawaniu na lepszym poziomie od swobodnego przypominania. Chorzy
mają trudności w zadaniach wymagających inicjowania,
planowania, kategoryzacji, znajdowania reguł, zmiany lub
podtrzymania nastawienia oraz bradyfrenii, czyli spowolnienia myślenia. Występują też zaburzenia uwagi mimowolnej oraz dowolnej, często z fluktuacjami w ciągu dnia
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lub z dnia na dzień. W PD występuje też deficyt fluencji
słownej, zaburzenia wzrokowo‑przestrzenne, ujawniające
się m.in. trudnościami z orientacją wzrokowo‑przestrzenną
oraz z planowaniem podczas kopiowania złożonych figur.
U około 40% pacjentów z PD występuje depresja. Koreluje
ona z występowaniem objawów psychotycznych, większym
upośledzeniem codziennej aktywności, obecnością wahań
w zakresie czynności ruchowych oraz wczesnym początkiem choroby. W PD mogą pojawić się też urojenia, czyli
myśli i sądy o charakterze paranoidalnym, np. urojenia
niewierności czy obecności w domu wyimaginowanych
osób. Chorobie mogą towarzyszyć też omamy, głównie
wzrokowe, przyjmujące formę ludzi, zwierząt lub przedmiotów (Sobow i Sławek, 2009).
Otępienie z ciałami Lewy’ego (dementia with Lewy
Dobies – DLB) określa obecność ciał Lewy’ego, płytek
starczych oraz miejscowy zanik neuronów dotyczący istoty
czarnej, gałki bladej oraz jąder podstawy oraz tworzenie
się mikrowakuoli, zmniejszenie się liczby połączeń synaptycznych oraz niedobór neuroprzekaźników. Charakteryzuje
się postępującymi zaburzeniami poznawczymi, stale pogarszającą się pamięcią oraz znacznymi zaburzeniami uwagi
o falującym przebiegu, funkcji wzrokowo‑przestrzennych
i funkcji wykonawczych. Dla DLB typowe są powtarzające
się, wyraźne i szczegółowe halucynacje wzrokowe (Cummings i Mega, 2003).
W obrazie neuropatologicznym w postępującym porażeniu nadjądrowym (progressive supranuclear palsy – PSP)
występują zmiany neurofibrylarne w pniu mózgu, strukturach międzymózgowia oraz w jądrach podstawy: gałce
bladej, podwzgórzu, istocie czarnej, moście, prążkowiu,
kompleksie jąder gałkowo‑ruchowych, rdzeniu oraz jądrze
zębatym móżdżku. W okolicach zajętych przez zmiany neurofibrylarne dochodzi do zaniku neuronów. W obszarze
całego mózgu zmniejszona jest aktywność układu cholinergicznego. Profil zaburzeń w PSP charakteryzuje się deficytami pamięci związanymi z odpamiętaniem informacji,
spowolnieniem procesów myślowych, obniżeniem sprawności w operowaniu nabytą wiedzą (np. akalkulia, zaburzenia
myślenia abstrakcyjnego) oraz zaburzeniami osobowości
lub emocjonalności (apatia, depresja, drażliwość, euforia).
W PSP występują też perseweracje ruchowe, bierne powtarzanie gestów (echopraksja), chwiejność uczuciowa (patologiczny płacz, śmiech), mniejsze zainteresowanie otoczeniem.
Inna choroba związana z dysfunkcją jąder podstawy
znana jest pod nazwą pląsawicy Huntingtona. Jest ona
chorobą genetyczną, ujawniającą się dopiero w czwartej lub piątej dekadzie życia, szybko postępującą, prowadząc do nieuchronnej śmierci w ciągu 10–20 lat. Badanie
mózgu chorych wykazuje atrofię jądra ogoniastego i skorupy,
a także degenerację kory czołowej i skroniowej. Objawem
charakterystycznym tej choroby są zaburzenia ruchu polegające na gwałtownych drgawkach pojawiających się bez
przyczyny. Mogą one być ograniczone do palca lub jednej kończyny, muskulatury twarzy lub głośni. Jednocześnie pacjenci z pląsawicą wykazują poważne zaburzenia

85

poznawcze i emocjonalne. Występują zmiany nastroju,
w szczególności depresja, zmiany osobowościowe (drażliwość, podejrzliwość, impulsywność czy ekscentryczność).
Mogą pojawiać się również zaburzenia pamięci i uwagi
(Cummings i Mega, 2003).
Zwyrodnienie korowo‑podstawne (corticobasal degeneration – CBD) cechuje się powiększeniem achromatycznym neuronów oraz zanikiem komórek na poziomie zakrętów przedśrodkowych i zaśrodkowych kory oraz w jadrze
ogoniastym, skorupie, istocie czarnej, miejscu sinawym,
jądrach szwu i jądrach nakrywki oraz uszkodzenia tau
‑immunoreaktywne w wymienionych jądrach. W CBD
mogą pojawić się: zespół obcej ręki po stronie przeciwnej
do uszkodzenia, korowe zaburzenia czucia, m.in. dermoleksja, astereognozja, wygaszanie przy obustronnej jednoczesnej stymulacji. Może również pojawić się asymetryczna
apraksja ideacyjna lub ideomotoryczna, niewielkie zaburzenia pamięci. Czasem pojawia się niepłynna afazja, apraksja
mowy lub pomijanie stronne (Sobow, 2009).
Idiopatyczne zwapnienie jąder podstawy (choroba
Fahra) w badaniu neuropatologicznym charakteryzuje się
występowaniem depozytów żelazo‑wapniowych, głównie
w naczyniach krwionośnych jąder podstawy. Jest chorobą
dziedziczną, w której zidentyfikowano dwa fenotypy. Jeden
rozpoczynający się we wczesnym okresie życia z zaburzeniami psychotycznymi i z niewielkimi zmianami parkinsonowskimi oraz niewielkimi zaburzeniami w sferze
poznawczej. Drugi zespół rozpoczyna się po 60. r.ż. i objawia się depresją, manią, parkinsonizmem oraz podkorowym
otępieniem. W badaniu neuropsychologicznym występują
spowolnienie ruchowe, zaburzenia funkcji wykonawczych,
wzrokowo‑przestrzennych oraz pamięci (Jochim, 2010).
W badaniach własnych u badanych osób z chorobą Fahra
stwierdzono trudności w myśleniu abstrakcyjnym, m.in.
w definiowaniu pojęć oraz w klasyfikowaniu i odkrywaniu
kategorii nadrzędnych. Zaobserwowano również deficyty
w zdolnościach postrzegania, analizowania i syntezy form,
koordynacji wzrokowo‑motorycznej, zdolności wizualizacji przestrzennej oraz umiejętności organizacji percepcji.
Ponadto, wystąpiły znaczne zaburzenia pamięci operacyjnej, zarówno werbalnej, jak i wzrokowo‑przestrzennej oraz
trudności z korzystaniem z nabytej wiedzy.
Na podstawie badań pacjentów ze zlokalizowanymi
uszkodzeniami jąder podstawy można wnioskować o ich roli.
Uszkodzenie gałki bladej u powoduje atetozę, tj. powolne
pisanie, uszkodzenie jądra niskowzgórzowego spowodowało
ballizm – szybkie, błędne ruchy nóg (McLaughlin, 2008).
W obrazie klinicznym pacjentów z obustronnymi uszkodzeniami jąder soczewkowatych (zwłaszcza gałki bladej)
obserwowano utratę zainteresowania i niezdolność do wykonania jakiejkolwiek czynności, przy jednoczesnym braku
poczucia bezczynności (Laskowska, 2009).
Za pomocą technik symulacji komputerowych spróbowano potwierdzić udział jąder podstawy w funkcjach
poznawczych, m.in. funkcję regulującą prawidłowy przebieg
zapamiętywania, podejmowania decyzji, wyboru czynności
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ruchowych czy właściwej strategii zachowań. Złożony
układ pobudzeń – wyhamowań i odhamowań, ograniczając nadmiar informacji pozwala rozpocząć działanie, choć
nie opisuje go w szczegółach. Możliwe jest to, ponieważ
średnie komórki kolcowe, będące funkcjonalnie główną
strukturą pętli korowo‑podkorowych kontrolującą funkcje motoryczne i poznawcze, zawierają bardzo dużą liczbę
połączeń synaptycznych. Dzięki temu zachodzą procesy
synaptyczne podobne do zachodzących w korze mózgu
LTP i LTD. Istnieje teoria, że w prążkowiu wybór określonego schematu działania odbywa się dzięki tzw. mechanizmowi bramkowania. Polega on na tym, że uaktywnienie
neuronów związanych z przetwarzaniem określonego schematu prowadzi do hamowania innych neuronów prążkowia.
Pozwala to na sprawne przetwarzanie informacji wprowadzonych do pamięci operacyjnej, przy jednoczesnym hamowaniu napływu nowych, przed zakończeniem aktualnie
wykonywanego zadania. Zamknięta bramka umożliwia
trwałe utrzymanie przetwarzanych informacji, gdyż nowa
informacja nie ma możliwości wpływu na tą przetwarzaną.
Zabezpiecza to wcześniej zgromadzone informacje przed
interferencją. Otwarcie bramki jest niezbędne dla aktualizacji danych. Mechanizm ten umożliwia ciągły dobór
przetwarzanych informacji, optymalizację wykonywanych
czynności psychicznych. Zaburzenie mechanizmu zwiększa liczbę popełnianych błędów w wielu zadaniach. Może
to dotyczyć rozpoczynania ruchu czy procesów myślowych,
a stwierdzona u osób z uszkodzeniem prążkowia akineza
fizyczna i psychiczna potwierdzają tę koncepcję. Rozhamowanie aktywności pętli czołowych przez zahamowanie
wewnętrznej części gałki bladej, może skutkować roztargnieniem, impulsywnością i nadaktywnością. Przyczynia
się do tego ciągła aktualizacja danych na skutek braku blokowania dostępu do pamięci operacyjnej, ponieważ bramka,
regulująca dostęp, nie zamyka się lub zamyka w niewłaściwym czasie (Laskowska, 2009).
Ponieważ model ten nie tłumaczy jednoczesnego aktualizowania jednych danych i równoczesnego utrzymywania
innych danych, Frank i współpracownicy stworzyli koncepcję wybiórczego bramkowania, w której przyjmuje się,
że pętle podstawno‑wzgórzowo‑korowe działają równolegle.
Na procesy bramkowania wpływają hamujące projekcje
z prążkowia do wewnętrznej części gałki bladej i siatkowatej
części istoty czarnej oraz do wzgórza. Aktywność neuronów
w prążkowiu poprzez podwójne hamowanie powoduje pobudzenie neuronów we wzgórzu, co wywołuje efekt bramkowania, dzięki któremu możliwe jest pojawienie się innych
funkcji. Umożliwia to rozpoczęcie procesu gromadzenia
nowych informacji w pamięci operacyjnej i możliwości ich
szybkiej aktualizacji. Dzięki istnieniu równoległych pętli,
przy niewystarczającym pobudzeniu neuronów prążkowia,
bramka pozostaje zamknięta i kora czołowa utrzymuje przetwarzaną aktualnie informację (Laskowska, 2009).
Procesy fizjologiczne, wyjaśniane za pomocą modeli
obliczeniowych, dają tylko przybliżony obraz rzeczywistości.
Niemniej jednak są one weryfikowane dzięki obserwacji
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różnych procesów. Jednym z takich modeli jest mechanizm
wyboru konkretnych czynności. Na poziomie komórkowym
mechanizm przełączania może być związany ze stopniem
polaryzacji błony komórkowej. Najpierw wybierane są średnie komórki kolcowe w stanie depolaryzacji, po czym następuje hamowanie wewnątrz prążkowia, zwiększając tym
samym pobudzenie jednych, a zmniejszając pobudzenie
innych komórek. Zwiększa to szansę na przepływ informacji.
Z kolei następuje hamowanie wraz z rozpraszającymi impulsami pobudzającymi, które mają na celu kontrolę informacji
wychodzących z jąder podstawy. W końcu na wyjściu następuje wzajemne hamowanie, by zawęzić kryteria wyboru.
W myśl tego modelu próbuje się wyjaśniać funkcjonalnie
budowę jąder podstawy. Obwody neuronalne odpowiedzialne są odpowiednio za wybór i kontrolę realizowanej
czynności. Pętla wyboru (tradycyjnie droga bezpośrednia),
składa się hamujących projekcji z prążkowia do blaszki
przyśrodkowej gałki bladej i części siatkowatej istoty czarnej (Snr). Jej aktywacja hamuje dalsze eferentne neurony
hamujące, które wysyłają projekcję do wzgórza (McLaughlin,
2008). Mechanizm wyboru działa w otwartej pętli regulacji,
na zasadzie pętli sprzężenia wyprzedzającego (sprzężenie
zwrotne w przód), która pozwala na podstawie informacji
docierających do układu na wybór właściwego schematu
ruchowego bądź poznawczego, zanim zacznie on być realizowany. Połączenia neuronalne prążkowia z gałką bladą oraz
jądrem niskowzgórzowym (klasycznie droga pośrednia)
wchodzą w skład pętli odpowiedzialnej za kontrolę wyboru.
Jedna z tych pętli ma za zadanie hamowanie STN przez GP
za pomocą ujemnego sprzężenia zwrotnego, dzięki czemu
możliwe jest regulowanie liczby pobudzeń wychodzących
do STN poprzez kanały przepływu informacji związane
z aktywnością średnich komórek kolcowych prążkowia. Inna
z tych pętli związana jest z hamowaniem EP/SNr przez GP
i jest to część mechanizmu wspomagającego wybór. Proces
ten jest wspomagany przez dopaminę, której zwiększenie
stężenia w prążkowiu ułatwia wybór przez ich odhamowane,
a analogicznie zmniejszenie stężenia dopaminy utrudnia
wybór. Zmniejszone stężenia dopaminy w szlaku czarnoprążkowiowym związane z PD może wyjaśniać pojawianie
się błędów w wyborze zachowań dostosowanych do sytuacji oraz trudności w dokończaniu zachowań (Laskowska
i Gorzelańczyk, 2009).
Według koncepcji Konorskiego (1948) i Hebba (1949)
proces uczenia się polega na zmianie sił wybranych połączeń
pomiędzy komórkami nerwowymi. Zmiany takiego typu
obserwuje się w średnich komórkach kolcowych prążkowia,
które biorą udział w uczeniu zależnym od dopaminy, związanym z układem nagrody. Jak już wcześniej wspomniano,
w prążkowiu wyróżnia się dwa obszary o różnym składzie
komórkowym i zróżnicowanej organizacji przestrzennej:
striosomy, w których znajdują się średnie komórki kolcowe
z charakterystyczną dużą liczbą synaps, związane z procesem uczenia się, oraz matriosomy, w których znajdują się
tzw. interneurony cholinergiczne mające znaczenie w regulacji aktywności komórek kolcowych prążkowia. To właśnie

ZABURZENIA PROCESÓW POZNAWCZYCH W CHOROBACH JĄDER PODSTAWY	

matriosomy połączone są funkcjonalnie z korą czołową
i odpowiadają za mechanizm odhamowania i bramkowania.
Za skuteczność procesów uczenia się odpowiadają połączenia striosomów z istotą czarną siatkowatą SNr i brzusznym
obszarem nakrywki VTA. Istota czarna siatkowata i VTA
odbierają toniczne pobudzenia z jądra niskowzgórzowego.
Aktywacja receptorów GABAb przez striosomy i limbiczne
prążkowie zmniejsza uwalnianie dopaminy z presynaptycznych zakończeń nerwowych prążkowia. Przeciwstawne działanie GABAa i GABAb, przy jednocześnie różnych stałych
czasowych aktywacji tych receptorów, umożliwia proces
uczenia się. Kora oczodołowa, źródło informacji o spodziewanej nagrodzie, wysyła projekcje do prążkowia limbicznego, a pobudzenie określonej grupy striosomów prowadzi
do działania, które może zostać nagrodzone. Kora oczodołowa ma zadanie utrzymać nastawienie na osiągnięcie
nagrody w przyszłości, a tym samym utrzymać aktywność
striosomów i neuronów w limbicznym prążkowi (Laskowska i Gorzelańczyk, 2009).
Aby wyjaśnić, jaką rolę pełnią jądra podstawy w funkcjonowaniu wzrokowo‑przestrzennym, należy odwołać
się do opisanych wyżej wzajemnych połączeń między
jądrami podstawy i korą mózgu. Jądra podstawy połączone
są zarówno z grzbietową, jak i brzuszną drogą przetwarzania
informacji wzrokowych. Grzbietowe części głowy i ciała
jądra ogoniastego oraz grzbietowa część skorupy związane
są z drogą grzbietową. Brzuszna część głowy jądra ogoniastego i skorupa związane są z drogą brzuszną. Za strukturę,
w której rozpoczyna się integracja między drogą grzbietową
i brzuszną a procesami ruchowymi, uznaje się prążkowie.
Badania elektrofizjologiczne pokazują, że jądra podstawy
są aktywne w czasie rozpoznawania i lokalizacji w przestrzeni obiektów (Laskowska i Gorzelańczyk, 2009).
Podsumowując, uszkodzenia jąder podstawy mogą być
przyczyną wielu zaburzeń poznawczych, które tradycyjnie
uważa się za wynik zaburzeń aktywności kory przedczołowej lub jej uszkodzenia. Trudno ocenić na ile zaburzenia
wynikają z uszkodzeń jąder podstawy, a w jakim ze wzajemnych powiązań z korą. Można przypuszczać, że podobieństwa między poznawczymi zaburzeniami wynikającymi
z uszkodzeń obszarów korowych i jąder podstawy związane
jest z niesprawnym działaniem systemu, który odpowiada
za prawidłowy przebieg procesów w obu ośrodkach i określany jest jako funkcje wykonawcze. Steruje on działaniem
funkcji poznawczych, włączając w to ogniskowanie i utrzymywanie uwagi, płynność i elastyczność myślenia przy
rozwiązywaniu nowych problemów, planowaniu i regulacji
zachowań przystosowawczych i celowych oraz zdolności
do zmiany nastawienia.
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Często tzw. „zespoły czołowe” utożsamiane były
z zaburzeniami funkcji wykonawczych i traktowane jako
tożsame. Analiza modeli wyjaśniających działanie jąder
podstawy oraz objawy zaburzeń poznawczych w chorobach jąder podstawy potwierdzają hipotezę, że funkcje
wykonawcze są związane są z działaniem nie tylko kory
czołowej, ale pętli czołowo‑prążkowych. Potwierdzaniem
tego są podobieństwa między poznawczymi zaburzeniami
wynikającymi z uszkodzeń obszarów korowych i prążkowia.
Może to wskazywać, że za prawidłowy przebieg procesów
w obu ośrodkach odpowiada pewien system. Steruje on prawidłowym przebiegiem funkcji poznawczych, tj. ogniskowaniem i utrzymywaniem uwagi, płynnością i elastycznością myślenia przy rozwiązywaniu nowych problemów,
planowaniem i regulacją zachowań przystosowawczych
i celowych oraz zdolnością do zmiany nastawienia. Innymi
słowy, funkcje wykonawcze są zdolnościami poznawczymi
wyższego rzędu sterowanymi przez grzbietowo‑boczną
korę przedczołową oraz struktury podkorowe związane
z tym rejonem.
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ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW GRADIENTOWYCH W BADANIACH
ELEKTROENCEFALOGRAFICZNYCH*

Streszczenie
W pracy omówiono problematykę detekcji oraz eliminacji typowych artefaktów fizjologicznych oraz technicznych
z zarejestrowanych zapisów EEG. Ponadto, przedstawiono
nową propozycję algorytmu gradientowego – uogólnioną
regułę adaptacyjną algorytmu infomax, która umożliwia przeprowadzanie procesów separacji sygnałów EEG,
zawierających artefakty fizjologiczne i techniczne. W celu
porównania dokładności dokonanych procesów separacji
przez prezentowane reguły adaptacyjne oraz szybkości ich
zbieżności do poprawnego rozwiązania problemu separacji
sygnałów EEG wykorzystano miarę współczynnika jakości separacji PI.
H a s ł a: sygnały EEG – artefakty – algorytmy gradientowe.

Wprowadzenie
W zapisie EEG, oprócz sygnałów pochodzenia mózgowego, rejestrowane są także składowe, będące potencjałami
pozamózgowymi, które nazwano artefaktami. Najczęściej
rejestrowane składowe niepożądane to artefakty fizjologiczne pochodzenia ocznego, mięśniowego, mięśniowo
‑ruchowego, EKG oraz artefakty techniczne, do których
należą artefakty z elektrod i artefakt sieciowy. Dokładność
procesu detekcji artefaktów wpływa na poprawność analizy prawidłowych oraz patologicznych cech zarejestrowanego zapisu EEG. W trakcie rejestracji elektroencefalogramy poddawane są wstępnej filtracji, ponieważ każdy
aparat EEG niezależnie od konstrukcji, jest wyposażony
w zestaw filtrów górnoprzepustowych, dolnoprzepustowych
oraz środkowo‑zaporowych [1, 2]. Stosowanie tego rodzaju
filtracji jest związane z ograniczeniem pasma użytecznego

rejestrowanego sygnału EEG, co powoduje usunięcie niektórych jego składowych częstotliwościowych i w praktyce oznacza pozbawienie zapisu EEG nie tylko artefaktów,
ale również poszczególnych składowych generowanych fal
mózgowych [3]. Przeprowadzenie procesu detekcji oraz eliminacji wybranych artefaktów może odbywać się za pomocą
analizy okresowej oraz metod nieparametrycznych [1, 4].
Inny sposób detekcji artefaktów polega na zastosowaniu
analizy off‑line w dziedzinie czasu i częstotliwości określonych fragmentów zapisu EEG, a następnie, wykorzystując
technikę mapowania lub metody parametryczne podejmuje
się decyzję o ich wykluczeniu lub pozostawieniu celem dalszej analizy [1]. Znacznym uproszczeniem procesu detekcji
wszelkich niepożądanych składowych w zarejestrowanym
zapisie jest wiedza o ich pochodzeniu, zatem w celu ułatwienia identyfikacji artefaktów ocznych i artefaktu EKG
zaproponowano przeprowadzanie rejestracji elektroencefalogramów jednocześnie z sygnałem okoruchowym lub
sygnałem EKG [2, 4]. W przypadku nietypowych zakłóceń,
do których należą artefakty ruchowe, zaleca się dołączenie
do systemu EEG zapisu wideo [2]. Kolejnym sposobem
ograniczenia występowania w zapisie artefaktu EKG oraz
niektórych artefaktów mięśniowych jest dokonanie właściwego wyboru elektrody odniesienia [1, 2, 4].
Dysponowanie sygnałem referencyjnym, który stanowi odwzorowanie poszukiwanych artefaktów lub fragmentów zapisu EEG pozbawionych wszelkich zakłóceń,
umożliwia automatyzację procesu detekcji oraz eliminacji
w trybie off‑line głównie artefaktów pochodzenia ocznego,
EKG i technicznych, poprzez zastosowanie filtracji adaptacyjnej [5, 6, 7, 8] oraz metod regresyjnych [8, 9, 10, 11].
Następna propozycja automatycznej detekcji artefaktów
polega na wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych
spełniających rolę klasyfikatora [12, 13], które w połączeniu z filtracją adaptacyjną, procesami dyskretnymi Markowa, elementami teorii informacji lub analizą falkową
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mogą dokonywać redukcji wybranych artefaktów mięśniowych i składowych sygnału okoruchowego [8, 14, 15, 16].
Jak podano w piśmiennictwie [8, 17, 18], do automatycznej
detekcji oraz eliminacji jedynie artefaktów ocznych można
stosować analizę falkową.
Odmiennym sposobem detekcji wszelkich artefaktów
fizjologicznych oraz technicznych w zapisie EEG niewymagającym dostępu do sygnału referencyjnego, jest wykorzystanie algorytmów ślepej separacji sygnałów (blind signal
separation) [8, 19, 20, 21], a w szczególności algorytmów
gradientowych [3, 22, 23]. Algorytmy BSS na podstawie
informacji o właściwościach statystycznych sygnałów poddanych analizie, przeprowadzają jedynie proces separacji,
zaś decyzja o eliminacji wybranych składowych zapisu EEG
jest podejmowana w oparciu o dostępne metody analizy
sygnałów. W przypadku artefaktów mięśniowych pochodzenia ocznego, EKG oraz sieciowego podjęto próby automatyzacji procesu ich detekcji oraz eliminacji z użyciem
wybranych algorytmów ślepej separacji [24, 25].

Algorytmy gradientowe
Wybór właściwego algorytmu separującego jest uzależniony od rodzaju oraz właściwości statystycznych poszukiwanych sygnałów źródłowych1, czyli sygnałów EEG pozbawionych składowych uznanych za niepożądane w danym
zapisie. Dokonanie założenia statystycznej niezależności
sygnałów EEG, polegającego na przyjęciu fizycznej odrębności źródeł emitujących poszczególne sygnały, pozwala
na zastosowanie do procesu separacji tych sygnałów metody
analizy składowych niezależnych. Analiza składowych
niezależnych wektora losowego polega na wyodrębnieniu
z wielowymiarowego zbioru danych komponentów niezależnych poprzez poszukiwanie liniowej transformacji, która
dokona minimalizacji statystycznej zależności występującej pomiędzy składowymi tego wektora [26]. Uzyskanie
statystycznej niezależności składowych danego wektora
losowego oznacza, że łączna funkcja gęstości prawdopodobieństwa p(s) tego wektora jest równa iloczynowi gęstości
brzegowych pi(si) poszczególnych jego zmiennych, czyli
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(maximum likelihood), a także algorytmy stosujące miary
niegaussowości sygnałów czy minimalizację informacji
wzajemnej [26]. Jak podano w piśmiennictwie [3, 22, 23],
skuteczna separacja sygnałów EEG zawierających artefakty
zarówno fizjologiczne, jak i techniczne, dokonywana jest za
pomocą algorytmów gradientowych, w których wykorzystano regułę infomax. Dzięki zastosowaniu tej reguły można
uzyskać statystyczną niezależność składowych poszukiwanego wektora losowego poprzez maksymalizację informacji
pomiędzy wejściem a wyjściem sztucznej sieci neuronowej
zawierającej nieliniowe funkcje aktywacji y = g(u) [27].
W praktyce maksymalizacja informacji pomiędzy wejściem
a wyjściem sztucznej sieci neuronowej polega na zastosowaniu takiego monotonicznego nieliniowego przekształcenia
y = g(u), które spowoduje maksymalizację entropii łącznej
wektora wyjściowego i tym samym doprowadzi do maksymalizacji entropii brzegowych składowych tego wektora,
dokonując jednocześnie minimalizacji ilości informacji wzajemnej występującej między poszczególnymi składowymi
danego wektora wyjściowego.
Obecnie, w celu dokonania separacji sygnałów EEG
jest stosowana rozszerzona reguła adaptacyjna algorytmu
infomax [28], w której zaproponowano wykorzystanie
parametrycznego modelowania rozkładów, co umożliwia
przeprowadzanie separacji sygnałów EEG o rozkładach
leptokurtycznych i platokurtycznych, czyli sygnałów pochodzących z zapisów EEG, w których zarejestrowano artefakty fizjologiczne oraz techniczne. Rozszerzona reguła
adaptacyjna algorytmu infomax dana jest następującą zależnością [28]:
(1)
gdzie: u(t) = [u1(t), u2(t), …, un(t)]T – wektor sygnałów odseparowanych, W – macierz separująca o wymiarach n × n,
H(y) – łączna entropia różniczkowa wektora wyjściowego
y, I – macierz jednostkowa o wymiarach n × n, K – diagonalna macierz o wymiarach n × n, której elementy k ii spełniają warunek: k ii = sign (E {sech2(ui)}E{ui2}−E{tgh(ui)ui}),
będący jednocześnie kryterium przełączania tego algorytmu. W przypadku, gdy kii = 1, to następuje separacja
sygnałów EEG wykazujących rozkład leptokurtyczny, zaś
dla k ii = −1 są separowane sygnały jedynie o rozkładzie
platokurtycznym.
Innym sposobem aproksymacji dystrybuant empirycznych sygnałów EEG2 jest zastosowanie w uogólnionej regule rozszerzonego algorytmu infomax
nowych sigmoidalnych funkcji algebraicznych przedstawionych w piśmiennictwie [3]. Wykorzystanie jednej z propozycji nowych nieliniowości o postaci,

W praktyce zazwyczaj nie dysponuje się wiedzą o znajomości rozkładu łącznego i rozkładów brzegowych poszukiwanych składowych danego wektora losowego, zatem w celu
uzyskania statystycznej niezależności składowych wektora
losowego powszechnie są stosowane metody estymacji funkcji gęstości prawdopodobieństwa polegające na wykorzystaniu szeregów Edgewortha lub Gram‑Charliera. Do innych
sposobów umożliwiających osiągnięcie statystycznej niezależności zalicza się metodę największej wiarygodności powoduje powstanie następującej reguły adaptacyjnej [3]:
Właściwości statystyczne przykładowych elektroencefalogramów z których usunięto wybrane artefakty, przedstawiono w pracy [3].

1

2
Przebiegi dystrybuant empirycznych poszczególnych sygnałów wybranych zapisów EEG przedstawiono w pracy [3].
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(2)
zaś dzięki użyciu w powyższej regule znaku współczynnika
ekscesu k możliwe jest przeprowadzanie separacji sygnałów
EEG mających rozkład zarówno leptokurtyczny (k > 0), jak
i platokurtyczny (k < 0). Przedstawiona nowa propozycja
uogólnionej reguły rozszerzonego algorytmu infomax spełnia omówione w piśmiennictwie [26] kryterium stabilności,
które dla zależności (2) przyjmuje postać [3]:

gdzie: gij to (i,j)‑ty element macierzy globalnej G o wymiarach n × n. Dążenie do uzyskania jak najmniejszej wartości współczynnika jakości separacji (PI → 0), gwarantuje
dokładniejszy proces separacji. W praktyce, korzystanie
z typowych algorytmów gradientowych do separacji sygnałów EEG pozwala na otrzymanie współczynnika PI, którego wartości oscylują w granicach 10−1 ÷ 10−3.

Wyniki badań symulacyjnych

W przypadku fragmentu zapisu EEG przedstawionego
na rycinie 1 przeprowadzono dwa oddzielne procesy sepa(3) racji sygnałów celem eliminacji zarejestrowanych artefaktów.
Pierwszy proces separacji sygnałów EEG miał na celu
detekcję oraz eliminację artefaktu sieciowego. ZastosowaW przypadku separacji sygnałów EEG nie jest wyma- nie reguł adaptacyjnych danych zależnościami: (1) oraz (2)
gane stosowanie analizy składowych głównych jako wstęp- umożliwiło wyodrębnienie komponentu, którego wykres
nego przetwarzania tych sygnałów celem redukcji ich gęstości widmowej mocy potwierdza, że jest on artefaktem sieciowym.
wymiarowości.

Opis eksperymentu
Przedmiotem niniejszej analizy jest fragment rzeczywistego zapisu EEG z zarejestrowanym we wszystkich
kanałach artefaktem sieciowym oraz artefaktem ocznym
najwyraźniej objawiającym się w kanałach: Fp1‑F3 oraz
Fp2‑F4.

Ryc. 2. (od lewej) Komponenty otrzymane w wyniku zastosowania reguły
adaptacyjnej danej zależnością (1), czułość zapisu wynosi 100 μVp−p.Wykres
gęstości widmowej mocy komponentu nr 2

Ryc. 1. Fragment rzeczywistego zapisu EEG, fp = 200 Hz, LF = 1 Hz,
HF = 70 Hz. Czułość zapisu wynosi 100 μVp−p

Implementacje prezentowanych reguł adaptacyjnych
algorytmu infomax wykonano w toolboxie EEGLAB [28].
Do porównania osiągniętych rezultatów procesów separacji sygnałów EEG wykorzystano współczynnik jakości
separacji PI dany poniższą zależnością [26]:
(3)

Ryc. 3. (od lewej) Komponenty otrzymane w wyniku zastosowania reguły
adaptacyjnej danej zależnością (2), czułość zapisu wynosi 100 μVp−p. Wykres
gęstości widmowej mocy komponentu nr 2
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Ocenę dokładności odseparowania składowych niepożądanych od zarejestrowanych sygnałów EEG dokonuje się
na podstawie uzyskanych wartości współczynnika jakości separacji PI. Na rycinie 4 zamieszczono wykres ramkowy, który przedstawia rozłożenie przeciętnych wartości
współczynnika PI otrzymanych dla prezentowanych reguł
adaptacyjnych.
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uzyskanie dokładniejszego odseparowania sygnałów EEG
od składowych uznanych za niepożądane. Zastosowanie
nowej propozycji reguły adaptacyjnej przyczyniło się także
do zwiększenia szybkości zbieżności algorytmu infomax
do poprawnego rozwiązania problemu separacji sygnałów
EEG.
Dzięki eliminacji komponentu nr 2 wyodrębnionego
w procesie separacji przez zaproponowaną nową regułą
adaptacyjną, która osiągnęła najmniejszą wartość współczynnika PI, otrzymano fragment rzeczywistego zapisu
EEG pozbawionego artefaktu sieciowego. W prezentowanym zapisie EEG jest widoczna kolejna niepożądana
składowa będąca artefaktem ocznym powstałym wskutek
otwarcia oczu.

Ryc. 4. Wykres ramkowy przedstawiający wartości współczynnika jakości
separacji PI uzyskane dla dwóch reguł adaptacyjnych danych zależnościami:
(1) i (2), oznaczonych na wykresie kolejno jako a oraz b. Liczba powtórzeń
procesu separacji l = 100

Do oceny szybkości zbieżności poszczególnych reguł
adaptacyjnych do poprawnego rozwiązania problemu separacji sygnałów EEG posłużyły przebiegi wartości średnich
współczynnika PI w funkcji iteracji, które przedstawiono
poniżej.

Ryc. 6. Fragment rzeczywistego zapisu EEG, z którego usunięto artefakt sieciowy
wyodrębniony w procesie separacji przez regułę adaptacyjną daną zależnością
(2), fp = 200 Hz, LF = 1 Hz, HF = 70 Hz. Czułość zapisu wynosi 100 μVp−p

Ponowne wykorzystanie reguł adaptacyjnych danych
zależnościami: (1) oraz (2) umożliwiło wydzielenie z analizowanego zapisu EEG komponentów niezależnych z widocznymi artefaktami ocznymi.

Ryc. 5. Wykres wartości średniej współczynnika jakości separacji PI w funkcji
iteracji dla dwóch reguł adaptacyjnych: (1) i (2), oznaczonych na wykresie
kolejno jako a oraz b. Liczba powtórzeń procesu separacji l = 100

Wskutek przeprowadzenia procesów separacji sygnałów EEG za pomocą prezentowanych reguł adaptacyjnych
algorytmu infomax, dokonano wydzielenia tylko jednego
komponentu, który można było uznać za artefakt sieciowy. Ryc. 7. Komponenty otrzymane w wyniku zastosowania reguł adaptacyjnych
danych zależnościami (od lewej): (1) oraz (2). Czułość zapisu wynosi 100 μVp−p
Jednak z przedstawionego wykresu ramkowego wynika,
że zaproponowana nowa reguła adaptacyjna algorytmu infoDokładność procesu separacji oraz szybkość zbieżnomax osiągnęła znacznie mniejszą wartość średnią współ- ści poszczególnych reguł adaptacyjnych do poprawnego
czynnika jakości separacji PI niż reguła dotychczas sto- rozwiązania problemu separacji sygnałów EEG przedstasowana w toolboxie EEGLAB, co w rezultacie oznacza wiono poniżej.
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Ryc. 8. Wykres ramkowy przedstawiający wartości współczynnika jakości
separacji PI uzyskane dla dwóch reguł adaptacyjnych danych zależnościami:
(1) i (2), oznaczonych na wykresie kolejno jako a oraz b. Liczba powtórzeń
procesu separacji l = 100

Ryc. 9. Wykres wartości średniej współczynnika jakości separacji PI w funkcji
iteracji dla dwóch reguł adaptacyjnych: (1) i (2), oznaczonych na wykresie
kolejno jako a oraz b. Liczba powtórzeń procesu separacji l = 100

JOANNA GÓRECKA

PI w porównaniu z regułą daną zależnością (1), a także
szybszej zbieżności algorytmu do poprawnego rozwiązania problemu separacji sygnałów.
Dokonanie procesu separacji omówionymi regułami
adaptacyjnymi spowodowało ekstrakcję artefaktu ocznego
w postaci dwóch komponentów, które następnie usunięto.
Rezultat eliminacji artefaktu ocznego uzyskanego wskutek zastosowania reguł adaptacyjnych: (1) oraz (2) został
umieszczony na rycinie 10.
Z powyższego zestawienia rezultatów eliminacji artefaktu ocznego wynika, że w największym stopniu usunięto
składowe niepożądane uznane za artefakty oczne wskutek
dokonania procesu separacji nową zaproponowaną regułą
adaptacyjną algorytmu infomax.

Wnioski
Dokonanie procesów separacji na fragmencie rzeczywistego zapisu EEG zawierającym artefakt fizjologiczny
oraz techniczny, wykazało, że w przypadku wykorzystania nowej propozycji sigmoidalnej funkcji algebraicznej
w uogólnionej regule rozszerzonego algorytmu infomax,
otrzymano znacznie mniejsze wartości średnie współczynnika jakości separacji PI niż w przypadku reguły adaptacyjnej obecnie stosowanej w toolboxie EEGLAB. Osiągnięcie
mniejszych wartości współczynnika PI jest równoznaczne
z uzyskaniem większej dokładności przeprowadzonych
procesów separacji, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie dokładności eliminacji składowych sygnału EEG
uznanych za artefakty. Niezależnie od rodzaju artefaktu
zarejestrowanego w zapisie EEG, zastosowanie nowej funkcji nieliniowej umożliwia również zwiększenie szybkości
zbieżności algorytmu infomax do poprawnego rozwiązania
problemu separacji sygnałów.

Piśmiennictwo tematu
wykorzystane i sugerowane

Ryc. 10. Porównanie wyników eliminacji z kanałów: Fp1‑F3 oraz Fp2‑F4
komponentów niezależnych uznanych za artefakty oczne, otrzymanych
w wyniku dokonania procesów separacji regułami adaptacyjnymi: (1) i (2),
oznaczonymi kolejno jako a oraz b. Czułość zapisu wynosi 100 μVp−p

Zastosowanie nowej propozycji reguły adaptacyjnej
algorytmu infomax do procesu separacji sygnałów EEG
zawierających artefakt fizjologiczny umożliwiło osiągnięcie
mniejszej wartości średniej współczynnika jakości separacji
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ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH
A CHOROBY NIEDOKRWIENNE MÓZGU*

Choroby niedokrwienne mózgu, takie jak udar niedokrwienny czy choroby małych naczyń, wiążą się z szeregiem objawów, spośród których największą uwagę skupiają
zwykle wszelkiego rodzaju deficyty ruchowe i czuciowe.
W pracy poruszony został temat wynikających z chorób
niedokrwiennych mózgu objawów poznawczych. Objawy
te, choć nie wybijają się na pierwszy plan, mogą czasem
obniżyć jakość życia pacjenta w stopniu równie poważnym
co niedowład ruchowy. Takie procesy jak pamięć, uwaga czy
działanie funkcji wykonawczych są zaangażowane niemal
w każde ludzkie działanie – od jego planowania, poprzez
nadzorowanie wykonania, po ocenę efektów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Funkcje poznawcze
Funkcje poznawcze to pojęcie odnoszące się do procesów umysłowych służących przetwarzaniu informacji płynących ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego umysłu.
Służą zdobywaniu wiedzy (interpretowaniu rzeczywistości)
oraz stanowią podstawę działania jednostki. Do podstawowych funkcji poznawczych najczęściej zalicza się: percepcję, uwagę i pamięć. Wyróżnia się również złożone procesy
poznawcze, takie jak myślenie czy wyobraźnia.
Podstawowe funkcje poznawcze i ich zaburzenia
Percepcja
Percepcja to ogół pomniejszych procesów odpowiedzialnych za odbieranie bodźców z otoczenia. Termin ten
odnosi się do bodźców oddziałujących na wszystkie typy
receptorów. Proces percepcji odbywa się etapowo. Tradycyjnie wyróżnia się dwa stadia:
1. Odbieranie bodźców – stadium pierwotne, przyjmowanie bodźców w sposób bierny, „czysty”, tzn. bez żadnych
(w założeniu) interpretacji, w przypadku zmysłu wzroku

dochodzi tu do percepcji takich właściwości bodźców, jak
ruch, kształt, barwa, głębia.
2. Spostrzeganie bodźców – na tym etapie dochodzi
do interpretacji bodźców, przypisania im znaczenia. Kategoryzacji bodźców dokonuje się na podstawie wiedzy
o świecie, kontekstu i oczekiwań związanych z sytuacją,
w której bodziec się pojawia.
Stadia te są oczywiście konstruktami wyidealizowanymi
i nie stanowią bezpośredniego odzwierciedlenia tego, co faktycznie dzieje się w układzie nerwowym. Są to raczej dwa
bieguny stopniowego procesu percepcji. Na poziomie układu
nerwowego w percepcji bodźców również da się wyróżnić
pewne etapy. Na każdym z nich dochodzi do coraz bardziej
złożonej interpretacji bodźca. Na przykład, droga nerwowa
zmysłu wzroku przebiega następująco: impulsy z siatkówki
przekazywane są za pośrednictwem nerwu wzrokowego
poprzez skrzyżowanie wzrokowe oraz pasmo wzrokowe
do głębszych struktur mózgu. Większość impulsów trafia do ciała kolankowatego bocznego (stanowiącego część
wzgórza), a część do poduszki lub wzgórków czworaczych
górnych. Następnie promienistością wzrokową są przekazywane do kory wzrokowej. Obszarami najbardziej zaangażowanymi w przetwarzanie bodźców wzrokowych są kora
płata skroniowego oraz tylne okolice kory ciemieniowej.
W obrębie kory płata skroniowego dolna okolica skroniowa
odpowiada za percepcję kształtu i ruchu, natomiast tylna
część okolicy skroniowej za percepcję barwy i jasności.
Tymczasem tylne okolice kory ciemieniowej zajmują się
integracją widzenia z ruchem organizmu odbierającego
dany bodziec. W efekcie uszkodzenia dolnej okolicy skroniowej, ludzie mają trudności z określeniem kształtu, położenia i rozmiaru widzianego przedmiotu. Mają też problem
z przypomnieniem i wyobrażaniem sobie kształtów oraz
twarzy. Natomiast osoby z uszkodzeniami w tylnych okolicach kory ciemieniowej, mimo że dobrze widzą, mają problem ze skoordynowaniem własnego ruchu z położeniem
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przedmiotu, np. nie potrafią go precyzyjnie dotknąć. Widać
więc, że proces odbioru bodźca nie przebiega całościowo,
lecz etapami, z których zakłócenie jednego powoduje specyficzne zaburzenia tych składowych widzenia, za które dany
proces jest odpowiedzialny. Część procesów i odpowiadających im struktur jest tak wyspecjalizowana, że zajmują
się przetwarzaniem bardzo wyspecjalizowanych bodźców.
Na przykład uszkodzenie zakrętu wrzecionowatego w dolnej korze skroniowej skutkuje prozopagnozją, czyli niemożnością rozpoznawania twarzy (zakręt wrzecionowaty
jest prawdopodobnie odpowiedzialny nie tylko za rozpoznawanie twarzy, ale i innych złożonych zespołów cech
wizualnych) (Kalat, 2006).
Uwaga
Uwaga to szereg procesów selekcji informacji, które
dokonują się na poziomie umysłu. Procesy uwagi mogą
być sterowane w sposób świadomy bądź nieświadomy.
Ze świadomym kontrolowaniem uwagi mamy do czynienia w przypadku podejmowania czynności celowych (np.
celowe śledzenie akcji filmu), jest to tzw. uwaga dowolna.
Jednak wiele bodźców przyciąga naszą uwagę w sposób
automatyczny, bez udziału naszej woli – wówczas mamy
do czynienia z uwagą mimowolną. Zdarza się to na przykład, gdy dostrzeżemy nowy poruszający się obiekt lub
usłyszymy swoje imię. Selekcji podlegają jednak nie
tylko bodźce zewnętrzne, ale również doznania płynące
z wewnątrz organizmu, a nawet same procesy umysłowe
(np. selekcja treści myślenia).
Uwagę dowolną opisuje się za pomocą zestawu cech,
które bywają traktowane jako jej odrębne podsystemy. Są to:
czujność (oczekiwanie na sygnał, ignorowanie szumu informacyjnego), przerzutność (umiejętność przełączania uwagi
między zadaniami), koncentracja (zdolność do długotrwałego skupienia na danym bodźcu), selektywność (umiejętność wyboru sygnału spośród wielu bodźców i skupienia
się na nim ignorując inne informacje).
Opisując struktury neuronalne uwagi należy rozróżnić szlaki sensoryczne, którymi przesyłane są informacje
napływające ze środowiska oraz połączenia pełniące funkcję kontrolną, odpowiadające za wybór informacji, które
będą potem intensywniej opracowywane, oraz tych, które
będą wyciszane. Najlepiej zbadana jest uwaga wzrokowa.
Do jej głównych struktur anatomicznych należą grzbietowo
‑boczna kora przedczołowa, przedni zakręt obręczy, tylna
część płata ciemieniowego oraz jądra poduszki, znajdujące
się we wzgórzu. Istnieją badania/dowody wskazujące na to,
że grzbietowo‑boczna kora przedczołowa inicjuje ukierunkowanie uwagi na dany bodziec i podtrzymuje proces opracowywania go w pamięci roboczej. Natomiast tylna część
płata ciemieniowego jest odpowiedzialna za monitorowanie
umiejscowienia bodźca oraz za zmiany miejsca skupienia
uwagi w obrębie pola wzrokowego. Obszary te składają się
na system kontroli uwagowej, który moduluje przekazywanie informacji szlakami sensorycznymi do kory mózgu
(Hillyard i wsp., 1996; Jaśkowski, 2004).
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Jednym z bardziej widowiskowych zaburzeń uwagi jest
pomijanie stronne. Polega to na ignorowaniu lewej strony
wzrokowych, słuchowych i dotykowych kierowanych do prawej prawej półkuli (również w pamięci i wyobraźni). Dochodzi do niego na skutek uszkodzenia górnego zakrętu skroniowego prawej półkuli (Karnath, Ferber, Himmelbach, 2001;
Kalat, 2006). Pomijanie takie dotyczy nie tylko aktualnie
działających bodźców, ale również bodźców odpamiętywanych oraz wyobrażanych, co świadczy o tym, że nie jest
to zaburzenie percepcji, lecz właśnie uwagi.
Pamięć
Pamięć to zespół procesów kodowania, przechowywania i odtwarzania informacji w umyśle jednostki. W literaturze spotyka się wiele podziałów procesów pamięciowych
ze względu na trwałość przechowywania, typ informacji
oraz sposób odpamiętywania. Najczęściej wyróżnia się
pamięć sensoryczną, krótkotrwałą i długotrwałą. Pamięć
sensoryczna jest procesem automatycznym o trwałości
do kilku sekund. Jest to swego rodzaju ślad pozostający
po oddziaływaniu bodźca, wiąże się więc ściśle z modalnością bodźca. Informacje w niej zawarte zostają albo przekazane do pamięci krótkotrwałej do dalszego opracowywania,
albo zostają całkowicie utracone. Pamięć krótkotrwała ma
pojemność 7 ± 2 jednostki, trwałość do kilkunastu minut,
a informacje w niej zawarte, o ile nie trafią do pamięci długotrwałej, znikają bez śladu; bywa utożsamiana z pamięcią
roboczą. Pamięć długotrwała ma praktycznie nieograniczoną pojemność i taki sam czas przechowywania informacji, utrwalenie w niej informacji zwykle wymaga świadomego wysiłku.
Pamięć długotrwałą dzieli się z kolei, ze względu na typ
informacji, na semantyczną (wiedzę o świecie), epizodyczną (pamięć konkretnych zdarzeń z życia) i proceduralną (pamięć czynności).
Ze względu na dostępność dla jednostki wyróżnia się
natomiast pamięć jawną – często utożsamianą z pamięcią
deklaratywną (werbalizowaną) oraz pamięć utajoną (niedeklaratywną). Wiedza utajona jest zwykle nieuświadomiona,
wyraża się natomiast w zachowaniu jednostki.
Neuronalne korelaty pamięci są rozproszone. Uważa
się, że strukturą anatomiczną odpowiedzialną za pamięć
deklaratywną jest przyśrodkowa część płata skroniowego,
przyśrodkowe części wzgórza oraz kora przedczołowa. Zaś
za pamięć proceduralną odpowiadać mają zwoje podstawy,
w tym ciało prążkowane (gałka blada, jądro ogoniaste),
jądro niskowzgórzowe, istotę czarną. Z kolei do zaburzeń
pamięci autobiograficznej dochodzi najczęściej po uszkodzeniach międzymózgowia: głównie w wyniku uszkodzenia
ciał suteczkowatych oraz przyśrodkowych części wzgórza
(np. w zespole Korsakowa). Istotną strukturą jest tu również
kora przedczołowa. Na przykład, na skutek uszkodzenia
kory przedczołowej grzbietowo‑bocznej pojawiają się zaburzenia pamięci krótkotrwałej oraz pamięci przestrzennej.
Natomiast po lezjach kory przedczołowej brzusznej (zakręty
oczodołowe, zakręt prosty) pojawiają się objawy dotyczące
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pamięci rozpoznawczej. Strukturą szczególnie istotną dla
tworzenia nowych śladów pamięciowych jest hipokamp
(Górska i wsp., 2005).
Złożone funkcje poznawcze
Wśród złożonych funkcji poznawczych wymienia się
myślenie, funkcje językowe oraz kontrolę poznawczą i funkcje wykonawcze. Ze względu na istotność dla dalszej części
pracy, w tym miejscu skupię się na tych ostatnich.
Kontrola poznawcza i funkcje wykonawcze
Pojęcie funkcji wykonawczych jest w naukach o mózgu
dość nowe. Swój początek wzięło od wprowadzenia przez
Baddeleya (Falkowski i wsp., 2006) terminu „centralnego
wykonawcy” w odniesieniu do procesu zawiadującego
wydobywaniem danych z pamięci, operowaniem na nich
oraz „przekazywaniem” nowych informacji do pamięci
długotrwałej. Obecnie funkcje wykonawcze to określenie
procesów umysłowych wyższego rzędu będących ogniwem między procesami percepcji bodźców a reakcją organizmu. Z uwagi na krótki okres badań nie są one dobrze
zdefiniowane. Różni autorzy przypisują im takie zadania
jak: wyznaczanie celu działania, nadzór nad sprawnym
i celowym przeprowadzeniem procesów myślowych, inicjowanie reakcji adekwatnie do zamierzonego celu, nadzór
nad wykonaniem reakcji, utrzymywanie koncentracji, zdolność do zmiany obiektu koncentracji lub schematu działania,
myślenie abstrakcyjne, przewidywanie itp. (Fuster, 2000;
Pąchalska, 2008; Salthouse i wsp., 2003). Zwykle są lokalizowane w płatach czołowych, a ich zaburzenie jest jednym
z objawów tzw. „zespołu czołowego” (Fuster, 2000). Działanie funkcji wykonawczych wymaga współpracy różnych
struktur mózgu, z których nadrzędną jest kora czołowa,
nie można jednak powiedzieć, że funkcje te są tam właśnie
zlokalizowane. Funkcje wykonawcze są zorganizowane
hierarchicznie. Ich podstawą jest pierwszorzędowa kora
ruchowa (wykonywanie prostych ruchów), kolejnym etapem kora przedruchowa (ruchy złożone), a ostatnim dopiero
kora przedczołowa (nadzoruje schematy ruchów ukierunkowanych na cel). Dodatkowo, kora przedczołowa ma połączenia z korą kojarzeniową oraz czuciową, co umożliwia
integrowanie informacji zwrotnych podczas wykonywania
działania (Fuster, 2000).
Celem pracy było dokonanie przeglądu istniejącej
literatury pod kątem występowania specyficznego wzorca
zaburzeń poznawczych o charakterze MCI oraz otępiennych u osób z chorobami niedokrwiennymi mózgu.
Ponadto, w pracy zawarto analizę testów neuropsychologicznych najbardziej przydatnych w ocenie MCI w tej
grupie chorych.
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poznawczych o różnej etiologii i przebiegu. Termin ten
został zaproponowany w 1982 r. przez zespół Reisberga
(Reisberg i wsp., 1982). Według ICD‑10 zaburzenia te charakteryzują się upośledzeniem pamięci, trudnościami
w uczeniu się, zmniejszoną umiejętnością koncentrowania się na zadaniu dłużej niż przez krótką chwilę. Często występuje wyraźne uczucie zmęczenia psychicznego
przy próbie wykonania zadań umysłowych, a uczenie się
nowych rzeczy wydaje się trudne, nawet jeśli obiektywnie
jest efektywne. Żaden z objawów nie jest tak nasilony, żeby
rozpoznać otępienie. (…)
Objawy te najczęściej utożsamia się z osłabieniem
pamięci u osób w starszym wieku niespełniających kryteriów
otępienia, mogą jednak dotyczyć również sfery językowej,
uwagi, zdolności uczenia się, funkcji wykonawczych, koordynacji percepcyjno‑motorycznej (DeCarli, 2003). Pacjenci
często skarżą się na słabą pamięć czy trudności ze skupieniem uwagi. Bywa jednak też tak, że objawy nie są przez
pacjenta zauważane. W części przypadków przyczyna MCI
jest łatwo wykrywalna, a same zaburzenia poznawcze pojawiają się jako kolejny objaw innej postępującej choroby.
Dotyczy to m.in. choroby Parkinsona, choroby Huntingtona,
guzów mózgu, udaru, stanu po urazie mózgu. W innych
przypadkach jednak przyczyna jest trudna do zdiagnozowania, a do rozpoznania często dochodzi dopiero później
w wyniku progresji choroby. Łagodne zaburzenia poznawcze
utożsamia się często z wczesnym stadium choroby Alzheimera. Mogą je zapoczątkować również inne choroby, jak:
choroby naczyniowo‑mózgowe otępienne, otępienie z ciałkami Lewy’ego, otępienie czołowo‑skroniowe itp.
Kryteria diagnostyczne MCI
Do najpowszechniej stosowanych kryteriów MCI należą
kryteria sformułowane przez zespół Petersena (Petersen
i wsp., 1999, 2001). Ze względu na miejsce pracy ich twórców przyjęła się dla nich nazwa The Mayo Clinic Criteria.
Są to:
1. Spostrzeżenie samego pacjenta o pogorszeniu pamięci.
2. Wyniki testów pamięci niższe o 1,5 SD od poziomu
oczekiwanego na podstawie wieku i wykształcenia.
3. Adekwatny lub lekko tylko niższy od oczekiwanego
(do 0,5 SD) ogólny poziom inteligencji.
4. Brak zmian w poziomie codziennego funkcjonowania.
5. Brak otępienia.

Epidemiologia
W zależności od badanej grupy i przyjętej definicji
łagodne zaburzenia poznawcze stwierdza się u 2–30%
populacji (Visser, 2004). Na przykład z badania Larrieu
i wsp. (2002) wynika, że w populacji starszych AmeryŁagodne zaburzenia poznawcze
kanów, tj. powyżej 70. r.ż., bez otępienia u blisko 10 osób
na 1000 co roku pojawiają się objawy MCI. Z kolei metaanaŁagodne zaburzenia poznawcze (mild cognitive impa- lizy danych australijskich dotyczących występowania MCI
irment – MCI) to słabo zdefiniowana grupa objawów wykazała, że u osób w wieku 65–69 lat – MCI występuje
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u blisko 5%, w wieku70–74 lat – dotyczy 17,4%, a powyżej
74 lat – blisko 24% (Anstey i wsp., 2010).
Rokowanie jest niejednoznaczne. Możliwe jest, i najczęściej się zdarza, pogłębianie zaburzeń i rozwinięcie pełnoobjawowej choroby. Według różnych szacunków rocznie
dotyczy to 5–15% osób, u których zdiagnozowano MCI
(DeCarli, 2003). W części przypadków dochodzi jednak
do cofnięcia objawów. U pozostałych pacjentów objawy
pozostają bez zmian.

Otępienie
Według ICD‑10 otępienie jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym
lub postępującym, w którym zaburzone są wyższe funkcje korowe, jak: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie,
liczenie, zdolność uczenia się, język i ocena. Świadomość
nie jest zaburzona. Uszkodzeniu funkcji poznawczych towarzyszy zwykle, a czasami je poprzedza, obniżenie kontroli
nad reakcjami emocjonalnymi, społecznymi, zachowaniem
i motywacją. Taki zespół objawów występuje w chorobie
Alzheimera, w chorobie naczyń mózgowych i innych stanach
pierwotnie lub wtórnie wpływających na mózg.
Otępienie wpływa na wszystkie aspekty życia jednostki –
od procesów myślowych po czynności podstawowe, takie
jak utrzymywanie higieny, jedzenie, ubieranie się. Według
ICD‑10 podstawowym kryterium otępienia powinny być
zaburzenia pamięci i myślenia na tyle silne by uniemożliwić
samodzielne funkcjonowanie. Osłabienie pamięci przejawia
się zaburzeniami rejestracji, przechowywania i przypominania nowych informacji (…) [Występuje też] uszkodzenie
zdolności myślenia i rozumienia oraz zmniejszenie ilości
wątków myślowych. (…) człowiek z narastającym trudem
przyjmuje więcej niż jeden bodziec w jednostce czasu.
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występowania otępienia w tych samych populacjach badanych w odstępie kilku lat. Na przykład, w badaniu populacji Afroamerykańskiej w jednym z miast USA odsetek
osób powyżej 70. r.ż. z diagnozą otępienia na przestrzeni
lat 1992–2001 wzrósł z 6,8 do 7,5 (Rocca i wsp., 2011).
Uogólniając, podaje się, że w populacji powyżej 65. r.ż.
otępienie występuje u 5–20% osób. Natomiast wśród osób
po 85. r.ż. już do 50%. Częstość zapadanie zwiększa się
więc z wiekiem. Z tego u 50% pacjentów przyczyną jest
choroba Alzheimera. Drugą pod względem częstości przyczyną jest otępienie naczyniowe, stanowi 10–20%. Do mniej
częstych przyczyn otępienia należą choroba Parkinsona
i otępienie z ciałami Lewy’ego. Dużo rzadziej występują
otępienia w przebiegu choroby Picka, wodogłowia, encefalopatii gąbczastej (Rosenberg, 2003).
Z wielu badań wynika, że czynniki ryzyka chorób
naczyniowych mózgu (takie jak nadciśnienie, cukrzyca,
nikotynizm, nadużywanie alkoholu itp.) przyczyniają się
również do ryzyka wystąpienia otępienia (Qiua i wsp., 2010;
Bermejo‑Pareja i wsp., 2008).

Udar niedokrwienny

Według ICD‑10 udar niedokrwienny to określenie ostrej
niedomogi krążenia mózgowego utrzymującej się powyżej
24 godziny. Podstawowym mechanizmem udaru mózgu
jest niedokrwienie powodujące deficyt energetyczny tkanki
nerwowej.
Bezpośrednią przyczyną niedokrwienia może być niedrożność tętnicy zaopatrującej lub niewystarczający przepływ krwi przez dany obszar mózgu. Spadek przepływu
krwi prowadzi do niedoboru substancji energetycznych.
W miejscu niedokrwienia gromadzą się mleczany, wzrasta
ilość CO2, a w konsekwencji dochodzi do kwasicy. Naczynia
się rozszerzają (zjawisko tzw. perfuzji luksusowej) i spada
Epidemiologia
ich możliwość autoregulacji. Efektem jest wystąpienie ogniDane epidemiologiczne różnią się w zależności od bada- skowych lub globalnych deficytów neurologicznych. Objawy
nej populacji i przyjętej metodologii (Launer, 2011). W bada- mogą dotyczyć sfery ruchowo‑koordynacyjnej, sensoryczniu na dwóch populacjach szwedzkich powyżej 85. r.ż. odse- nej bądź poznawczej.
tek osób, u których zdiagnozowano otępienie wyniósł 26–37
(Mathillas i wsp., 2011). Z kolei w badaniu populacji hiszpań- Epidemiologia
skiej między 65. a 90. r.ż. zapadalność na otępienie określono
Udar mózgu uważa się za czwartą przyczynę niepełna 10,6% osób rocznie, przy czym 7,4% wynikało z AD, nosprawności na świecie (Murray i wsp., 1997). Z szeroko
a 1,4% to otępienie naczyniowe (Bermejo‑Pareja i wsp., zakrojonego badania przeprowadzonego na próbie osób
2008). Metaanaliza badań dotyczących populacji hiszpań- w wieku 25–64 lat pochodzących z 10 krajów Europy i Azji
skiej powyżej 70. r.ż. wykazała duże różnice w ilości zdia- wynika, że udar zdarza się niemal dwukrotnie częściej
gnozowanych przypadków otępienia w zależności od regionu. u mężczyzn niż u kobiet (Thorvaldsen, Asplund, KuulaWyniki wahały się 3–17%. Przy czym AD występowało smaa i wsp., 1995). Różnica ta zanika w populacji starszej
około dwukrotnie częściej niż otępienie naczyniowe. Otę- (AHA, 2010).
pienie częściej było też diagnozowane u kobiet (de Pedro
Udar mózgu jest trzecią przyczyną zgonów w Europie
‑Cuesta i wsp., 2009). Z kolei wyniki metaanalizy danych Zachodniej i USA po chorobach serca i raku (WHO Report,
australijskich dotyczących otępienia wyniosły: częstość 2004). Co roku blisko 800 000 mieszkańców Stanów Zjedwystępowania wśród osób pomiędzy 65. a 69. r.ż. – blisko noczonych doznaje udaru mózgu. Stanowi on tam przyczynę
4%, między 70.–74. r.ż. ponad 5%, a powyżej 74. r.ż. – blisko co 17. zgonu. Oznacza to, że co 3–4 minuty jeden obywatel
16% (Anstey i wsp., 2010). Zauważalny jest wzrost częstości USA umiera na skutek udaru (AHA, 2010).
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W Polce udar mózgu jest czwartą przyczyną zgonów
(Ryglewicz i wsp., 2004). Co roku zdarza się w Polsce 60  000
przypadków udaru (Członkowska i wsp., 1999), przy czym
104 na 100 000 mężczyzn i 79 na 100 000 kobiet na jego
skutek umiera (Ryglewicz i wsp., 2003). Szacuje się, że udary
niedokrwienne stanowią około 87% wszystkich udarów
mózgu (AHA, 2010).
Do najpowszechniejszych czynników ryzyka udaru
niedokrwiennego należą: starszy wiek, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, cukrzyca, palenie tytoniu, nadużywanie
alkoholu (AHA, 2010).
W Polsce do najczęstszych przyczyn udarów niedokrwiennych zalicza się nadciśnienie tętnicze, nikotynizm
oraz cukrzycę. (Ryglewicz i wsp., 2003; Heuschmann i wsp.,
2009).
Udary dzieli się na dwie podstawowe grupy: niedokrwienne i krwotoczne, przy czym te pierwsze są znacznie częstsze. Ze względu na rodzaj zablokowanych naczyń
mózgowych wyróżnia się również udary terytorialne i zatokowe.
Typy udarów terytorialnych
Udary terytorialne są spowodowane niedrożnością
dużych naczyń mózgowych (makroangiopatie). Wyróżnia
się tu:
a) zawał mózgu obejmujący jednostronnie przednią
część koła tętniczego Willisa, czyli tętnicę środkową i przednią mózgu (total anterior circulation infarct – TACI), który
przejawia się zwykle trzema objawami:
–– zaburzeniami mowy lub zespołem zaniedbywania
połowiczego,
–– niedowidzeniem połowiczym,
–– znacznym połowiczym deficytem ruchowym (niedowład lub porażenie) i/lub czuciowym;
b) jednostronny częściowy zawał mózgu obejmujący
tętnicę przednią lub środkową (partial anterior circulation
infarct – PACI), który wiąże się z następującymi deficytami:
–– obecnością dwóch objawów spośród:
• zaburzenia mowy lub zespół zaniedbywania
połowiczego,
• zaburzenia widzenia, np. o typie niedowidzenia
połowiczego,
• deficyt ruchowy lub czuciowy,
–– izolowanymi zaburzeniami mowy lub zespołem
zaniedbywania połowiczego,
–– częściowym deficytem ruchowym lub czuciowym;
c) zawał mózgu obejmujący tylną część koła tętniczego
Willisa, tzn. tętnicę podstawną i kręgową (posterior circulation infarct – POCI). Objawy koncentrują się wokół
zaburzeń wzrokowych ze względu na niedokrwienie płatów potylicznych, gdzie zlokalizowany jest korowy ośrodek
wzroku. Mogą obejmować:
–– niedowidzenie połowicze,
–– ataksję i oczopląs, na skutek niedokrwienia móżdżku
(Siebert, Basiński, Nyka, 2006).
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W piśmiennictwie używa się również takiego pojęcia,
jak udar strefy strategicznej. Jest to uszkodzenie mózgu
w wyniku choroby dużego naczynia mózgu, w następstwie którego dochodzi do niedokrwienia takiej okolicy
mózgowia, której izolowane uszkodzenie może doprowadzić do otępienia.
Choroby niedokrwienne związane z chorobami małych
naczyń
Wymienia się wiele rodzajów chorób niedokrwiennych
związanych z chorobami małych naczyń:
–– udar zatokowy (lakunarny),
–– podkorowa encefalopatia miażdżycowa Binswangera,
–– choroby zapalne naczyń,
–– układowe choroby tkanki łącznej,
–– zespół antyfosfolipidowy (APS),
–– CADASIL,
–– pseudoxanthoma elasticum,
–– zespół HERNS (hereditary endotheliopathy, retinopathy, nephropathy and stroke),
–– dziedziczne krwotoczne rozszerzenie naczyń (choroba Rendu–Osler–Weber),
–– dziedziczne krwotoki mózgowe z amyloidozą,
–– choroba moyamoya – współwystępowanie zmian
dużych i małych naczyń (Nowacki, Nowik, 2004).
Niektóre z nich zostaną opisane poniżej.
Udar zatokowy (lakunarny – LACI)
Jest to udar spowodowany niedrożnością małych naczyń
mózgowych lub tętnic przeszywających. Dochodzi do niego
w przebiegu nadciśnienia tętniczego. Na skutek zmian patologicznych w ściankach naczyń stają się one zgrubiałe i tracą
elastyczność. W rezultacie światło naczyń przeszywających
ulega zamknięciu lub krytycznemu zwężeniu i dochodzi
do niedokrwienia unaczynianych przez nie obszarów czyli
powstawania lakun (ognisk zatokowych). Lakuny mogą
być pojedyncze, choć zazwyczaj jest ich więcej. Ich przekrój wynosi 2–20 mm. Występują w strukturach głębokich
półkul (w jądrach podstawy) oraz w pniu mózgu, rzadziej
w móżdżku. Można je uwidocznić badaniem KT i nie muszą
one odpowiadać aktualnym objawom neurologicznym.
Wyraźne objawy pojawiają się zwykle, gdy dojdzie
do powstania wielu takich ognisk niedokrwiennych. Zawały
lakunarne mogą być objawowe lub bezobjawowe. Objawy
zależą od miejsca wystąpienia ogniska. Najczęściej są to:
–– czysto ruchowy niedowład połowiczy,
–– połowiczy deficyt czysto czuciowy,
–– nieduży deficyt mieszany ruchowo‑czuciowy,
–– połowiczy niedowład spastyczno‑ataktyczny (ipsilateralna ataksja i niedowład kończyny dolnej),
–– zespół dyzartrii i niezgrabnej ręki (clumsy hand
syndrome).
–– Według różnych danych udary lakunarne stanowią
11–27% przypadków udarów niedokrwiennych (Bradley,
Prusiński, Jankiewicz, 2006; Lastilla, 2006; Szczudlik,
Słowik, 2006).
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Choroba Binswangera (przewlekła leukoencefalopatia
podkorowa, podkorowa encefalopatia nadciśnieniowa)
Jest to rzadko występująca postać otępienia, wynikająca z niedokrwiennego uszkodzenia głębszych warstw
istoty białej półkul mózgowych. Kora mózgu jest zachowana. Mechanizm powstawania niedokrwienia w przypadku encefalopatii Binswangera związany jest z obecnością zmian miażdżycowych w małych tętnicach mózgu.
W ich wyniku obniża się elastyczność małych naczyń
mózgowych zaopatrujących istotę białą mózgu. U chorych bardzo częste jest nadciśnienie tętnicze. W momencie
spadku ciśnienia, naczynia nie mogą odpowiednio zareagować (rozszerzyć się) z powodu zwapnienia, a to z kolei
powoduje niedokrwienie istoty białej mózgu. W przebiegu choroby obecne są ogniskowe deficyty neurologiczne i napady padaczkowe. Częste są również objawy
psychotyczne oraz zaburzenia poznawcze, w tym przede
wszystkim zaburzenia planowania, inicjowania i kontroli
zachowań. W wyniku rozwoju choroby często dochodzi
do otępienia. Początek choroby jest nagły, a postęp może
być stopniowy lub skokowy. Choroba widoczna jest tylko
w rezonansie magnetycznym, w obrazie którego widoczne
są charakterystyczne rozmyte przejaśnienia w obrębie
istoty białej (ogniska hiperintensywne) symetryczne w obu
półkulach (Fujisawa i wsp., 2000; Ziółkowska‑Kochan,
2002)
CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy with
subcortical infarcts and leukoencephalopathy – mózgowa
autosomalna dominująca arteriopatia z zawałami podkorowymi i leukoencefalopatią)
Zespół CADASIL to najczęstsza genetyczna przyczyna
udaru niedokrwiennego mózgu. Choroba występuje u osób
posiadających specyficzną mutację genu Notch 3. Szacuje
się, że mutacja ta występuje u ponad 4 osób na 100 000.
Choroba objawia się w dorosłości, a u chorych zwykle
nie występują typowe dla miażdżycy zaburzenia lipidowe
czy nadciśnienie. W wyniku choroby dochodzi do niedrożności małych tętnic przeszywających mózgu, co powoduje powstawanie małych ognisk niedokrwiennych (lakun)
oraz powiększających się obszarów demielinizacji istoty
białej (lezji istoty białej). Objawy zaczynają się zwykle
od nawracających bólów głowy typu migrenowego oraz
ogniskowych objawów typowych dla udaru niedokrwiennego, jak niedowłady kończyn czy mięśni twarzy. W późniejszych latach dochodzą zaburzenia nastroju, różnorodne
deficyty neurologiczne i zaburzenia poznawcze. W miarę
powiększania się obszarów lakun i lezji objawy ruchowe
i poznawcze nasilają się. Wśród objawów poznawczych
najpierw pojawia się ogólne spowolnienie przetwarzania informacji. Następnie dochodzą problemy z pamięcią.
Z czasem zaburzeniu ulega coraz więcej funkcji poznawczych, w tym funkcje wykonawcze oraz uwaga, a w ostateczności może nawet dojść do otępienia. U 20% chorych
rozwija się depresja (Opherk i wsp., 2004; Peters i wsp.,
2005; André, 2010).
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Zaburzenia poznawcze na tle
chorób niedokrwiennych mózgu
Nie ma obecnie pewności co do występowania specyficznego profilu MCI lub też otępienia na tle naczyniowym.
Ostatnio pojawia się jednak coraz więcej danych wskazujących na istnienie takiego wzorca.
Profil zaburzeń poznawczych w chorobach naczyniowych mózgu zwykle ustala się w opozycji do wzorca typowego dla choroby Alzheimera (AD). Dzieje się tak dlatego,
że AD jest najpowszechniejszą przyczyną otępienia.
Jak wskazują wyniki coraz liczniejszych badań, między
objawami poznawczymi typowymi dla choroby Alzheimera
a profilem charakterystycznym dla chorób naczyniowych
mózgu zarysowuje się pewna granica. Uogólniając, w AD
problemy wśród problemów poznawczych na pierwszy plan
wysuwa się pogorszenie pamięci. Początek choroby jest zwykle trudno zauważalny, a postęp stały, bez remisji, ewentualnie z okresami plateau. Natomiast w chorobach pochodzenia naczyniowego pojawienie się problemów poznawczych
częściej jest nagłe, a postęp choroby następuje skokowo.
Zdarzają się również okresy wycofania objawów. Deficyty
poznawcze są różne zależnie od miejsca uszkodzenia mózgu
(Łuczywek, 1996). Bardziej szczegółowe ustalenia przedstawione zostaną poniżej.
Zaburzenia poznawcze na tle naczyniowym (vascular
cognitive dis order – VCD)
Zaburzenia poznawcze na tle naczyniowym to termin
wprowadzony przez Sachdeva w 1999 r. Oznacza on wszystkie zaburzenia poznawcze wynikające z chorób naczyń
mózgowych. Obejmuje objawy od łagodnych zaburzeń
poznawczych po otępienie na skutek chorób naczyniowych.
Wymienia się tu MCI występujące po udarze, otępienie
na skutek udaru, zaburzenia poznawcze w chorobie Binswangera i CADASIL, jak i zaburzenia na skutek choroby
Alzheimera połączonej z chorobą naczyń mózgowych.
Łagodne zaburzenia poznawcze na tle naczyniowym
(vascular cognitive impairment – VCI)
Román i wsp. (2004) proponują natomiast, aby odróżnić łagodne zaburzenia poznawcze, charakteryzujące się
etiologią naczyniową, od objawów poznawczych pojawiających się w otępieniu naczyniowym. Jako określenie tych
pierwszych proponują termin łagodne zaburzenia poznawcze na tle naczyniowym – VCI.
Kryteria diagnostyczne i typy łagodnych zaburzeń poznawczych na tle naczyniowym
Jedne z pierwszych, klasyczne obecnie, kryteria MCI
zostały stworzone przez zespół Petersena w 1999 r. Kryteria te zostały jednak stworzone do wykrywania wczesnych
objawów choroby Alzheimera, dlatego wielu autorów uważa,
że do badania MCI na tle naczyniowym powinno się przyjąć
inny zestaw objawów. Biorąc pod uwagę różnorodność deficytów diagnozowanych jako MCI, zaproponowano podział
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łagodnych zaburzeń poznawczych ze względu na dominujące
objawy. Jako pierwszy podział taki wprowadzili Petersen
i wsp. w 2001 r. Wyróżniono wówczas łagodne zaburzenia
poznawcze w zakresie pamięci (amnestic‑MCI – aMCI),
łagodne zaburzenia w wielu sferach poznawczych (multiple domains slightly impaired‑MCI – mdMCI), łagodne
zaburzenia poznawcze z zachowaną pamięcią (non‑memory
domain‑MCI). Podział ten, różnie modyfikowany, jest często wykorzystywany przez innych autorów.
Najczęściej stwierdzany jest typ aMCI, który stanowi
trafny predyktor wystąpienia choroby Alzheimera. Szacuje
się, że rocznie wśród osób z pamięciowymi MCI u 10–12%
diagnozuje się AD (Reitz i wsp., 2007; Luis i wsp., 2003).
Jedne z nowszych kryteriów MCI na tle naczyniowym
stworzyli Winblad i wsp. (2004). Są one następujące: a)
pacjent nie spełnia kryteriów otępienia; b) pacjent doświadcza pogorszenia funkcjonowania poznawczego w jakiejkolwiek dziedzinie, a zmiany te są wykrywalne za pomocą
testów neuropsychologicznych, oraz c) codzienne funkcjonowanie pacjenta nie uległo pogorszeniu lub uległo mu
w niewielkim stopniu. Wszystkie te warunki muszą zostać
spełnione, aby zdiagnozowano MCI. Z kolei Reitz i wsp.
(2007) zaproponowali: 1) odczucie pacjenta o pogorszeniu
sprawności pamięci; 2) wynik w zakresie przynajmniej
jednej, dowolnej, funkcji poznawczej o 1,5 SD niższy
od oczekiwanego na podstawie wieku, płci i wykształcenia; 3) adekwatny poziom funkcjonowania w codziennym
życiu; 4) brak diagnozy otępienia.
Natomiast Galuzzi, Sheu, Zanetti i wsp. (2005) stworzyli
zestaw kryteriów do diagnozy VCI na tle chorób małych
naczyń. Dotyczą one dwóch obszarów: objawów poznawczych oraz mózgowo‑naczyniowych.
Kryteria poznawcze:
–– zaburzenia funkcji wykonawczych – trudności z formułowaniem celu, rozpoczęciem działania, planowaniem,
organizacją pracy, wykonywaniem czynności sekwencyjnych, zmianą schematu działania, wytrwałością;
–– deficyt pamięci (może być niewielki) – obniżona
sprawność odpamiętywania, raczej bez zmian w zakresie
rozpoznawania, zapominanie – w małym natężeniu, wskazówki poprawiają wykonanie zadań pamięciowych;
–– nasilenie objawów – deficyty funkcji wykonawczych
i pamięci nasilone w stosunku do poziomu wcześniejszego,
ale nie w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie złożonych czynności czy aktywności społecznych.
Kryteria mózgowo‑naczyniowe:
–– oznaki chorób mózgowo‑naczyniowych w obrazie
MRI:
• znaczne lezje istoty białej;
• brak nielakunarnych ognisk niedokrwiennych
korowych lub korowo‑podkorowych, brak krwotoków wskazujących na choroby dużych naczyń,
brak objawów innych chorób istoty białej, np.
stwardnienie rozsiane, sarkoidoza, zapalenie
mózgu), brak wodogłowia;
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–– objawy neurologiczne chorób mózgowo‑naczy
niowych – niedowład połowiczny, niedowład mięśni twarzy,
objaw Babińskiego, deficyt sensoryczny, dyzartria, zaburzenia chodu, objawy pozapiramidowe zgodne z objawami
lezji podkorowych.
Mechanizm łagodnych zaburzeń poznawczych na tle
naczyniowym
Z przeglądu o wpływie chorób naczyniowych mózgu
na wystąpienie zaburzeń poznawczych wykonanego przez
Panza, D’Introno, Colacicco i wsp. (2005) wynika, że czynniki ryzyka wystąpienia chorób naczyń mogą mieć wpływ
na wystąpienie MCI. Reitz, Tang i wsp. (2007) zebrali dane
z 17 lat powtarzanych badań nad związkiem nadciśnienia
z zaburzeniami poznawczymi. Na tej podstawie zaobserwowali związek między nadciśnieniem a MCI typu nieamnestycznego (wynik był istotny dla osób z izolowanymi
lub sprzężonymi łagodnymi zaburzeniami poznawczymi
dotyczącymi funkcji wykonawczych i/lub wzrokowo
‑przestrzennych). Nie było natomiast związku między nadciśnieniem a wystąpieniem MCI amnestycznego. Mechanizm
zależności nadciśnienia i zaburzeń poznawczych nie jest
jasny. Autorzy tłumaczą, że nadciśnienie stanowi czynnik
ryzyka m.in. lezji istoty białej, może również przyczynić
się do naruszenia bariery krew‑mózg oraz powstania ognisk
niedokrwiennych i hiperintensywnych zmian w istocie białej (white matter hyperintensities – WMH). Te z kolei mogą
doprowadzić do wystąpienia zaburzeń poznawczych (Reitz,
Tang, Manly i wsp., 2007).
Hiperintensywne zmiany w istocie białej to obszary
tkanki nerwowej dające zwiększoną siłę sygnału w obrazie
rezonansu magnetycznego. Zmiany mogą występować w istocie białej, często w obszarze okołokomorowym. Przyczyną
takiego obrazu w MRI może być demielinizacja aksonów;
WMH często współwystępuje z chorobami małych naczyń
mózgowych. Uważa się, że złe funkcjonowanie naczyń
powoduje niedokrwienie i lezje istoty białej, co z kolei
wpływa na zanikanie mieliny. Objawy WMH mogą różnić
się w zależności od konkretnego umiejscowienia uszkodzeń.
Łagodne zaburzenia poznawcze na tle naczyniowym
(VCI) a łagodne zaburzenia poznawcze typu amnestycznego (aMCI)
Z części badań wynika, że WMH koreluje z MCI ograniczonymi do zaburzeń pamięci, natomiast występowanie
ognisk niedokrwiennych koreluje z MCI nieamnestycznymi
(Luchsinger, Brickman, Reitz i wsp., 2009). W badaniu Kantarci i wsp. (2008) pacjenci z MCI ograniczonymi do objawów pamięciowych w badaniu neuroobrazowym mieli
mniejszą objętość hipokampa w porównaniu do pacjentów
z MCI dotyczącymi różnych sfer poznawczych. Natomiast
pacjenci z nieamnestycznymi MCI charakteryzowali się
występowaniem ognisk niedokrwiennych (Kantarci, Petersen, Przybelski i wsp., 2008). Inni autorzy uzyskali natomiast
wyniki wskazujące na to, że osoby z WMH miały gorsze
wyniki w zakresie zdolności wizualno‑przestrzennych oraz
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elastyczności myślenia, natomiast osoby z atrofią hipokampa
miały gorsze niż grupa kontrolna wyniki w zakresie testów
pamięciowych (Moretti, Pievani, Geroldi i wsp., 2009).
Dodać należy, że istnieją różne hipotezy na temat mechanizmu atrofii komórek hipokampa. Wśród prawdopodobnych
przyczyn wymienia się przede wszystkim niewystarczające
ukrwienie oraz nadmiar glikokortykosteroidów. Ponieważ
hipokamp jest częścią układu limbicznego odpowiedzialną
między innymi za pamięć i orientację w przestrzeni, uważa
się, że jego uszkodzenie może powodować obniżenie sprawności pamięci oraz zdolności przestrzennych.
W części badań natomiast wykryto objawy osłabienia
wydolności pamięci zarówno u osób z atrofią hipokampa,
jak i z WMH. Według autorów, możliwe jest, że oba stany
prowadzą do objawów pamięciowych, jednak dotyczących
różnych rodzajów pamięci. Pomimo że w obu przypadkach
dochodzi do deficytów pamięci epizodycznej, to przy chorobach naczyniowych deficyty dotyczą też pamięci roboczej
oraz funkcji wykonawczych (Nordahl, Ranganath, Yonelinas i wsp., 2005).
Z kolei Galluzzi i wsp. (2005) starali się wyodrębnić profil objawów poznawczych i behawioralnych wynikających
z chorób małych naczyń mózgowych. Celem było odróżnienie tego zestawu objawów od amnestycznego MCI. Autorzy
potwierdzili występowanie typowych objawów dotychczas
przypisywanych chorobom małych naczyń (zaburzenia funkcji wykonawczych, relatywnie dobrze zachowana pamięć,
objawy pozapiramidowe, zaburzenia chodu). Zaskakujący
był natomiast brak różnic w testach pamięciowych między
osobami z aMCI i VCI. Autorzy dodatkowo porównali też
objawy poprzedzające wystąpienie otępienia o charakterze
naczyniowym wśród osób biorących udział w tym badaniu. Okazało się, że otępienie wynikające z chorób istoty
białej mózgu zdiagnozowano w większości u pacjentów
z wcześniejszymi VCI, natomiast otępienie spowodowane
ogniskami niedokrwiennymi w obszarze kory zwykle nie
było poprzedzone VCI.
W innym badaniu wykazano również wpływ lakun
i lezji istoty białej na funkcjonowanie kory. Sprawdzano
relację pomiędzy występowaniem lakun i lezji podkorowych a intensywnością metabolizmu korowego uwidocznionego za pomocą PET. Związek ten najsilniej zaznaczył
się w rejonie grzbietowo‑bocznej kory przedczołowej. Kora
przedczołowa jest powszechnie uważana za rejon odpowiedzialny za funkcje wykonawcze, zgodnie z tym, lakuny
i lezje podkorowe korelowały z pogorszeniem w zakresie tych funkcji. Autorzy sugerują, że lezje istoty białej
prawdopodobnie obniżają transmisję neuroprzekaźników,
to w efekcie zmniejsza aktywność kory. Inny hipotetyczny
mechanizm mógłby polegać na tym, że lezje podkorowe
powodują rozsiane mikro‑udary w korze, co wpływa na jej
funkcjonowanie. Co bardziej zaskakujące, z poziomem metabolizmu w korze przedczołowej korelowały również wyniki
testów pamięci. Autorzy tłumaczą to tym, że wykonanie
testów pamięciowych wymaga nie tylko sprawnej pamięci,
ale i funkcji wykonawczych (Reed, Eberling i wsp., 2004).
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Również Grau‑Olivares i wsp. (2010) stwierdzili, że wśród
pacjentów po zawale lakunarnym u tych, u których występują MCI widoczne są również zaniki kory w obszarze
przedczołowym. W badaniu Nordlund i wsp. (2005) osoby,
u których zdiagnozowano łagodne zaburzenia poznawcze
oraz organiczne objawy chorób naczyniowych (zaburzenia
rytmu serca, zmiany tkanki mózgowe typu lakun, WMH
itp.) wypadały gorzej niż osoby z MCI bez wymienionych
objawów organicznych w testach szybkości przetwarzania
informacji, uwagi, zdolności wizualno‑przestrzennych oraz
funkcji wykonawczych.
Ponadto, według zespołu Sudo i wsp. (2010) przydatne
przy wczesnej diagnozie MCI na tle naczyniowym mogą być
testy myślenia abstrakcyjnego. Z badania wynika, że test
abstrakcyjnego myślenia (CAMCOG) różnicuje osoby
zdrowe od osób z MCI (na prawdopodobnym tle naczyniowym) i osób z otępieniem na tle naczyniowym.
Odmienne wyniki otrzymali Loewenstein i wsp. (2006).
Nie zaobserwowali oni żadnych różnic w zakresie funkcji
poznawczych między osobami z MCI typu alzheimerowskiego i naczyniowego.

Otępienie na tle naczyniowym
Porównanie łagodnych zaburzeń poznawczych na tle
naczyniowym (VCI) i otępienia na tle naczyniowym
(VaD )
Istnieją badania, z których wynika, że MCI na tle naczyniowym (naczyniowe MCI) są etapem pośrednim pomiędzy
pełną sprawnością poznawczą a otępieniem na tle naczyniowym. Przemawiają za tym wyniki badań prospektywnych oraz podobieństwo objawów. Jak stwierdzili Sachdev i wsp. (2004) otępienie naczyniowe jest poprzedzone
naczyniowymi łagodnymi objawami poznawczymi, w obu
przypadkach objawy koncentrują się wokół spowolnienia
przetwarzania informacji oraz pogorszenia pamięci roboczej,
przy czym podstawową różnicę stanowi natężenie objawów – większe w otępieniu. Podobnie Meyer i wsp. (2002)
stwierdzili, że vaMCI może być formą przejściową przed
rozwinięciem otępienia naczyniowego. W badaniu prospektywnym Zanetti i wsp. (2006) choroba Alzheimera rozwinęła się tylko u osób ze zdiagnozowanym wcześniej MCI
typu amnestycznego, natomiast otępienie naczyniowe zdiagnozowano jedynie u osób z mcdMCI (multiple‑impaired
‑cognitive‑domains MCI – łagodnymi zaburzeniami poznawczymi w zakresie wielu zdolności poznawczych). Dodatkowo,
u osób z mcdMCI były obecne zaburzenia funkcji wykonawczych. Dokonywano również porównań objawów MCI typu
naczyniowego oraz MCI poprzedzającego AD. W badaniu
Luis i wsp. (2004) u osób z MCI‑AD szybciej rozwijało się
otępienie (typu alzheimerowskiego) niż u osób z naczyniowymi MCI (w tym wypadku chodziło oczywiście o otępienie naczyniowe). Ponadto, osoby z MCI‑AD wyróżniały się
większymi uszkodzeniami pamięci epizodycznej, natomiast
osoby z naczyniowym MCI miały silniejsze uszkodzenia
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umiejętności wizualno‑przestrzennych. Z kolei w badaniu
de Jager (2004) u osób z rozpoznaniem MCI progresja w kierunku choroby Alzheimera nastąpiła, gdy dominujące były
objawy pamięciowe i wykonawcze. Natomiast do otępienia
na tle naczyniowym dochodziło raczej u osób z dominującym spadkiem sprawności przetwarzania informacji.
Wyniki badań wskazują, że czynniki sprzyjające rozwojowi chorób związanych z niewydolnością naczyń mózgowych sprzyjają też progresowi od MCI do otępienia (Solfrizzi i wsp., 2004). Z wielu doniesień wynika, że największa
częstotliwość progresu w kierunku otępienia ma miejsce
w przypadku pacjentów z MCI ograniczonym do pamięci.
Dochodzi wówczas zwykle do otępienia wynikającego z choroby Alzheimera (Maioli i wsp., 2007). W innym badaniu
MCI dotyczącym wielu sfer poznawczych było spośród różnych rodzajów MCI najlepszym predyktorem wystąpienia
otępienia na tle naczyniowym oraz choroby Alzheimera
(Rasquin i wsp., 2005).
Z otępieniem często wiąże się występowanie określonych zmian anatomicznych mózgu. Do najczęstszych należą:
hiperintensywne zmiany w istocie białej (white matter hyperintensities – WMH) oraz atrofia komórek hipokampa (hippocampal atrophy – HA). Jak stwierdzono, atrofia komórek
hipokampa oraz takie markery chorób naczyń mózgowych
jak WMH, lakuny, mikrokrwotoki, ogniska niedokrwienne
u osób z MCI stanowią predyktor różnych form demencji
(Staekenborg i wsp., 2009). Choć nie wszystkie badania
wykazały tę zależność. Na przykład DeCarli i wsp. (2004)
w swojej próbie badanych stwierdzili, że progres od MCI
do otępienia można przewidzieć na podstawie wyników
testów pamięci i funkcji wykonawczych. Autorzy ci nie
zaobserwowali natomiast związku między występowaniem lakun ani WMH, a otępieniem (DeCarli i wsp., 2004).
Podobne wyniki uzyskał też inny zespół badaczy, WMH
dodatnio korelowała z atrofią hipokampa, nie było natomiast związku między WMH a chorobami naczyń mózgowych (Appel i wsp., 2009). Z kolei Kuller i wsp. (Selnes
i wsp., 2006) stwierdzili, że w przypadkach większych
zmian WMH ryzyko otępienia może zwiększyć się nawet
dwukrotnie. Istnieją również doniesienia, że powiększanie się obszarów zmian patologicznych istoty białej koreluje z nasileniem objawów poznawczych, choć zależność
ta nie jest wyraźna u każdego pacjenta. Objawy poznawcze
w przypadkach izolowanych WMH sprowadzają się do spowolnienia psychoruchowego (Selnes i wsp., 2006).
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Otępienie wielozawałowe – rozwija się stopniowo,
występuje po szeregu mniejszych epizodów niedokrwiennych, powodujących akumulację zawałów w miąższu mózgu.
Jest to głównie otępienie korowe.
Otępienie naczyniowe podkorowe – obejmuje osoby
z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i ogniskami niedokrwiennymi w głębi istoty białej półkul mózgowych. Kora
mózgu jest zwykle niezajęta, co kontrastuje z obrazem klinicznym, który może przypominać otępienie w chorobie
Alzheimera.
Ze statystyk wynika, że otępienie na tle naczyniowym
jest drugą pod względem częstości rozpoznawania formą
otępienia, po chorobie Alzheimera, a najważniejszą spośród form wtórnych.
Zespoły otępienne naczyniowe:
–– o ostrym „udarowym” początku (epizod niedokrwienny),
–– wielozawałowe (np. CADASIL) – liczne epizody
naczyniowo‑mózgowe,
–– naczyniowe podkorowe (choroba Binswangera),
–– naczyniowe korowo‑podkorowe.
Określenie profilu zaburzeń poznawczych dla chorób
naczyniowych jest tym trudniejsze, że otępienie naczyniowe
to pojęcie obejmujące wiele zespołów o zróżnicowanej etiologii. Do tej kategorii zaliczają się zarówno korowe ogniska
niedokrwienne dając wyraźne objawy, jak i niedokrwienia istoty białej, objawiającym się jedynie spowolnieniem
ruchowym (Lindeboom i wsp., 2004).
Otępienie występuje u 1/3 pacjentów, którzy przeszli
udar mózgu. Jednak u części z nich przyczyną jest AD.
W większości badań opierających się na wynikach autopsji okazuje się, że otępienie czysto naczyniowe występuje bardzo rzadko (Selnes i wsp., 2006). Trudno jest
jednak jednoznacznie stwierdzić przyczynę otępienia
u pacjentów w warunkach klinicznych. Obecnie nie ma
również żadnych klinicznych kryteriów pozwalających
na wyodrębnienie pacjentów z otępieniem „mieszanym”,
tzn. spowodowanym zarówno czynnikami naczyniowymi,
jak i AD.
Wczesne definicje otępienia naczyniowego zakładały
konieczność czasowego związku między początkiem zmian
poznawczych, a pojawieniem się zmian w tkance mózgowej
wskazujących na przyczynę naczyniową. Ponadto kładły
nacisk na konieczność wystąpienia zaburzeń pamięci oraz
zdolności uczenia się. Istotnym kryterium było również
zaburzenie codziennego funkcjonowania pacjenta (SelTypy otępień na tle naczyniowym i objawy poznawcze nes i wsp., 2006). Obecnie uważa się te kryteria za zbyt
Światowa Organizacja Zdrowia wyróżniła w ICD‑10 restrykcyjne czy wręcz nieuzasadnione. Selnes i wsp. (2006)
kilka typów otępień naczyniowych. Są to: otępienie naczy- zaproponowali podział wszelkich zaburzeń poznawczych
niowe z ostrym początkiem, otępienie wielozawałowe, otę- (od łagodnych po otępienie) na tle naczyniowym (VCD)
pienie naczyniowe podkorowe oraz postacie mieszane lub według przyczyny ich powstania. Ich celem było pokazanie
nieokreślone.
źródeł zróżnicowania objawów poznawczych w chorobach
Otępienie naczyniowe z ostrym początkiem – rozwija naczyniowych mózgu. Wyróżnili oni:
się zwykle gwałtownie po udarze spowodowanym zakrze1. Otępienie poudarowe (w tym jako osobną podgrupę –
pem, zatorem lub krwotokiem naczyń mózgowych. Rzadko otępienie po udarze strefy strategicznej).
przyczyną może być pojedynczy, duży zawał.
2. Zaburzenia o etiologii mieszanej – AD i naczyniowej.
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3. Zaburzenia wynikające z chorób małych naczyń
mózgowych.
4. Zaburzenia wynikające z zespołu CADASIL.
Otępienie poudarowe (post‑stroke dementi – PSD) –
najważniejszym predyktorem wystąpienia otępienia u osób
po udarze mózgu jest wiek. Znaczenie ma również wielkość ogniska niedokrwienia, istniejące wcześniej choroby
substancji białej mózgu, niskie ciśnienie krwi w naczyniach mózgowych oraz atrofia płata skroniowego (wiązana
zwykle z AD). Dodatnio skorelowana z ryzykiem otępienia
jest również obecność i nasilenie objawów poznawczych
po udarze. Może być natomiast zaskakujące, że mniejsze
znaczenie ma wielkość obszaru zniszczonej podczas udaru
tkanki oraz lokalizacja zniszczenia.
Otępienie po udarze strefy strategicznej – jeszcze
niedawno rozpowszechniony był pogląd, że pewna ilość
uszkodzonej w wyniku udaru tkanki mózgowej stanowi
wielkość krytyczną przesądzającą o wystąpieniu otępienia.
Dziś wiadomo już, że tak nie jest. Istnieją bowiem pewne
miejsca, których uszkodzenie, mimo że niewielkie jeśli
chodzi o obszar, daje silne objawy z otępieniem włącznie.
Do miejsc takich należą: istota szara okołowodociągowa
(deep central gray matter), której uszkodzenie wywołuje
czasem otępienie; a także wzgórze i jądra podstawy, których niedokrwienie może spowodować długotrwałą dezorientację i deficyt pamięci, dodatkowo, uszkodzenia obszarów brzuszno‑przyśrodkowego i przedniego wzgórza mogą
wywołać zaburzenia funkcji wykonawczych i głęboką amnezję. Zwykle jednak objawy spowodowane udarem strefy
strategicznej ustępują w znacznej mierze w ciągu roku.
Trwałe otępienie na skutek udaru strefy strategicznej jest
niezwykle rzadkie.
Zaburzenia o etiologii mieszanej – AD i naczyniowej –
według Selnes i Vinters są największą grupą, a próby rozdzielania zaburzeń poznawczych na naczyniowe i typu AD
mogą dawać zafałszowane wyniki ze względu na stosunkowo małą liczbę przypadków „czystych”. W badaniach
wykorzystujących wyniki autopsji zwykle diagnozuje się
maksymalnie kilka procent przypadków „czystego” otępienia naczyniowego (Selnes i wsp., 2006).
Jak wspomniano, szczególnie wiarygodne w określeniu
profili zaburzeń poznawczych w otępieniu typu naczyniowego i alzheimerowskiego wydają się być badania oparte
na danych zbieranych wieloletnio i popartych wynikami
autopsji. Nie występuje w nim bowiem problem niepewności, co do właściwej diagnozy pacjenta. W jednym z nich
u wszystkich badanych 18 pacjentów z deficytami poznawczymi i chorobami małych naczyń mózgowych wyniki
autopsji wykazały towarzyszące zmiany typowe dla AD –
u połowy minimalne, a u połowy umiarkowane lub znaczne.
Autorzy nie znaleźli spójnej zależności między widocznymi
w autopsji objawami chorób naczyniowo‑mózgowych a profilem poznawczym, nawet w zakresie samego tylko faktu
wystąpienia otępienia. Pacjenci ze stwierdzonymi w autopsji połączonymi objawami zarówno chorób małych naczyń
mózgowych i AD, w ostatnim badaniu mieli gorsze wyniki
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w testach pamięci epizodycznej niż pacjenci tylko z objawami naczyniowymi. Nie zaobserwowano natomiast różnic
w zakresie funkcji wykonawczych. Ponadto, nie u wszystkich pacjentów stwierdzono często opisywany nagły początek i skokowe pogarszanie funkcjonowania poznawczego
w przypadku chorób małych naczyń mózgowych. Profile
poznawcze u pacjentów z tą samą diagnozą były różne,
z czego autorzy wnioskują, że wskazane jest dalsze różnicowanie podtypów chorób naczyń mózgowych łączonych
z AD (Reed, Mungas i wsp., 2004).

Podsumowanie
Celem pracy było wyodrębnienie wzorca zaburzeń
poznawczych charakterystycznego dla chorób niedokrwiennych mózgu, a konkretnie sformułowanie różnic pomiędzy
tym profilem, a kształtem zaburzeń poznawczych charakterystycznych dla chorób degeneracyjnych mózgu, jaką jest
na przykład choroba Alzheimera.
Na podstawie przeglądu piśmiennictwa można wywnioskować, że w zaawansowanym stadium zaburzeń różnice
takie są nieznaczne. Otępienia na tle naczyniowym mają
wiele objawów wspólnych z otępieniami w przebiegu AD.
Do najczęściej spotykanych należą: znaczne deficyty pamięci
i funkcji wykonawczych. Wydaje się jednak, że im więcej
jest cech patologicznych zmian w tkance mózgowej typowych dla AD (jak atrofia hipokampa), tym większe zaburzenia pamięci epizodycznej.
Wyraźniejszy profil objawów naczyniowych jest
widoczny natomiast zanim dojdzie do otępienia – na etapie
łagodnych zaburzeń poznawczych. W porównaniu do MCI
w AD, VCI cechuje się lepszym funkcjonowaniem pamięci
epizodycznej, gorszym funkcji wykonawczych i pamięci
werbalnej oraz spowolnieniem psychoruchowym. Różnice
te są najwyraźniejsze, gdy spośród pacjentów z chorobami
niedokrwiennymi mózgu wybierzemy tych z diagnozą chorób małych naczyń. Objawy poznawcze powstałe po udarach niedokrwiennych zależą w dużej mierze od miejsca
niedokrwienia. W przypadku chorób małych naczyń, ognisk
niedokrwiennych jest zwykle wiele, co, jak się sugeruje,
wpływa na aktywność kory mózgu. Autorzy podają różne
możliwe mechanizmy takiej zależności. Jeden z nich polega
na negatywnym wpływie lezji i demielinizacji istoty białej na transmisję neuroprzekaźników w obrębie kory. Inny
zakłada natomiast istnienie wielu rozproszonych ognisk
niedokrwiennych w korze spowodowanych niedostatecznym zaopatrywaniem w krew przez naczynia objęte procesem chorobowym.
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WPŁYW TRAUMY NA PSYCHIKĘ. PSYCHOTERAPIA OFIARY*
Dobrze z dzieciństwa pamiętam ten lęk.
Omijałam kałuże, zwłaszcza te świeże, po deszczu.
Któraś z nich przecież mogła nie mieć dna, choć wyglądała jak inne.
Stąpnę i nagle zapadnę się cała, zacznę wzlatywać w dół,
W kierunku chmur odbitych, a może i dalej.
Potem kałuża wyschnie, zamknie się nade mną,
A ja na zawsze zatrzaśnięta – gdzie –
Z niedoniesionym na powierzchnię krzykiem.
Dopiero później przyszło zrozumienie:
Nie wszystkie złe przygody
Mieszczą się w regułach świata
I nawet gdyby chciały,
Nie mogą się zdarzyć.
Wisława Szymborska, Chwila

Napisano na ten temat już wiele mądrych tomów. I bardzo dobrze, bo wszystko, co związane jest z człowiekiem
i jego złożonym sposobem przeżywania świata jest bardzo
ważne – może tylko teraz chciałoby się jeszcze więcej innego
spojrzenia na ujęcie wpływu traumy i sposobów powrotu
do zdrowia po jej przeżyciu – poprzez wzrost zbiorowej
świadomości co do jej poważnych, długoterminowych konsekwencji oraz sposobów wyjścia z niej.
Niniejsze opracowanie, ze względu na jego krótką
formę, jest tylko niewielką cząstką dotyczącą tego tematu
i w pewien sposób niestety spłyceniem tego tak ważnego
dyskursu, a omawiany temat znajduje obecnie głęboki
i poruszający wydźwięk w mojej pracy terapeutycznej.
Pozycja psychoterapeuty i kognitywisty, ale i kiedyś –
ofiary określa charakter zawartych tu przeze mnie treści.
Bo mnóstwo ludzi nosi ślady obrażeń, którymi nie zajęto
się w porę, z niewiedzy lub przez zaniedbanie. Moim celem
jest pokazanie choćby cząstki przeżyć i dramatu ofiar; tego,
co dzieje się z ich umysłem, ciałem, duchem – w wyniku
bezwzględnego okrucieństwa drugiego człowieka wobec
nich. Bo natura naszych myśli prowadzi tak do przeszłości, jak i przyszłości, do stojącego poza czasem naszego
umysłu. Nie musi być naznaczenia traumą na całe życie
człowieka. Życie „po” jest możliwe. Uwolniony od przeszkód, od traumatycznych wspomnień, mózg zdolny jest
wtedy do zadziwiających dokonań… Ofiara, która osiągnęła

poczucie wspólnoty z innymi może odpocząć po ciężkiej
pracy i powrócić do normalności. Przed sobą ma teraz
po prostu zwyczajne, ciekawe życie…
Praca ta ma również kontekst osobisty; dedykuję ją
moim Ukochanym Dzieciom i tym wszystkim Wspaniałym Ludziom, którzy potrafią (i tym, którzy też chcieliby)
uwierzyć w drugiego człowieka, spojrzeć w niego, zrozumieć jego smutek, z życzliwością podać mu rękę… wierzyć i ufać…
Zrozumienie traumy jest poza zasięgiem rozumu
i naszej – ludzkiej wyobraźni, bo traumatyczne wydarzenia wykraczają poza zwykły porządek społeczny; porządek
rzeczy, który daje ludziom poczucie sensu, bezpieczeństwa,
związku z innymi, kontroli, przekraczają one zwykle też
nasze zdolności przystosowawcze. Zmuszają też często
człowieka do konfrontacji z poczuciem skrajnej rozpaczy,
bezradności i przerażenia, wywołując jednocześnie jego
dramatyczne reakcje. Jeśli sprawcą ich jest człowiek, należy
je nazwać zbrodnią, bo trauma – to gwałt zadany nie tylko
systemowi nerwowemu, co samemu „ja”. Czyli naszej istocie.
Wszystko, co widzimy, pozostawia w nas ślady. Wszystko,
czego doznajemy, pozostawia w nas ślady. Traumatyczne
zdarzenia należące do historii ludzkości zapisują się bowiem
w pamięci narodów, grup społecznych czy ras i przenoszone są na następne pokolenia przez np. historię, literaturę,
systemy prawne. Zdarzenie jest potencjalnie traumatyczne,

* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Jerzego Samochowca
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jeśli jest postrzegane (świadomie lub nieświadomie) jako
zagrażające życiu. Bauer (2008) tak to wyraża: Obrazy
i doznania traumy są kodowane w postaci wzorców neuronalnych wchodzących następnie do repertuaru naszych
wyobrażeń (…) i puli osobistych obrazów. Freud wyobrażał sobie traumę, jako wyłom w barierze bezpieczeństwa,
chroniącej przez (nad) stymulacją, prowadzący do uczucia
przytłaczającej bezbronności. Wielu naukowców, w tym
Strelau (2009), uważa, że coraz częściej trauma diagnozowana jest nie jako „obiektywnie” dramatyczne wydarzenie,
ale jako przerażające doświadczenie życiowe, konfrontujące człowieka z uczuciem strachu, bezradności, horroru.
To mocne i bardzo trafne określenia dla dramatu ofiar przeżywających w ten sposób jakąś ważną cząstkę swojego życia.
Hans Selye – pierwszy badacz wpływu stresu na człowieka
w latach 60. ubiegłego wieku – na określenie sytuacji stresowej użył terminu general adaptation syndrome.
Trauma jest powszechnie kojarzona z wydarzeniami
takimi jak wojna, ekstremalne nadużycia fizyczne, emocjonalne i seksualne, śmierć osób najbliższych, wypadki powodujące okaleczenia lub katastrofy naturalne. Innym źródłem
bardzo silnych przeżyć traumatycznych są akcje terrorystyczne, w których często giną dziesiątki ofiar, a przyczyny
zdarzenia i intencje sprawców są dla nas niepojęte. Goleman
(2003) tak pisze o przemocy: Najtrudniejszy jest pierwszy
raz (…) jeśli raz przekroczy się tę granicę, to za każdym
następnym razem przychodzi to coraz łatwiej. Okazuje się,
iż traumą może być również doznany w życiu dorosłego
człowieka „zwykły”, „marginalny” uraz, np. uszkodzenie
mięśni nerwów i nogi (którego doznał Oliver Sacks podczas
swojej wyprawy). Kiedy Sacks podzielił się swoimi bardzo
emocjonalnymi odczuciami z Łurią (który był zwolennikiem tzw.„pogłębionej” medycyny), związanymi z przebytym indywidualnym doświadczeniem urazu i zdarzeniem
neurologicznym podobnym do opisywanego przez Łurię
w książce „Świat utracony i odzyskany” i w jego innych
neurografiach, ten odpisał mu w jednym ze swoich listów:
Odkrywa Pan całkowicie nowe obszary… Proszę opublikować swoje informacje. Zmieni to, być może, „weterynaryjne”
podejście do zaburzeń nerwów obwodowych, co sprawi,
że medycyna stanie się bardziej humanitarna.
Sacks pisze o swoim przeżyciu dość dramatycznie: …
Co się ze mną dzieje? Nie potrafię próbować, chcieć, myśleć,
przypominać sobie. (…) przede mną otwierała się otchłań…
To, że mięsień był porażony, „głuchy”, że jego puls zamarł,
„serce” stanęło, że był jednym słowem martwy… nie miało
prawie znaczenia wobec tego, co zaczynałem dostrzegać
dopiero teraz. (…) Co zrazu sprawiało wrażenie zaledwie
miejscowego urazu, jawiło się teraz w zupełnie innym, napawającym lękiem świetle, jako uraz pamięci, myślenia, woli
– patologiczna zmiana nie w mięśniu, lecz we mnie samym…
Emocje to zjawisko elektrochemiczne, a nasz ból emocjonalny zakodowany jest dużo głębiej niż ból fizyczny. Dzięki
systemowi nerwowemu mają one możliwość przemieszczania się w organizmie człowieka – to część elektryczna
i kontrola jest tu tylko podświadoma. Drugą, ważniejszą
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częścią emocji jest ich chemiczna natura i ta właściwość
umożliwia im gromadzenie się, zamiast znikać w niedługim
czasie od ich doświadczenia. Zaburzenia nastroju są odpowiedzialne za nieopisane cierpienia ofiary, pojawiające się
w postaci depresji, bezsenności, lęku, alienacji. Koch (2008)
słusznie przy tym zauważa, iż nastrój i nasze emocje decydują o tym, jak radzimy sobie w życiu i w jakich barwach
widzimy świat. Max Urchs (2009) – odnosząc się do świata
naszych emocji – uważa, że: Mózg i reszta ciała ściśle
współpracują przy powstawaniu emocji (…) Rola emocji
w inteligentnym ludzkim zachowaniu jest niezaprzeczalna
(…) emocjami zainteresowała się również nauka kognitywna. A tak na temat wpływu emocji na nas wypowiada
się Ornish (1998): Umysł, emocje nie kończą się u podstawy czaszki (…) wpływają na nas nawet na poziomie
komórkowym, a także kierują każdym systemem w ciele
(…) splecione są ze wszystkimi aspektami fizjologii. Emocje
powstają jako pole, które płynie przez nas całych, przez
mózg, gruczoły, system odpornościowy, serce, jelita, tworząc
pełną sieć informacyjną; nie są zamknięte tylko w mózgu.
Zimbardo (1999) wskazuje, że we wszystkich złożonych
emocjach istotną rolę odgrywa kora mózgowa za pośrednictwem swych wewnętrznych sieci neuronalnych i połączeń z innymi częściami ciała. Emmet Fox w „Kazaniu
na górze” mówi o naszym głębokim przeżywaniu traumy,
że to bez znaczenia, jak głęboko w nas tkwi troska, jak beznadziejne są perspektywy, jak bardzo splątany jest węzeł, jak
wielka pomyłka… Gdybyś tylko mógł wystarczająco kochać,
byłbyś najszczęśliwszym i najpotężniejszym stworzeniem
na świecie. A Louann Brizendine (2006) dodaje: Spróbuj
zatem na chwilę wyobrazić sobie mapę, na której przedstawiono obszary mózgu powiązane z emocjami. A raczej
dwie mapy – mózgu męskiego i kobiecego (…) u mężczyzn
szlaki łączące te obszary wyglądają jak wąskie, wiejskie
drogi, u kobiety – jak wielopasmowe autostrady.
Badania nad urazem psychicznym mają swoją szczególną i ciekawą historię – historię cyklicznej amnezji – gdzie
okresy aktywności badań przeplatały się z okresami zapomnienia. W ubiegłym stuleciu kilkakrotnie podejmowano
badania, które szły podobnym torem, a potem zupełnie nagle,
nie wiadomo dlaczego, porzucano je, po czym po latach
wracano do tych samych wniosków. Temat ten zresztą wciąż
prowokował zaciekłe spory, a poszukiwania w tej dziedzinie
zawsze prowadziły na tereny niebezpieczne dla sumienia,
ocierając się np. o fundamentalne kwestie wiary. W ciągu
ostatnich stu lat do publicznej świadomości dochodziły różnego rodzaju urazy psychiczne; za każdym razem badania
w tej dziedzinie rozkwitały w związku z jakimś aktualnym ruchem politycznym. Jako pierwszy, w republikańskiej
atmosferze antyklerykalnej Francji końca XIX w., wyłonił
się problem histerii, archetypowo kobiecego zaburzenia
psychicznego. W drugiej kolejności pojawiła się nerwica
frontowa czy wojenna, a polityczne tło zjawiska stanowiło
załamanie kultu wojny oraz rozwój ruchów antywojennych;
żołnierze wystawieni na ciągłe niebezpieczeństwo załamywali się, krzyczeli i nie mogli opanować szlochu, zastygali
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jak sparaliżowani i nie mogli się poruszyć, odbierało im
mowę i nie reagowali na bodźce, tracili pamięć i zdolność
do odczuwania emocji. Uświadomiono sobie wtedy, iż zaburzenia psychiczne pozostają w prostej zależności od wielkości niebezpieczeństwa, a pobyt na froncie pozostawia w umyśle (czyli też w mózgu) człowieka, trwały ślad i zmienia
go radykalnie. W 1980 r. syndrom pourazowych zaburzeń
psychicznych po raz pierwszy potraktowano jako „prawdziwą” jednostkę chorobową. Amerykańskie Towarzystwo
Psychiatryczne włączyło wtedy bowiem do oficjalnego podręcznika diagnostycznego nową kategorię, zwaną pourazowym zespołem stresu (post‑traumatic stress disorder).
U ludzi, którzy przez długi czas wystawieni byli na długotrwałe intencjonalne krzywdzenie występuje postępująca
postać stresu, która podkopuje i niszczy ich osobowość –
jest to zespół stresu chronicznego (chronic stress syndrome).
Zgadzamy się wszyscy bez wyjątku ze stwierdzeniem Ireneusza Kojdera (2005), że: Następstwa psychosomatyczne
negatywnego stresu znane są w medycynie od dawna, włącznie z efektem śmiertelnym. Wystarczy tu wymienić choroby
krążenia, przewodu pokarmowego, zwiększenie dynamiki
chorób nowotworowych. Osoba cierpiąca na stres pourazowy
najbardziej boi się, że okropny moment może się powtórzyć; ludzie doświadczający chronicznego stresu są bez
przerwy spięci, niespokojni, narzekają na uporczywe bóle
głowy, zaburzenia żołądkowo‑jelitowe i innych narządów
wewnętrznych, ciągłe bóle pleców lub miednicy, zaburzenia snu itd. Ofiary skarżą się też na dreszcze, duszności,
przyspieszone bicie serca oraz wiele innych dolegliwości
somatycznych. Nieustanna nadpobudliwość i objawy wtargnięcia mieszają się z wegetatywnymi objawami depresji
i powodują tzw. triadę pourazową, na którą składają się bezsenność, koszmary i zaburzenia psychosomatyczne. Obecne
są przy tym silne lęki. Jerzy Samochowiec (2004) dodaje,
iż niektóre z tych objawów konwertują, a przemieszczone –
przyjmują postać obsesji lub kompulsji.
Jako trzeci dotarł do świadomości publicznej problem
urazu spowodowanego przemocą seksualną i rodzinną.
To właśnie dzięki stworzeniu pewnej uprzywilejowanej przestrzeni społecznej kobiety były w stanie pokonać barierę
zaprzeczenia, tajemnicy i wstydu, upokorzenia i upodlenia,
która przez wiele lat powstrzymywała je bardzo skutecznie przed nazwaniem wprost wyrządzonych im krzywd.
W latach 70. ubiegłego wieku ruch Women’s Movement
wskazał, iż skutki przemocy domowej i gwałtów też są traumatyczne. Od tego czasu badania nad traumą zostały podjęte w wielu dyscyplinach naukowych, zarówno z dziedzin
nauk społecznych, jak i biologicznych. Aktualne badania
naukowe wskazują na ścisły związek przyczynowy między traumą a patologią mózgu. Im wcześniej dochodziło
do maltretowania i im większe było jego natężenie, tym
więcej osób badanych wykazywało symptomy osobowości pogranicza (borderline personality disorder) – zaburzenia na pograniczu psychozy i nerwicy. Judith Lewis
Herman (1998) zauważa, iż związek pomiędzy objawami
osobowości pogranicza a historią dziecięcego urazu został
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obecnie potwierdzony przez wiele badań; uważa, że zaburzenie to jest szczególną postacią zespołu stresu pourazowego. Borderline mocno wpływa na osobowość człowieka,
dezorganizuje jego życie, powoduje, że staje się ono pełne
chaosu, nadwrażliwości, niepokoju, skrajności, nadmiernych emocji bądź ich całkowitego braku, rozczarowań,
panicznego strachu przed bliskimi relacjami i bliskością,
opuszczeniem, działań impulsywnych, aktów autoagresji,
za sprawą których ofiara chce powstrzymać wewnętrzny,
psychiczny dręczący ją ból. Goldstein (2003) stwierdza,
iż w pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia z pogranicza istnieje wiele przypadków, w których leczenie układu
rodzinnego, np. w terapii systemowej, jest niezbędne do sukcesu terapeutycznego.
John Cleese, aktor i komik, traktowany przez Brytyjczyków jako dobro narodowe i powód do dumy, jeden z twórców i wykonawców słynnego Monty Pythona, mówi: Teraz
uważam za zupełnie oczywiste, że większość naszych cech
i postaw wywodzi się z doświadczeń i relacji zachodzących w rodzinie, w której się wychowaliśmy (Skynner, Cleese, 1992). Notabene, doświadczył bardzo traumatycznego
dzieciństwa, które przejmująco opisuje. W ujęciu Yapko
(1996): Środowisko, w którym wzrasta jednostka w głównej mierze warunkuje charakter jej doświadczeń, a także
system wartości i sposób patrzenia na świat. Chodzi tutaj
przede wszystkim o środowisko rodzinne; bez patologii,
bo takie przecież krzywdzi najbardziej. Charakter naszej
więzi z rodzicem jest pierwowzorem na całe życie człowieka,
tworzy bowiem matrycę dla wszystkich przyszłych relacji
i przywiązań. Za Platonem powtórzę, że dzieci to goście,
którzy pytają o drogę.
Dzieci krzywdzone – zaniedbywane, maltretowane,
wykorzystywane seksualnie – myślą o sobie źle. Jak są dorośli, myślą tak samo. Nie potrafią bronić się przed atakami,
agresją, chamstwem i bezdusznością, wykorzystywaniem –
również będąc dorosłymi ludźmi. Silny stres, doświadczenie zaniedbania, znęcania, maltretowania, doświadczenia gwałtu i wykorzystywania seksualnego z dzieciństwa
„programuje” człowieka, często podświadomie, na zadawanie sobie bólu psychicznego i fizycznego. Objawy, jakie
występują u dzieci w wyniku doświadczania traumy, mogą
być różnorodne – w zależności od charakteru, częstotliwości, schematu i nasilenia, np. przemocy, stylu adaptacyjnego dziecka oraz obecności elementów łagodzących,
takich jak wspierający, stabilny, bezpieczny dom. Dziecko
bowiem nie ma zdolności do introspekcji i akceptuje rzeczywistość wokół bez kwestionowania; nie mogąc jej niezależnie ocenić, bezrefleksyjnie postępuje zgodnie z jej
przebiegiem. Po doświadczeniu traumy może stać się
lękliwe, agresywne, hiperaktywne, wycofane, może mieć
też problemy z moczeniem nocnym; często ma też koszmary senne, bóle głowy, brzucha, zwiększone napięcie
mięśniowe, podwyższoną temperaturę, nasiloną reakcję
przestrachu, głębokie zaburzenia snu, nieprawidłowości
w regulacji sercowo‑naczyniowej. Swoje napięcie, bezsilność, redukuje atakiem i agresją na innych ludzi, bywa,

WPŁYW TRAUMY NA PSYCHIKĘ. PSYCHOTERAPIA OFIARY	

że często na swoje własne ciało, chcąc zagłuszyć w sobie
głęboki, nieustanny ból psychiczny. Dziecko wychowywane
w takiej dysfunkcjonalnej rodzinie jest też w jakimś stopniu
duchowo upośledzone i traci poczucie ja. Często brak tam
troski, łagodności, wsparcia, które dałyby mu możliwość
wyrażenia swoich bolesnych uczuć. W jego psychice utrwalają się wtedy podziały i rozszczepienia oddzielające myśli,
emocje, potrzeby, postawy wobec innych i wobec samego
siebie; wyodrębniają się i odizolowują różne podsystemy
osobowości lub „części własnej osoby”, dezintegrując w ten
sposób funkcjonowanie jednostki. Dziedzictwo rodzinne
wyznacza niestety długi i zasługi.
Helena Sęk (2008) uważa też, iż wczesnodziecięce
doświadczenia jednostki (…) konstytuują określoną organizację libido, będącą indywidualnym wzorcem poszukiwania przez osobę miłości, a Maria Beisert (2004) znakomicie
oddaje klimat tematu, mówiąc, iż kontakt z problematyką,
która dotyczy krzywdy dziecka, zaniedbania obowiązków
rodzicielskich czy wykorzystywania jego bezbronności,
wyzwala potężny ładunek emocjonalny: Ofiarom należy
się współczucie i wsparcie, a także to, czego potrzebują
najbardziej – mądrej i dostosowanej do ich urazu pomocy.
Bo z różnego rodzaju zaniedbań w dzieciństwie wynikają
bardzo poważne problemy rozwojowe – trudności językowe,
opóźnienia ruchowe, impulsywność, dezorganizacja więzi,
dysforia, pobudzenie, deficyty uwagi i koncentracji, oraz
wiele innych; bo mózg nie rozwija się w takich warunkach
prawidłowo.
Rację ma też Katarzyna Schier (2005), która twierdzi,
iż osoby, które przeżyły uraz psychiczny, a zwłaszcza uraz
w relacji z najbliższymi, niejednokrotnie nie dopuszczają
do świadomości uczuć mogących wywołać wspomnienie traumy, co często prowadzi do organizowania swego
życia wokół, z jednej strony zaprzeczania rzeczywistości
zewnętrznej, a z drugiej – unikania zaangażowania emocjonalnego.
Trauma wczesnych nadużyć i zaniedbania upośledza
potencjał systemu rodzinnego, grup społecznych, właściwie
całej ludzkości. Lewis i Haviland‑Jones (2005) twierdzą,
iż trauma prowadzi do wstydu za pośrednictwem atrybucji poznawczych, związanych z molestowaniem, natomiast
wstyd prowadzi do gorszego przystosowania, a Finkelhor
uznaje doznanie wykorzystania seksualnego w dzieciństwie za wydarzenie wykraczające poza zakres wydarzeń
wpisanych w rozwój człowieka. …Dzieci nie są Waszą własnością, są synami i córkami tęsknoty Żywota za własnym
spełnieniem… (Khalil Gibran).
W wyniku traumy pojawiają się też poważne zaburzenia
nastroju i są one odpowiedzialne za ogromne cierpienia ofiar
z powodu występujących objawów. Doświadczany przez
nas stan emocjonalny może prowadzić do trwałych zmian
całego ośrodkowego układu nerwowego; stres bowiem nie
tylko wpływa na zmianę neuroprzekaźnictwa w obrębie centralnego układu nerwowego, ale także poprzez różnorodne
mechanizmy neuroendokrynne i immunologiczne prowadzi do trwałych zmian jego struktury i rozwoju zaburzeń
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psychicznych, a szczególnie psychoz. Niehoff (2001) przy
tym wyraża pogląd, że uraz psychiczny jest krańcową formą
stresu. Intensywność przeżywanych emocji oraz charakter
reakcji w konfrontacji z traumą wpływa również na dokładność zapisu pamięciowego. Podkreśla się odmienność kodowania i odtwarzania traumy od tzw. zwykłych przeżyć.
Tym, co odróżnia pamięć traumy, jest fragmentaryczność
reprezentacji, brak umiejscowienia w czasie i brak powiązania poszczególnych elementów w spójną narracyjną postać.
Dominuje tutaj zapis opierający się o kodowanie zmysłowe,
stąd odtwarzanie w postaci przebłysków nagłego, intruzywnego nawrotu wspomnień sytuacji traumatycznej (tzw.
flashblacks). Nasz mózg przechowuje urazowe zdarzenia
w pamięci poznawczej, pamięci motorycznej, pamięci emocjonalnej i pamięci stanu, a lęk może osłabiać lub wzmacniać
te wspomnienia. Według Rachmana (2005) nieświadome
czynniki wpływają na selektywność procesów naszej uwagi,
ale także na nieświadome procesy pamięciowe i te w pamięci
utajonej wpływają na odczuwanie lęku przez człowieka.
Traumatyczne doświadczenia mają też wpływ na zaburzenia integracji między półkulami mózgu. Biologiczną podstawą negatywnego wpływu traumy na mózg ludzki jest
wpływ znacznych ilości hormonów nadnerczowych (glikokortykosteroidów) wydzielanych w czasie stresogennego
doświadczenia, które działają uszkadzająco na ośrodkowy
układ nerwowy, procesy neurodegeneracyjne i zmniejszenie
objętości hipokampa – struktury bardzo ważnej, bo odpowiedzialnej za naszą pamięć, uczenie się, ale i nastrój oraz
emocje. Następuje wtedy aktywacja układu hormonalnego
podwzgórze–przysadka–nadnercza, co prowadzi do wydzielania znacznych ilości toksycznego kortyzolu oraz amin
katecholowych, głównie adrenaliny i noradrenaliny.
Ogół doświadczeń, zawartych w traumatyzujących
wspomnieniach, które wciąż budzą żywe emocje, jest odpowiedzialny za nasze nastawienie emocjonalne. Psychika
zresztą nie dostrzega upływu czasu pomiędzy traumatycznym zdarzeniem a chwilą obecną, jakby była zawieszona
w czasie – mózg „czyta” je, jak gdyby traumatyczne zdarzenie działo się aktualnie. Według Freuda (1997) najważniejszą i najbardziej zastanawiającą właściwością fiksacji psychicznej jest to, że wszystkie wrażenia są przechowywane
w zupełnie ten sam sposób, jak były odebrane. W obliczu
ekstremalnego zagrożenia psychologiczną reakcją obronną
organizmu jest dysocjacja, która obejmuje wiele różnych
mechanizmów psychobiologicznych związanych z wyłączeniem się z zewnętrznego świata i skierowaniem uwagi
na bodźce płynące ze świata wewnętrznego; w skrajnych
przypadkach człowiek potrafi zupełnie beznamiętnie opowiadać o potwornych przeżyciach. Stan oszołomienia i odrętwienia sprzyja pełnemu kodowaniu; depersonalizacja czy
omdlenie blokują poznawczy zapis traumatycznego doświadczenia. Zaburzenia po stresie traumatycznym mogą rozwinąć się szczególnie wtedy, gdy uraz był bardzo poważny,
obezwładniający lub dotknął osoby szczególnie wrażliwej;
również wtedy, kiedy osoba była w młodym wieku, bowiem
wtedy zapis traumatyzującego doświadczenia nie mógł
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być racjonalnie przetworzony za pomocą kory mózgowej,
włączony w kontekst pamięci autobiograficznej i zintegrowany. Psychika jednostki w chwili powstania urazu staje
się zupełnie bezbronna, umysł bowiem nie potrafi umieścić
traumatyzujących wspomnień w odpowiedniej perspektywie – możliwość jej oceny zostaje poważnie zakłócona,
a to powoduje, że może ponownie dojść do przeżywania
traumy w dowolnym czasie. I przy tym warte podkreślenia
jest, iż obniżenie motywacji, libido oraz energii, negatywne
nastawienie, zaprzeczania i odrętwienia, intruzje, alienacja –
to nadal tylko niektóre z licznych objawów PTSD.
Kontekst społeczny, np. grupa wsparcia, może pomóc
jednostce odzyskać i zintegrować wspomnienia. Byli żołnierze uczestniczący w walkach, w takiej grupie mają poczucie
braterstwa i „ducha koleżeństwa”. Po raz pierwszy w życiu
gdzieś przynależę. Ich długi pobyt w niewoli powoduje
jednak głębokie zmiany w tożsamości. Dennis Charney –
psychiatra i neurolog z Krajowego Centrum Badań nad
Wstrząsem Pourazowym w Yale uważa, iż ofiary niszczącego urazu mogą już nigdy nie odzyskać dawnej tożsamości biologicznej. I nie jest ważne, co było jego przyczyną.
Wszystkie psychiczne struktury ja – wizerunek własnego
ciała, uzewnętrznione obrazy innych osób, wartości i ideały, które dają jednostce poczucie spójności i celu – zostały
naruszone i poddane systematycznemu niszczeniu. Badania byłych jeńców w czasie II wojny światowej albo wojny
koreańskiej (1987) dowiodły, że nawet 35–40 lat po ich
uwolnieniu większość z nich nadal skarżyła się na koszmary, uporczywe nawroty obrazów traumatycznych wydarzeń i skrajne reakcje na bodźce przypominające o czasach
niewoli. Ofiara takiego urazu tak mówi o swoim ciągłym
oczekiwaniu na karę: Jestem nieustannie przyczajony (…)
Nadal spodziewam się ciosu.
Niektóre maltretowane psychicznie i fizycznie kobiety
mówią, że przebywały w szczególnym, paranoidalnym świecie, przejmując przekonania swych zaburzonych i ogarniętych manią wielkości małżonków; z własnej woli tłumiąc
wątpliwości, aby w ten sposób dać dowód swojej lojalności
i poddaństwa. To nasza bezsilność polegająca na utracie
wiary, że jesteśmy warte troski, szacunku, miłości, czułości;
zostaje wielki żal i smutek… Milczenie i krzyk… Podwyższona czujność… Nieprzewidywalność świata. Pragnienie
śmierci przez zaniechanie życia. Mówią często: Przyzwyczaiłam się. Rozwijają w sobie tożsamość ofiary – wiktymizacja;
żyją w ciągłym smutku i strachu, wiecznej depresji, deprywacji potrzeb, w poczuciu niemocy i poniżającej przedmiotowości, jakże często maskują swój stan i traumatyczną
sytuację. Skutecznie. Ukrycie prawdy za murem milczenia
i obojętności. Podobnie dzieje się pod korą drzewa pijącego
zatrutą wodę. Poczucie winy, porażki, przytłacza; myślenie
defensywne odcina je od świata. Czują się prawie jakby były
ubezwłasnowolnione, bezradne i posłuszne wobec sprawcy;
nikt je nie chroni i nie broni. Zabijanie ich ducha odbywa
się na wszelkich możliwych poziomach. Nikogo nie interesuje czy mają środki do życia, czy mają co jeść… Wyklęte
z rodu. Pozbawione godności i jakiejkolwiek wartości…
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Zaklinają rzeczywistość na normalność… Łkają z bólu spowodowanego bezdusznością, pogardą, ambiwalencją, często
niewiarą „przyzwoitych” ludzi. Ich filozofią życia staje się
przetrwanie… Pojęcie dobrostanu jest czystą abstrakcją…
Nieskończenie zadają sobie pytania bez odpowiedzi.
Psychiatra Elanie Hilberman (1980) tak opisuje ów
stan ciągłego przerażenia i pobudzenia, typowy dla maltretowanych kobiet: Wszelkie symboliczne lub rzeczywiste
oznaki potencjalnego niebezpieczeństwa powodowały u nich
wzmożoną aktywność, pobudzenie nerwowe, nerwowe ruchy,
krzyk i płacz. Były wciąż czujne, niezdolne do relaksu, ani
snu. Wszystkie ofiary skarżyły się na koszmary przesycone
motywami przemocy i niebezpieczeństwa. Potem płakały
w cichości, potem coraz głośniej, rozpaczliwiej… ale prawie
zawsze z nadzieją, że pomoc kiedyś przecież musi nadejść!
Bywa też, że ofiary pokonując same siebie, świecą przykładem społecznego dostosowania. Bo znakomicie posiadły sztukę gry w teatrze udawania, wymuszonego przede
wszystkim zagrożeniem bezpieczeństwa. Jakże często jednak wtedy postrzegają swoje ja jako nieautentyczne, fałszywe; bo przecież nikt nie zna ich naprawdę, ich „prawdziwych” i myślą, że gdyby odkryto ich sekretne właściwe ja,
zostałaby odrzucone i potępione. Przeżyta trauma często
skutkuje ukrytą przemocą skierowaną do wewnątrz, przeciwko sobie samemu, swojemu zdrowiu, ciału i duszy. Skutkuje też wycofaniem emocjonalnym i uczuciowym ofiary.
Bohaterka z książki Opfer (2009), wykorzystywana
seksualnie jako dziecko, mówi: Gdybym wtedy natrafiła
na odpowiednią książkę lub artykuł, gdybym wiedziała,
że mam prawo się bronić (…) Bo sposób, w jaki ofiara
zareaguje na to zdarzenie, zadecyduje o całym jej rozwoju,
o zaburzeniach psychicznych i stylu jej życia. I najważniejsze jest, powtórzę za Selye’m, jak to przyjmujemy i co z tym
zrobimy.
Często najbardziej uderzającą cechą, wymienianą tak
przez ofiary, jak i przez psychologów, jest pozorna normalność prześladowcy, np. Adolf Eichmann został przez
pół tuzina psychiatrów uznany za normalnego. Owa „normalność” jest jednak potwornością. Psychopatyczni, autorytatywni, z przerostem formy, pozbawieni sumień i serc,
sacrum i uczuć wyższych, świetnie funkcjonujący w otaczającym świecie sprawcy, potrafią się wręcz idealnie
kamuflować i niewielu ludzi uwierzy, iż osoby „żyjące tak
przyzwoicie”, szanowane w społeczeństwie, często na eksponowanych i prestiżowych posadach, mogłyby być zdolne
do zbrodniczych, najokrutniejszych czynów. Całkowita kontrola i dominacja nad inną osobą stanowi ich siłę napędową.
My home is not my castle. A czy wtedy nasze potrzeby,
życzenia i marzenia przestają istnieć? A prawa?
Podczas sesji terapeutycznej – Belle – ofiara wykorzystania seksualnego mówi: Teraz, kiedy padły słowa o chronieniu innych, zrozumiałam, że cały czas myślę, że to my
jesteśmy silne, bo zdołałyśmy przeżyć po tym, co nas spotkało. A jednocześnie zakładamy, że wszyscy ludzie wokół
są tacy wrażliwi i musimy ich chronić. Na dobrą sprawę,
powinno być dokładnie na odwrót. Leczenie pourazowej

WPŁYW TRAUMY NA PSYCHIKĘ. PSYCHOTERAPIA OFIARY	

fizjonerwicy wymaga bardzo zindywidualizowanego, specyficznego odwrażliwiania traumatycznych wspomnień; jest
ona osiowym objawem w somatyzacji, deformacja świadomości – rozszczepienia osobowości – pojawiają się wtedy
problemy z tożsamością i tworzeniem relacji.
Richard Rhodes (1990) poważnie maltretowany w dzieciństwie, opisuje, jak po wielu dziesiątkach lat poczuł,
że wreszcie uporał się z urazem: Nadszedł czas napisania
tej książki, czas na to, aby sierota opowiedziała swoją historię tak, jak to czynią wszystkie sieroty; pora by zapoznać
Was z moim wewnętrznym dzieckiem. Było sobie pewnie
dziecko. Przez te wszystkie lata ukrywało się w piwnicy.
Kiedy wojna się skończyła, mały wyszedł na powierzchnię,
krzywiąc buzię od słońca. Wyszedł, żeby zacząć się bawić.
Jestem zdumiony i szczęśliwy, że nie zapomniał, jak to się
robi. Zaszyfrowany język dziecka; bo tajemnice te są zbyt
straszne, żeby można je było wypowiedzieć wprost.
Ofiara urazu czuje, że traci zmysły. Uraz zmusza ją
do ponownego przeżycia wszystkich walk wewnętrznych
dotyczących jej autonomii, tożsamości, inicjatywy, kompetencji, intymności. Następuje odrealnienie, bo to nie przydarza się mnie, potem zobojętnienie, emocjonalne oddalenie, bierność – bo człowiek rezygnuje wtedy z wszelkiej
inicjatywy, obrony czy walki. Ten zmieniony stan percepcji to chyba litościwy dar dla niej – ochrona przed bólem
nie do zniesienia. Padają słowa: Byłam zbyt przerażona,
by gdziekolwiek ruszyć się sama (…) Siedziałam w domu
i po prostu się bałam. Levenkron’owie (2009) przytaczają
słowa Deirdre, jednej z bohaterek ich książki, o traumie
wykorzystywania seksualnego: Próbuję się trzymać z dala
od konfliktów, w ogóle próbuję trzymać się z dala od ludzi,
boję się, że mi coś zrobią. Deirdre, mając 15 lat zaczęła cierpieć na anoreksję. Po pół roku rodzina posłała ją do lekarza,
a cztery lata później na terapię. Dopiero na 12. sesji zaczęła
rozmawiać o traumie. Do przeprowadzenia jej transformacji (czyli powrotu do żywych) w procesie terapii potrzebne
było 3 i pół roku. Poruszające i równie bezsilne są słowa
innej dziewczyny z historii opisywanej przez Martę Fox
(2004): …Jakoś nie mieściło mi się w głowie, że może być
aż tak wesoło. Patrzyłam jak wszyscy się bawią, robiło
mi się coraz smutniej. Poszłam do kempingu, żeby sobie
popłakać i wówczas straciłam przytomność. Nie wiem, jak
to się stało, bo pamiętam tyle, że obudziłam się w szpitalu
(…) Byłam tam sześć tygodni, lekarze nie wiedzieli, co mi
jest. Byłam słaba, gorączkowałam, ale przede wszystkim
zaniemówiłam, nie odpowiadałam na pytania, nie odzywałam się do nikogo. Zachowywałam się chyba jak dziecko
autystyczne (…) Trwało to aż do dnia, kiedy przyszła mama
i powiedziała, że mogę zostać u niej. Mają rację Calvin
i Lindzey (2002), że ludzie pragną naturalnej przynależności, poczucia zakorzenienia, chcą być integralną częścią
świata, czuć, że należą do niego.
Nasza rozpacz osłabia odporność immunologiczną organizmu. Jest też rzeczą pewną, iż nasz stan ducha ma bezpośredni i natychmiastowy wpływ na stan naszego ciała.
Proces ograniczenia i psychicznego odrętwienia doprowadza
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ofiarę czasem do amnezji, ale i do uformowania się okaleczonego wspomnienia pozbawionego emocji i znaczenia.
Pacjent „nie pozwala sobie myśleć” o znaczeniu swoich objawów, bo gdyby to zrobił, wróciłyby traumatyczne doznania.
Człowiek poddaje się całkowicie, załamuje się jego system
samoobrony, też immunologicznej. Choruje… Poważne
operacje… Szybki, wymuszony powrót do rzeczywistości,
bo dalej nie jest bezpiecznie… Pisarka i ofiara kazirodztwa
Sylwia Fraser (1987) pisze tak: Konwulsje nasiliły się – ciało
odgrywa tamte scenariusze. (…) Gdybym żyła w bardziej
przesądnym społeczeństwie, być może nazwano by mnie
dzieckiem opętanym przez diabła (…). Inna ofiara gwałtu
mówi o swoim zmienionym stanie świadomości – odrętwieniu: Nie mogłam krzyczeć. Nie mogłam się poruszyć. Byłam
sparaliżowana (…) jak szmaciana lalka. Ciało jest żywym
zapisem naszego życia – to ważne stwierdzenie, badania
zaś zgodnie donoszą, że objawy „ciężkiej depresji” i zaburzeń lękowych, łącznie z zaburzeniem stresu pourazowego
i lękiem napadowym, są częstsze u osób z wywiadem wskazującym na doświadczenia nadużyć w okresie dzieciństwa.
Ofiara nie mogąc rozwinąć wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, ponieważ nie pozwolono jej zdobyć poczucia
niezależności, wciąż desperacko i prawie na oślep szuka
kogoś, na kim mogłaby się „uwiesić”. Bardzo potrzebuje
otuchy i pociechy, więc paradoksalnie bardzo szybko przywiązuje się do obcych. Wewnętrzny brak poczucia bezpieczeństwa wyraża się wtedy w zależności od innych. Uraz
odziera ofiarę z poczucia siły i kontroli, a zatem ważnym
warunkiem wyzdrowienia jest ich odzyskanie; poszkodowanemu należy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo
i zadanie to ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi.
Pourazowe stany rozkojarzenia nakładają się na wywołane
depresją problemy w koncentracji, paraliż inicjatywy potęguje apatię, bezsilność i bezradność ofiary, obsesyjne zadręczanie się tymi wspomnieniami potęguje jej beznadziejny
stan i samopoczucie. Skrajnie negatywny obraz siebie staje
się pożywką dla ruminacji. Zerwanie związków pogłębia
izolację. Herman (1998) pisze o goryczy Lovelace – prostytutki z przymusu, wobec tych, którzy jej nie pomogli,
nie interweniowali: Większość ludzi nie wie, jak surowo
ich osądzam, bo nic nie mówię. Po prostu skreślam ich
ze swego życia. Na zawsze. Ci ludzie mogli mi pomóc, ale
nie chcieli. Trauma pozostawia ludzi z poczuciem samotności i oddzielenia. Salmon (2002) zauważa nawet, iż wtedy
korzyści płynące ze wsparcia emocjonalnego są o wiele
większe niż z niejednej terapii medycznej.
Traumatyczne doświadczenia zaburzają normalną regulację stanów emocjonalnych, systematycznie wywołując
przerażenie, gniew, żal, stany dysforyczne, stany zawężenia czy rozkojarzenia, swoisty „paraliż umysłu”, intoksykację. Pojawiają się u ofiar traumy wtedy stany zagubienia, pustki i niewypowiedzianej samotności: Czasem
czuję się jak ciemny kłębek chaosu (…) Czasami nie wiem
nawet tego. Widzimy wtedy np. „nieobecne” oczy, „z których wyziera niknąca dusza”, wskazujące na to, iż osoba
jest „gdzieś indziej”, nie w swoim ciele; ciało człowieka

112
sprawia wrażenie „zamrożonego” – to stany „oddzielenia”
i „unieruchomienia”. Potem może nastąpić szybki przeskok z dysocjacji do „superuważności”, co jest kolejnym
dowodem przeżywanej traumy; potężne poczucie winy i lęk,
a jeżeli lęk jest zbyt duży, wówczas nasze ja może tłumić
wszystkie myśli i uczucia, które je wywołują. Te tłumione
myśli i uczucia tworzą stłumioną dynamiczną nieświadomość, którą za Jungiem Wilber nazywa cieniem. Cieniem,
który jeśli jest zbyt silny i pełny, wybucha objawem zwanym nerwicą. Pojawia się wtedy stan wzmożonego pobudzenia autonomicznego układu nerwowego. Dudek (2002)
zauważa, iż nadwrażliwość na bodźce, trudności z selekcją
bodźców, chwiejne poczucie własnej wartości, zaburzenia
werbalnej i niewerbalnej komunikacji z otoczeniem to bardzo charakterystyczne objawy nerwicowe. Nerwica tworzy
pętlę zawężającą osobowość, a każdy jej nowy symptom jest
wzmocnieniem podstawowego lęku uformowanego jeszcze w dzieciństwie przez wadliwe sytuacje wychowawcze
– dorzuca Horney (1999). Stany te wahają się od podstawowego poziomu napięcia, poprzez okresowe stany niepokoju
i dysforii, do skrajnej paniki, furii i rozpaczy, zatem nic
dziwnego, że u większości ofiar rozwija się chroniczny niepokój i depresja. Współbrzmi przy tym proces dysocjacji i dezintegracja ja. Psychoanalityk Gerald Adler (1985) nazywa
to uczucie panicznym strachem przed unicestwieniem.
Hill (1984) tak mówi o przeżyciach swojej pacjentki:
W środku jestem lodowato zimna, a mego ciała nie okrywa
żadna powłoka: rozlewam się, rozsypuję, tracę połączenie z samą sobą. Ogarnia mnie strach i gubię poczucie,
że w ogóle istnieję. Odeszłam. Osoba cierpiąca na zaburzenie po stresie pourazowym jest w ciągłej pętli nieświadomego wywoływania urazu, prób radzenia sobie z nim
i wreszcie – wyczerpania. Depersonalizacja, derealizacja,
amnezja, utrata kontaktu z rzeczywistością i brak czucia
występują jednocześnie z nieznośnym przymusem ataku
na swoje ciało; pierwsze zadane obrażenia często jednak w ogóle nie powodują bólu; tak właśnie ciało (umysł
i dusza) są znieczulone. Samookaleczenie trwa, dopóki nie
spowoduje silnego uczucia ulgi i spokoju, przerwania silnego cierpienia emocjonalnego. Jeden z pacjentów określa
to następująco: Robię to, aby udowodnić, że istnieję. Pacjenci
po doznaniu urazu mówią: Jestem teraz innym człowiekiem.
Ci najpoważniej skrzywdzeni i poszkodowani: Nie jestem
człowiekiem. Istnieje też „potem”. Dudek (2003) określa,
iż okres potraumatyczny zaczyna się w momencie, kiedy
zdarzenie traumatyczne realnie się skończyło, ale istnieje
w umyśle, w świadomości jednostki.
Według Horowitza (1986) i Golemana (1997) neuronalne
zmiany składające się na wstrząs pourazowy wydają się czynić osobę, która mu uległa, bardziej podatną na dalsze urazy;
zachodzą w niej wtedy naprzemienne natrętne wspomnienia
traumy i próby ich unikania. Jednostka próbuje przetworzyć
informacje, których źródłem jest zdarzenie traumatyczne,
zasymilować je i akomodować z jej dotychczasowymi
strukturami poznawczymi. Amina Memon (2003) mówi,
iż na podstawie dowodów można stwierdzić, że mechanizmy
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określone jako wyparcie, dysocjacja i hamowanie mogą
być strategią radzenia sobie z cierpieniem spowodowanym
przez wspomnienia urazu.
Badania nad wpływem traumy zmuszają nas do spojrzenia na bezradność człowieka w świecie, a jednocześnie
na istniejącą w ludzkiej naturze zdolność do zła, ale i też
do dobra. Ofiary traumy mówią np.: Po wypadku moje życie
zmieniło się w koszmar. (…) Ciągle na coś czekam, choć
niby wszystko jest „normalnie”. Czekam na coś nieokreślonego. Czuję absurdalność swoich zachowań, ale lęk jest
silniejszy niż wszystkie racjonalne argumenty. Pacjentka
Judith Lewis Herman (1998): Związali mi ręce. Żaden
czujny, światły psycholog nie zainteresował się moim nudnym przypadkiem. Nie. Nie. Diagnozę schizofrenii paranoidalnej otrzymałam, kiedy nie byłam jeszcze w stanie
spojrzeć uprzejmie w uczciwe oczy klinicysty i powiedzieć:
Myli się pan. Moje życie było jednym wielkim smutkiem,
ale nie jestem pomylona. Gronkowski (2007) wywodzi:
Wydaje się wysoce wskazane uwzględnienie historii przeżytej przemocy seksualnej w dzieciństwie w leczeniu niektórych pacjentów z rozpoznaną schizofrenią. Bo powstają
wtedy u człowieka anormalne stany świadomości, w których nie istnieją zwykłe relacje między ciałem a umysłem,
rzeczywistością a wyobraźnią, wiedzą a pamięcią. Anna
Salter (2003) tak pisze o przeżyciach ofiary traumy: Wiesz,
czym się teraz zajmuję? – mówi moja klientka. Staram się
liczyć dni, kiedy nic złego się nie stało, chcę uzbierać ich
jak najwięcej, nanizać na nitkę jak koraliki. Chcę nosić taki
naszyjnik. Wyczekiwanie dni, kiedy nic złego się nie stało
i dni bez lęku, że mogłoby się coś stać, są teraz głęboko
odczuwaną treścią jej życia.
To nie sama doznana krzywda jest przyczyną zaburzeń psychicznych, choroby; często to nieświadoma, stłumiona, beznadziejna rozpacz, że nie wolno ujawnić tego,
co się przecierpiało. Że nie tylko nie wolno tego ujawnić,
ale nawet doznawać uczuć gniewu, rozpaczy, wściekłości,
bezsiły i smutku. Zasada: „To, czego nie powinno być, być
nie może” – rządzi się wtedy mocnymi, straszliwymi prawami. Doprowadza to wielu ludzi do samobójstwa, prób
samobójczych; bo zdarzają się zwycięskie bitwy, ale przede
wszystkim jednak chwile załamań.
Sylwia Plath pisze w swoim utworze:
Pytasz, dlaczego moim życiem jest pisanie?
Czy to mnie bawi?
Czy to warte zachodu?
Przede wszystkim jednak, czy to się opłaca?
A jeśli nie to po co?
Piszę tylko dlatego,
że jest we mnie głos,
Który nie chce umilknąć.
Sarzała (2004) tak pokazuje fragment historii dziewczyny, która w „cztery oczy” prosi o rozmowę terapeutę
w ośrodku interwencji kryzysowej: Mieszka w Gdańsku
(…) dzielnicy, która wcale nie jest na czele najgorszych
(czyt. najgroźniejszych). Ma rodziców, liczne rodzeństwo.
Wiele ciuchów pożycza od koleżanek, kupuje w lumpeksach,
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niektóre kradnie. Na rękach, i nie tylko, ma kolczyki, tatuaże,
sznyty, a włosy farbuje na okrutną czerń, która zupełnie nie
pasuje do jej ładnych, słowiańskich oczu i bladej karnacji.
(…) A potem powoli, z wielkim trudem, walcząc ze wstydem
i ciągłymi wątpliwościami, opowiada nam: o terrorze psychicznym, w jakim żyje od zawsze, o brutalnych gwałtach
i jeszcze gwałtowniejszym biciu, o przeraźliwie chłodnej
obojętności i niewidzących oczach najbliższych, o „lepkich”
rękach „przyjaciela” mamy, o skutecznych manipulacjach
ojca, który wszystkim wmawia jej nienormalność, chorobę
psychiczną i w przypływie czułości dotyka jej piersi, ud….
O matce, która przegląda każdą kieszeń i czyta jej najskrytsze zapiski, o wspólnym pijaństwie z „wujkiem”, który
kupował jej alkohol (…) o fizycznej, emocjonalnej i seksualnej bezsilności. Potem były pierwsze niestety nieudane
próby ratowania się z opresji, gdy sama szukała wsparcia
u krewnych, sąsiadów, nauczycieli czy kapłanów, ale w jej
życiu nic nie ulegało zmianie. Często jej bezgłośne wołania wywoływały tylko przerażenie i zawstydzenie w oczach
powierników. Tym większa była jej bezradność. Czasami też
złamanie tajemnicy rodzinnej sprowadzało na nią zemstę
i bolesne kary. (…) nieśmiało próbowała się zabić. Najpierw
trochę żartem, na pokaz (…), później jeszcze raz i jeszcze wiele razy. To cud, że nie zrobiła tego skutecznie. (…)
Pije od kilku lat, ale niedawno zaczęła eksperymentować
z tabletkami i „skunami”. (…) Dowiedziała się też o sobie
wielu nowych rzeczy, takich, o jakie się nie podejrzewała.
Na przykład tego, że potrafiłaby zabić. (…) Ona zazwyczaj wie, czego chce. Chciałaby przestać się bać, przestać
się wstydzić, skończyć z nieustannym uciekaniem, skończyć z poniżaniem i traktowaniem jej jak przedmiot, wreszcie zacząć zwyczajne życie… Jakby odnosząc się do tego
opisu Horney (2000) mówi: Szczytowa postać nienawiści
do własnej osoby sprowadza się do bezpośrednich impulsów
i czynów destrukcyjnych. Wyrazem rozpaczy są gwałtowne
zachowania ofiary typu „acting‑out” i „acting‑in”. Anna
Salter (2003) dodaje, iż ofiara musi nauczyć się, jak okazać sobie czułość. Zamiast się znieczulać, ciąć, biczować.
Bo w miejsce upokorzenia i poniżenia ze strony rodzica,
dziecko powinno usłyszeć od niego: Kocham Cię w każdych okolicznościach i bezwarunkowo; życie jest pełne
przeszkód, ale Ty je wszystkie pokonasz.
Jak zauważył Jung, potajemne sekrety odcinają nas
od nieświadomości. A właściwie to chyba powinnam
to pozostawić bez komentarza. Jest zbyt oczywisty.
Dorosły, który doświadczy traumy może szukać dla
siebie pomocy, choćby informacji na ten temat. On wie,
że wyrządzono mu krzywdę – dziecko o tym często nie wie
i cierpi zagubione, pełne bólu, w samotności, bezsilności.
A przecież życie niektórych dzieci składa się z wielu traum,
przy czym wiele tych urazów psychicznych dzieci doświadczają od własnych rodziców, co powoduje jeszcze większy
ból i rozpacz dziecka. Bo wtedy dziecko nigdzie już nie
może czuć się bezpiecznie, ciepło, zadbane i kochane, ważne
i wartościowe. Jeśli dziecko czy człowiek dorosły doświadcza czegoś upokarzającego, zawstydzającego, frustrującego,
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to nie tylko będzie chciał unikać tej raniącej sytuacji, ale
również całego obszaru działań, w których podobna sytuacja
mogłaby się zdarzyć. Bo przypominają te, które zagrażały
jego obrazowi siebie.
Bicie, wykorzystywanie seksualne, alkoholizm w rodzinie, przemoc emocjonalna, zaniedbywanie, bycie świadkiem przemocy i wiele innych – to dla dzieci naprawdę
traumatyczne wydarzenia. Duch dziecka jest wielki, dopóki
dorosły go nie skrzywi i nie złamie.
Janusz Korczak powiedział: Nie ma dziecka, jest człowiek. A wybitna psychoterapeutka Alice Miller (1980)
dodaje: Ponieważ nie wierzę w skuteczność żadnych recept
ani dobrych rad, przynajmniej, jeśli chodzi o zachowania
nieświadome, moje zadanie widzę nie we wzywaniu rodziców,
by obchodzili się ze swoimi dziećmi inaczej niż przywykli,
ale w zwróceniu się w tej sprawie do dziecka tkwiącego
w dorosłym. Póki mu się nie pozwoli uświadomić, co jemu
samemu wyrządzono, jego życie uczuciowe będzie częściowo
sparaliżowane, a wrażliwość na upokorzenia dzieciństwa
przytępiona. Takie podejście do tego zagadnienia popiera
wielu psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, doradców rodzinnych, ludzi zajmujących się pomocą drugiemu
człowiekowi. Antoni Kępiński (2002), który żył i działał
w czasach dehumanizacji medycyny, uważał, iż: Już samo
wypowiedzenie swoich kłopotów, dolegliwości, konfliktów,
zmniejsza natężenie zaburzeń wegetatywnych, gdyż mowa
jako jedna z form ruchu zewnętrznego daje ujście niewyładowanej tendencji do działania, osłabiając tym samym
wyładowanie się jej w ruchu wewnętrznym. Nieleczona
trauma, zbagatelizowana, ośmieszona, nawet wykpiona czy
wręcz zanegowana, pozostawia ludzi z poczuciem samotności i oddzielenia, bo trauma powoduje utratę połączenia
z samym sobą, z innymi ludźmi, z naturą, ze wszystkim.
Bo rana psychiczna jest tą najstraszniejszą i najokrutniejszą.
Epstein (2001) mówi, że człowiek musi wtedy nauczyć się
żyć z poczuciem pustki.
Znamienne są też słowa jednej z ofiar kierowane
do członków rodziny, która ją skrzywdziła. Przytacza je
w swojej wartościowej i zaangażowanej książce psychiatra
Judith Lewis Herman (1998): Tamto uczucie było bardzo
surowe. Strata, smutek, żałoba – jak gdyby oni wszyscy
poumierali. Nie było we mnie odrobiny nadziei. Niczego
od nich nie oczekiwałam (…) Wiedziałam, że ujawniłam
już wszystko. Powiedziałam wszystko, co chciałam i tak,
jak chciałam. Czułam, że zakończyłam tę sprawę i gratulowałam sobie całego tego starannego planowania prób,
opracowywania strategii i tak dalej (…) Odtąd czuję się
wolna (…) Odzyskałam NADZIEJĘ! Wierzę, że mam przed
sobą przyszłość. Czuję, że stoję obiema nogami na ziemi…
Można by rzec – determinacja wyższego rzędu.
Czasami pogwałcenie społecznego porządku jest zbyt
straszne, aby mówić o nim na głos: oto znaczenie słów
„niewypowiedziane cierpienie”. Naturalną reakcją organizmu na traumę staje się wykluczenie jej ze świadomości. Okrucieństwa jednak nie da się wymazać i pogrzebać w niepamięci. Przypomnienie sobie i opowiedzenie
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prawdy o okropnych przeżyciach jest wstępnym warunkiem
zarówno odbudowy społecznego porządku, jak i uzdrowienia jednostki. Kiedy prawda zostaje w końcu odsłonięta,
ofiara może zacząć powracać do zdrowia, bo prawda działa
w ten sposób, że uwalnia się, kiedy zniesione zostają bariery
zaprzeczenia i wyparcia.
Alice Miller (1980) mówi też, że nawet w ciężkich przypadkach psychoterapia może okazać się zbędna dla młodego
człowieka, jeśli jego rodzice potrafią zburzyć mur milczenia
i zakłamania i otwarcie wyznać swojemu dorosłemu dziecku,
że jego chorobliwe objawy nie spadły z nieba, że nie są skutkiem przemęczenia, jakiegoś „bzika”, rozpieszczenia, źle
dobranych lektur, złego towarzystwa, wewnętrznego konfliktu popędów itp. Jeśli rodzice nie muszą już gorączkowo
walczyć z własnym poczuciem winy i z tego powodu wyładowywać się na dziecku, a nauczą się, jak znosić swój los,
pozwalając dzięki temu swoim dzieciom, aby mogły żyć nie
w nieświadomym buncie przeciw własnej przeszłości, ale
z nią pogodzone. Wiedza cielesno‑emocjonalna dorosłego
człowieka może wtedy zgodzić się z wiedzą intelektualną.
Jeśli tego rodzaju pogrzebanie przeszłości okazuje się możliwe, wiąże ono uczuciowo rodziców z dziećmi, a bynajmniej
ich nie rozdziela. Bowiem osoba, która przeżyła uraz, oczekuje od słuchacza nie rozgrzeszenia, lecz sprawiedliwości,
współczucia i gotowości do dzielenia przykrej wiedzy o tym,
co w skrajnych warunkach dzieje się z ludźmi.
Za Jungiem powtórzę: To ważne i zbawienne, aby
mówić o rzeczach niepojętych. Brak wsparcia i zrozumienia ze strony najbliższych dramatycznie zwiększa ryzyko
wystąpienia patologicznego smutku i głębokiej, uporczywej depresji. Bo ofiary traumy wznoszą emocjonalny mur,
przez który trudno się przebić. Tworzą emocjonalne blizny,
które mają je (ich) chronić. Na zewnątrz twardzi i bardziej
gruboskórni w kontaktach z ludźmi, chowają się do swojej
emocjonalnej skorupy, nawet pancerza, takiego lub innego
rodzaju. Emocjonalny mur, który w założeniu ma ją – ofiarę
– chronić przed jedną osobą czy sytuacją, odcina ją jednocześnie od wszystkich pozostałych, od wielu szans, nawet
„chwilowo” od jej prawdziwego ja. Po przeżyciu traumatycznego doświadczenia jednostka jest niezwykle podatna
na zranienie, krucha. Wtedy wsparcie otoczenia może złagodzić skutki traumatyzującego wydarzenia(ń), natomiast
jego wroga czy negatywna reakcja pogarsza stan ofiary
i nasila objawy wstrząsu pourazowego. Kiedyś w leczeniu i usuwaniu skutków traumy brała udział cała społeczność, a nie odizolowane i samotne jednostki. Warunkiem
powrotu do zdrowia ofiary staje się odzyskanie przez nią
poczucia bezpieczeństwa i wiary w sens życia. Goldenbergowie (2006), ujmują tę kwestię następująco: Ilekroć rodzi
się niesprawiedliwość, rodzi się też oczekiwanie, że później
pojawi się odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Ofiara
w jakiś sposób – choć częściowo – uwalnia się psychicznie
od sprawcy krzywdy, kiedy poczuje nadzieję na jakiekolwiek zadośćuczynienie.
W obliczu tego wszystkiego jawi się zatem pytanie: jak
my – jako jednostki i jako globalna społeczność – chcemy
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zająć się naszymi/jednostek traumatycznymi doświadczeniami. I czy naprawdę chcemy?
Prawdziwym lekarstwem byłoby usunięcie blizn emocjonalnych i przywrócenie poczucia bezpieczeństwa w kontaktach z ludźmi, wyleczenie psychicznych ran i powrót
do obrazu samego siebie jako pełnoprawnego członka społeczeństwa. Gdy taka osoba potrafi jeszcze uruchomić swoje
potencjały twórcze, zacznie tworzyć siebie i poznawać istotę
swojego świata, staje się zdolna do przekroczenia granic
i ograniczeń narzuconych przez swój świat wewnętrzny
i zewnętrzny.
Karen Horney (1999) wierzyła, że możemy poprawić
relację człowieka ze sobą i ze światem. Wymaga to odwagi
poznania siebie i odwagi posługiwania się tą wiedzą. Tym,
co dodaje nam sił i zapewnia właściwy kierunek dążeń jest
miłość, zaangażowanie w dobro wszystkich ludzi. W jednej ze swoich prac cytuje ona fragment I listu św. Pawła
do Koryntian: Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym jak miedź dźwięcząca
lub cymbał grzmiący. Ja powtórzę za Owidiuszem: Miłość
wszystko zwycięża. Te intencje, według Urchsa (2009) mają
na celu wytworzenie pewnego zamierzonego stanu świata,
który odpowiadałby tak wzbudzonemu naszemu nowemu
stanowi mentalnemu.
Proces terapii jest często bardzo skutecznym sposobem
powrotu do zdrowia ofiary traumy i szczerze polecam. Uwolnione w trakcie traumy hormony stresu powodują nadmierne
utrwalenie pamięci urazu i jego okoliczności, natomiast
uświadomienie sobie wypartych procesów intrapsychicznych, wypowiedzenie tego, co boli i tak bardzo okalecza,
stanowi ujście dla nagromadzonego w ciele i w naszej psychice ogromnego nacisku oraz napięcia psychicznego. Odnośnie naszej pamięci i przechowywanych w niej wspomnień
Aleksandra Żukrowska (2002) mówi: Pamięć ludzka w dziwaczny sposób porządkuje wspomnienia, jakże perwersyjnie
otwiera szufladki swoich rejestrów. Jung powiedział kiedyś,
wydawałoby się rzecz oczywistą (choć przecież w realizacji nie tak prostą), że człowiek myśląc w określony sposób,
może poczuć się znacznie lepiej. Zauważył, że ludzie, jeśli
myślą zgodnie z naturą, myślą poprawnie. Psychoterapeuci
rozumiejący ludzką naturę są więc według niego – najskuteczniejsi. A są nierozumiejący jej?
Prigatano (2009) wskazuje jako główny cel psychoterapii – kształtowanie lub odbudowanie poczucia sensu
i celu życia pacjenta, i według niego oczywista siła psychoterapii tkwi w umożliwieniu nawiązania emocjonalnego kontaktu z drugą osobą. Nauka o naszym świecie
zewnętrznym połączona z nauką o świecie intrapsychicznym człowieka to prawdziwe wyzwanie dla współczesnej
psychoterapii, a wspólnym mianownikiem dla funkcjonowania setek szkół psychoterapeutycznych jest niezwykła
neuroplastyczność mózgu.
Psychoterapia zwiększa integrację neuronalną poprzez
wyzwania, które porządkują i poszerzają nasze doświadczenia oraz pokazują inną już bezpieczniejszą i bardziej stabilną perspektywę własnej osoby oraz świata. Zdobywanie
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umiejętności wprowadzania porządku w pierwotnie chaotyczny świat doświadczeń jednostki jest związany z internalizacją myśli i uczuć dotyczących tego, co właściwe lub
niewłaściwe, normalne lub nienormalne, dobre lub złe. Psychoterapia to systematyczne ponowne uczenie się emocjonalne, bo doświadczenia, tak pozytywne, jak i negatywne
zmieniają matryce emocjonalne naszego mózgu. Terapia
jest otwarciem się na drugiego człowieka, jest szczęściem,
jest spojrzeniem duszy – pacjenta i terapeuty. Egan (2002)
zauważył, iż aby pomóc innym w działaniu, terapeuta musi
być agentem zmiany i wykazywać aktywność w procesie
pomocy, a nie tylko słuchać i reagować. Najlepsi terapeuci
są aktywni podczas sesji. Nie przestają szukać sposobów
dotarcia do świata pacjenta, nakłonienia go do współdziałania, zarażania go własną aktywnością. Platon słusznie
powiadał też, iż kto by chciał być prawdziwym lekarzem,
winien sam przejść wszystkie choroby, które chce leczyć,
i wszystkie przypadki i okoliczności, o jakich chce sądzić.
(…) Zaprawdę takiemu bym się zawierzył; insi prowadzą
nas jako ów, który maluje morza, rafy i porty, siedząc u siebie przy stole i przesuwa sobie model okrętu we wszelkim
bezpieczeństwie: rzućcież go w prawdziwe działanie, a już
nie wie, z którego końca brać się do tego. Miał zapewne
wtedy na myśli także przyszłych „lekarzy dusz”, jakimi
są psychoterapeuci.
Również w odniesieniu do psychoterapii, za Robertem
Ingersollem powtórzę, iż jedyną drogą do szczęścia jest
dawanie go innym. Na przykład w postaci empatycznej
terapii. Ofiary traumy wtórują ponadto jednym głosem:
Najlepszymi terapeutami okazali się ci, którzy uznali prawdziwość naszych doświadczeń. Bo ludzie doświadczający
traumy mogą wtedy mówiąc terapeucie z pełnym zaufaniem
o bliznach dzieciństwa, zrzucić długo tak bardzo obarczający ich ciężar z serca. Również o bliznach dorosłości. Walcząc z lękami samotnie człowiek formułuje mocno
patologiczny obraz samodestrukcji psychicznej, natomiast
opowiadanie historii urazu w bezpiecznych warunkach,
np. bezpiecznego związku, relacji terapeutycznej, grupy
wsparcia, może zmienić zaburzone przetwarzanie traumatycznego wspomnienia.
Uraz zawstydza, piętnuje, degraduje ofiarę; grupa przywraca jej godność, poczucie zrozumienia, wsparcie. Yalom
(1989) opisuje to zjawisko jako „adaptacyjną spiralę”.
Pewne uczucia, które ofiara uznała za bezpowrotnie
utracone – wiara, godność, odwaga – odradzają się pod
wpływem ludzkiego altruizmu. W uczynkach innych ludzi
odnajduje ona zagubione części siebie i dołącza w ten sposób do ludzkiej wspólnoty. Ponieważ poznała najgorsze
strony życia, teraz uczy się cenić radość, śmiech. Ma jasną
świadomość, co jest ważne, a co nie. Doświadczyła zła,
a teraz wie, jak wybierać dobro, uczy się celebrować życie,
a nawet je kochać.
Psychoterapia uczy lepszego rozumienia i wykorzystania naszego mózgu, a z perspektywy neuronauki można
byłoby ją rozumieć jako szczególny rodzaj wzbogaconego środowiska służącego pobudzaniu wzrostu neuronów
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i integrację naszych sieci neuronowych. Wszelkie formy
psychoterapii są skuteczne w stopniu, w jakim wspomagają zmiany w istotnych obwodach nerwowych. Psychoterapeuci zakładają, że mózg jest zdolny do zmiany nawet
po długim czasie od zakończenia „okresów krytycznych”.
Dzięki uaktywnieniu się różnych sieci poznawczych i emocjonalnych rozdzielone funkcje zaczynają się integrować,
stopniowo poddając się zdecydowanej władzy korowych
funkcji wykonawczych. Integrujące narracje, które wtedy
powstają, konstruowane z pomocą psychoterapeuty, dostarczają pacjentowi nową matrycę dla jego myśli, zachowań,
przeżyć; tworzy się język autorefleksji pacjenta. Zaczyna
on nabywać nowe umiejętności dotychczas mu obce, np.
dbania o siebie – dzień po dniu. Cozolino (2004) pokazuje,
iż korzystając z osiągnięć neuronauki klinicznej, psychoterapeuci tworzą wzbogacone środowisko pacjenta, pobudzające rozwój mózgu w dostosowaniu go do indywidualnych
potrzeb. Aby ułatwić integrację nerwową (…) terapeuci
specjalizują się w uświadamianiu klientom nieświadomego
przetwarzania nerwowego (…) Rozpoznają i korygują złudzenia, zniekształcenia, mechanizmy obronne. Ujawniają
ich lęki, fobie, urazy, a także inne procesy myślowe, którymi mogą kierować. Dzięki temu możliwe jest połączenie
obwodów jawnych i utajonych, pobudzenie świadomości,
hamowanie i kontrolowanie lęku i strachu. Jak pisze Kottler
(2005): Skuteczni terapeuci to ci, którzy pokazują, że potrafią praktykować to, czego nauczają. Poukładani w sensie
fizycznym, emocjonalnym oraz intelektualnym (…) ważne
jest, kim jest terapeuta jako człowiek, ponieważ od niepamiętnych czasów każdy skuteczny uzdrawiacz odznaczał
się charyzmą i siłą osobowości. W rzeczywistości Freud,
Jung, Rogers, Perls, Erickson i wielu innych znakomitych
terapeutów działali tak samo – będąc sobą i pozwalając
kierować swoim postępowaniem sile własnej osobowości.
Na potwierdzenie za Lidią Grzesiuk (1998) powtórzę też,
iż (…) psychoterapia pacjentów z głębokimi zaburzeniami
(…) wymaga od terapeuty odseparowanego zintegrowanego,
spójnego własnego ja.
Zamiast teorii umysłu psychoterapeuci wykorzystują
język, emocje i dostrajanie jako narzędzia zmieniające
mózg. Przebudowywanie ludzkiego umysłu jest trudnym,
ale fascynującym wyzwaniem dla terapeuty. Powstaje
dzisiaj nowy paradygmat psychoterapeuty jako specjalisty w dziedzinie neuronauki. Wraz ze wzrostem wiedzy
o plastyczności nerwowej i neurogenezie wzrastają umiejętności oddziaływania na mózg i modyfikowania go poprzez
zwiększenie jego plastyczności w procesie terapeutycznym. Ken Wilber (1991) pisze: Metoda leczenia – zwłaszcza
metoda zwana jako kognitywna – polega na wykorzenieniu
(…) mitów i przeciwstawieniu ich racjonalnym dowodom.
Nazywa się to „przepisywaniem scenariusza”. Dodam –
metoda skuteczna. Związek między zaburzeniami funkcji
psychicznych a autonomicznymi strukturami mózgowymi
jest nadal coraz dokładniej badany, lecz jednocześnie bardzo aktywnie rozwinął się nowy dział nauki – neuropsychologia poznawcza. W tym ogólnym obszarze pojawiła się
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dalsza specjalizacja, a mianowicie neuronauka poznawcza
(cognitive neuroscience) (2008). Rozumienie związku między objawami zaburzeń psychicznych a źródłowymi procesami neurobiologicznymi przyczynia się do zwiększenia
udziału neuronauki w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń
psychicznych o różnej etiologii. Z perspektywy neurobiologicznej warto byłoby zapewne bardziej staranniej i uważnej
przyglądać się temu (o ile jesteśmy w stanie to kontrolować), jakim wrażeniom umożliwiamy dostęp do naszych
umysłów, a jakim nie.
W terapii zmienia się dla pacjenta coś bardzo fundamentalnego, co dotyczy całej jego istoty; coś, dzięki czemu
przeorganizowuje on swoje traumatyczne doświadczenia
i dociera do swoich prawdziwych potrzeb. Coś, co uspokaja
myśli, ale zarazem wzbudza w pacjencie nadzieję na życie,
na radość, na prawie cud… Pacjent staje się bowiem wreszcie
podmiotem… Jego umysł staje się bardziej zrównoważony,
działania silniej zintegrowane. Bernie Siegel (1998) przywołuje w tym względzie słowa Goethego: Jeśli traktujesz
człowieka takim, jaki jest, nadal sobą pozostanie. Jeśli jednak będziesz traktować go takim, jaki mógłby być, stanie się
on tym, kim mógłby być. Bo człowiek nie staje się sam z siebie.
Dzięki niej (terapii ) mój umysł stał się znacznie bardziej otwarty i zacząłem całkiem inaczej patrzeć na zachowanie ludzi w sferze społecznej i politycznej, co – jak mi
się wydaje – nadało sens sprawom, których poprzednio
w ogóle nie mogłem zrozumieć. Lecz za największą korzyść,
najważniejszą rzecz, dzięki której odzyskałem radość życia
uważam to, że wszystkie problemy przeżywam teraz znacznie łagodniej i łatwiej sobie z nimi radzę – tak opisuje sukces swój (i swego terapeuty) John Cleese. Bo przecież nasz
nastrój ma wpływ na przetwarzanie w mózgu informacji,
ich deformację lub synchronizację. Te życiowe głębokie
traumy pogłębiają bowiem naszą indywiduację, wyostrzają
świadomość i rozumienie świata, ale kiedyś wreszcie trzeba
je opłakać i złożyć na wieczny spoczynek. Niektóre wciąż
jeszcze potrzebują żałoby… Ostatecznie na ranę należy położyć szwy i pozwolić się jej zabliźnić. Gniew też może być
nauczycielem i czasem przewodnikiem, iść w parze z troską o to, co najważniejsze i inspirować nas do zdobywania
wiedzy o świecie bolesnej duszy i psychiki. Nawet gniew
na tych, którzy pozostali bezduszni, ślepi, głusi i obojętni
na wołania ofiary, na jej los… Pacjent po zrekonstruowaniu
historii urazu i skonstruowaniu nowej interpretacji traumatycznego doświadczenia odbywa uzdrawiający proces
żałoby. Uporawszy się z traumatyczną przeszłością ofiara
urazu staje przed zadaniem budowania swojej przyszłości, rozwinięcia swojego nowego ja. Jej nowa tożsamość
musi siłą rzeczy zawierać okruchy, większe czy mniejsze
wcześniejszego zniewolonego ja. Bardzo potrzebuje wtedy
pomocy drugiego, empatycznego człowieka. Bardzo ważne
jest, by wytworzyć taki rodzaj samodzielności i świadomości w postawach pacjentów oraz w ich rodzinach, pomagając im osiągnąć wewnętrzny spokój i pewną równowagę
psychiczną, które ułatwią pokonanie życiowych problemów. Mózg może się wtedy zreorganizować i stajemy się

ALINA RADNY

wówczas innymi, już prawie kompletnymi ludźmi. Bo jak
przypominają nam Myla i Jon Kabat‑Zinn (2008), umysł
ludzki jest jak powierzchnia oceanu wzburzona sztormem,
smagana wichrem i deszczem, nasze reakcje są burzliwe,
ale pod spienionymi falami tkwią głębokie rejony spokoju,
jeśli tylko umiemy do nich dotrzeć. Wyjście z klatki wymaga
jednak odwagi – wtedy naprawdę bardzo mogą w tym nam
pomóc inni, empatyczni, wrażliwi ludzie.
Anna Salter uważa, że terapia to nie jest zwykły akt
usunięcia bólu, lecz nauka, jak żyć z nim, w nim i mimo
tego; jak wreszcie zaryzykować otwarcie się, które uwalnia
od traumy. Również integracji ze wspólnotą ludzką i osiągnięcia równowagi, bo wcześniej ofiary uczyły się tylko, jak
przetrwać. Clarissa Estes (2001) docenia ten ich ogromny
wysiłek: (…) Bo że się przetrwało – to jest to naprawdę
duże osiągnięcie… By potem przejść do fazy kwitnienia
i pełni… Gdzie ofiara może nadawać sobie nowe imiona,
które rzucają wyzwania światu (…) przyjrzeć się prawdziwej
naturze życia i własnej tożsamości. Przejrzeć pozory stwarzane przez ludzi i rzeczy. Bo żeby się wyróżnić, najpierw
trzeba zaistnieć… A w chwili swej najlepszej formy mówią
nawet, że trauma rozwija zdolności twórczej adaptacji…
Bo „tamto” było już dawno, dawno temu… Podzielam też
tutaj refleksję Siegel’a: Doszedłem do przekonania, ze rozwiązanie konfliktów (w tym wewnętrznych – przyp. aut.),
autentyczna samorealizacja, świadomość własnej duchowości i miłość wyzwalają niewyobrażalną energię, które
pobudzając procesy biochemiczne, sprzyjają odzyskaniu
zdrowia. Bo człowiek jest tak stworzony, że gdy coś zapala
jego duszę… niemożliwości znikają (La Fontaine). Ja też
jestem o tym przekonana.
A sokratejskie Gnothi seauton to kamień węgielny nie
tylko naszej inteligencji emocjonalnej, lecz przede wszystkim to wyraz naszego poszukiwania, jak i rozumienia siebie. I również powtórzę za Rilke, Seassonem (i na pewno
wielu, wielu innymi): Jest tylko jedna podróż. Podróż wgłąb
siebie. A Sacks dzieli się w tym względzie następującą
refleksją: (…) Kryzys zawiódł mnie do Kanta. Znalazłem
u niego to, czego nie mogły zapewnić mi analizy – pojęcie
intuicji syntetycznych (apriori), które umożliwiają, organizują i nadają sens doświadczeniu; apriorycznych intuicji przestrzeni i czasu, które strukturalizują doświadczenie i wspierają doświadczającą jaźń. Podstawy, których
dostarczały mi owe sformułowania, nazwałem ontologią
kliniczną albo neurologią egzystencjalną – neurologią ja,
będącego w stanie dysocjacji i kreowania jaźni.
Praca nad wywołanymi wstrząsem pourazowym, alienacją i dezintegracją ofiary wymaga określonych strategii
społecznych, pomocy i wsparcia drugiego człowieka. Myślę,
że przede wszystkim dlatego powinniśmy zmodyfikować
nasze społeczne struktury, aby odzwierciedlały rodzaj
„współczującej obecności” – takiej, która może pomóc tym
tak okrutnie okaleczonym psychicznie ludziom ponownie
połączyć się ze światem innych ludzi. Powinniśmy, jako
istoty ludzkie, rozpoznać naszą zdolność do wspierania
innych w procesie transformowania traumy. Przebudzić się,
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dokonać przemiany w swojej świadomości i pokonać emocjonalną ślepotę, bo właśnie owa „ślepota” na wyparty ból
dzieciństwa (i późniejszy) często napędza światową machinę
przemocy, wojen, terroru. Zauważyć wreszcie CZŁOWIEKA
w CZŁOWIEKU. Karol Wojtyła tak to ujmuje: …Człowieku,
w którym każdy człowiek może odnaleźć zamysł najgłębszy
i korzeń własnych uczynków… do Ciebie – Człowieku – stale
docieram przez płytką rzekę historii, idąc w kierunku serca
każdego, idąc w stronę każdej myśli.
Bo nowa tożsamość wczorajszej ofiary musi siłą rzeczy
zawierać okruchy, większe czy mniejsze naszego wcześniejszego zniewolonego ja, więc sami nie damy rady. Bo, idąc
za myślą Kojdera (2005): Pełnia ludzkiej osoby kształtuje
się wskutek spotkania z drugim człowiekiem. (…) Jakkolwiek widujemy się często, to spotykamy się znacznie rzadziej. Bo przecież dusza zawarta jest też w rozumiejącym
i rozumnym spojrzeniu człowieka na drugiego cierpiącego
człowieka. Przy wsparciu innych oraz obdarzeniu ofiar
empatią i zaufaniem, zapewnieniem, że „to nie ich wina”,
mogą one dosłownie strząsnąć z siebie stan unieruchomienia i odrzucić wszystkie destrukcyjne emocje, takie jak
wstyd, wściekłość, rozpacz i… mogą urodzić się na nowo…
Doświadczać radości bycia w pełni człowiekiem, przeżywać wreszcie największy dar – życie – w spokoju, bezpieczeństwie i stabilności. Pożegnać na zawsze depresję,
dysforię, dysocjację, depersonalizację i derealizację, aleksytymię, objawy wytwórcze, syndrom wyuczonej bezradności, syndrom wyrównania rachunków, zaburzenia hormonalne, nadciśnienie tętnicze… Zacząć wreszcie chronić
i leczyć okaleczoną duszę, o której tak poruszająco pisze
Erich Fromm (2001). Reinhard Stalmann (2008), psychosomatyk, mówi, że kiedy cierpi dusza, choruje ciało; Clarissa
Estes (2001) zaś, że mieszkańcy Afryki Zachodniej wierzą,
że surowe obchodzenie się z dzieckiem sprawia, że jego
dusza ucieka; czasem tylko na parę metrów, a czasem bardzo
daleko. Bo, wskazując na przyczyny, jak mówi Don Juan –
bohater Castanedy (2010): Przecież zabijamy bez żadnego
powodu, w imię Boga palimy bliźnich, niszczymy samych
siebie, tępimy żywe istoty i zatruwamy ziemię (…) Nie dlatego, że jesteśmy źli, ale dlatego, że jesteśmy głupi. O tak,
człowiek ma ciemną stronę, która nazywa się głupota.
A co wtedy z naszą świadomością? Przecież: Świadomość uważana jest za źródło prawdziwego człowieczeństwa,
czyli tego, co jest najlepsze w człowieku – tak ujmuje tę kwestię Halina Romanowska‑Łakomy (2001). Castaneda ustami
swego bohatera porównuje ludzką świadomość do pełnego
duchów zamku. Zwykła świadomość jest jak spędzenie
całego życia w jednym zapieczętowanym pokoju. Dokonaniem człowieka staje się wybranie przez niego wolności
– tego, że nie tylko opuszcza on ów „zapieczętowany” pokój,
ale też rezygnuje z błąkania się po tym wielkim nawiedzonym zamku i wychodzi na zewnątrz. Mówi dalej: Pamiętaj jednak, że Twoje działania stracą sens, gdy zabraknie
ci przytomności umysłu (…) Zatrzaśnij drzwi wyobrażeń
o sobie. Bądź nieskazitelny, a spłynie na ciebie energia,
dzięki której dotrzesz do miejsca milczącej wiedzy.
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Alice Miller, orędowniczka pracy nad poszerzaniem
zbiorowej świadomości wyraziła pogląd (i zapewne ma
rację), że póki cała społeczność nie zda sobie sprawy,
że codziennie popełnia się niezliczone morderstwa duchowe,
od których skutków cierpieć będzie cała ludzkość, będziemy
błądzić w ciemnym labiryncie – mimo wszystkich podejmowanych w najlepszej wierze planów rozbrojeniowych.
Sukces i zmiany nieodłącznie zależą od stanu świadomości,
z którego wypływa nasze działanie. Tym stanem np. może
być siła naszego ego, albo też wyostrzona uwaga na cierpienie drugiego człowieka naszej przebudzonej świadomości.
To mądrość słyszenia, myślenia, rozumienia i odczuwania,
mądrość wiedzy, również wiedzy o naszym mózgu. Już
na przełomie VI–V w. p.n.e Alkmeon z Krotonu, uczeń
Pitagorasa, lekarz, anatom i filozof – pierwszy potraktował mózg jako centralny organ zmysłów, a w konsekwencji
uznał, iż nasz mózg musi być siedliskiem myśli. Odkrycie
to pokrywało się z wynikami badań dwu egipskich anatomów, Herofilesa i Erazystrosa. Hipokrates (ok. 460–377
p.n.e.), z którym zgadzał się również Platon (428–348 p.n.e.),
napisał, że trzeba nam wiedzieć, że z mózgu samego płyną
nasze przyjemności, radości, śmiech i wesołość, a także
nasze smutki, bóle, żałości i łzy. Twierdzę za nimi, że mózg
– siedlisko naszych myśli – jest też interpretatorem świadomości. Nasz mózg organizuje całość naszego doświadczenia, a jego zrozumienie pozwala nam lepiej poznać umysł.
Jego przestrzeń, meandry, wielkie, czyste niebo umysłu…
Według Tolle’a: Mózg człowieka jest bardzo zróżnicowaną
formą (…) nie wytwarza świadomości, ale to ona, by siebie
wyrazić stwarza mózg, najbardziej złożoną formę materialną
na ziemi. Ze względu jednak na swą ogromną złożoność rozwoju i funkcjonowania, mózg jest bardzo wrażliwą strukturą;
jest przy tym wciąż narażony na rozregulowanie i dezorganizację. Wraz ze wzrostem wiedzy o plastyczności nerwowej i neurogenezie wzrastają umiejętności oddziaływania
na niego i modyfikowania go poprzez zwiększenie jego plastyczności w procesie terapeutycznym. To dobrze, wspaniale,
że w latach 60. XX w. Joseph Altman, neuronaukowiec
z Massachusetts Institute of Technology odkrył neurogenezę
dorosłych, bo zdolność mózgu do reorganizowania się może
pomóc przeciwdziałaniu zaburzeniom potraumatycznym
i redukowaniu konsekwencji traumy. Bo dzięki naszemu
wspaniałemu mózgowi, który nie jest niezmienny, po przeżyciu przytłaczających wydarzeń mamy nadal wrodzone zdolności do adaptacji i normalizacji (z od powiednią pomocą
innych ludzi). Bo również może wkrótce obudzi się w nas
zbiorowa świadomość pragnienia niesienia pomocy tym tak
straszliwie skrzywdzonym ludziom – wszelkimi możliwymi
sposobami – w ich odnalezieniu siebie samych i rozwinięciu pełni osobowości, w ich wyzwoleniu i kultywowaniu
tych sił, które kierują nas wszystkich ku samourzeczywistnieniu. Dla takiego działania wspólne zsynchronizowanie
neuronów przy wykorzystaniu pełni naszego człowieczeństwa to bardzo szczytne wyzwanie. Elastyczność naszych
umysłów i neuroplastyczność mózgu nam w tym zapewne
pomoże. A rozumienie możliwości i ograniczeń naszego
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mózgu to jeden z podstawowych etapów rozwoju świadomości człowieka. Bo świadomość to przestrzeń, w której istnieją myśli, kiedy przestrzeń ta staje się świadoma
sama siebie. Kiedy świadomość zaczyna przejmować rolę
myślenia, zaczyna się zmiana. O tej zmianie w świadomości Wirginia Satir (2002) mówi: Wierzę, że nastąpi ona
w chwili, gdy zaczniemy dostatecznie kochać i cenić samych
siebie oraz gdy uznamy siebie za istoty obdarzone duchem.
Myślę też, że wtedy, kiedy otworzymy nasze oczy i serca…
Na współczucie, wzajemność, wrażliwość, szlachetność,
subtelność… Ludzie wreszcie wtedy będą mogli odsłonić
te części siebie, które dotąd utrzymywali w ukryciu, gdyż
sądzili, że z ich powodu nie zasługują na miłość; odważyć się więc w ślad za owym Gnothi seauton – na pełne
poznanie siebie
Właśnie istotą tego, kim jest człowiek, jest świadomość.
Gdy na ziemi zacznie się rodzić nowa współczująca świadomość, coraz więcej ludzi będzie się budzić do niej. Najważniejszym elementem tworzenia tego rodzaju nowego
myślenia jest świadomość, a świadomość przecież już jest
świadoma. Eckhart Tolle (2005) powiada przy tym: Nie
możesz utracić świadomości, ponieważ jest ona właśnie tym,
kim jesteś. Możesz stracić tylko to, co posiadasz, a nie coś,
czym jesteś. Wyzwaniem dla rozszerzenia świadomości jest
wyjście poza nasze odruchy, lęki, uprzedzenia – do pełniejszego odczucia siebie i innych. Zaczyna tworzyć się fundament. Sri Nisargadatta podsuwa nam tutaj inspirujący
pomysł: Szukaj, odnajduj, usuwaj i odrzucaj każde powzięte
z góry założenie, aż dotrzesz do żywych wód i litej skały
prawdy (…) Opieraj się swoim dawnym nawykom odczuwania i myślenia. Więc proszę, nie bój się, zaufaj i popatrz
wgłąb siebie, coś w sobie porzuć, coś odkryj… I nie słuchaj
ludzi małego serca… Bo jak powiedział Platon: Prawdziwy
miłośnik wiedzy zawsze dąży do istoty bytu (…) Nie spocznie on pośród mnogich zjawisk, których istnienie pozorem jest jedynie. I Obym tylko mógł stawać się mocniejszy,
prostszy – bardziej cichy i serdeczny mówił też już kiedyś
Dag Hammarskjöld.
Odczucie wspólnego nam wszystkim człowieczeństwa,
rozumienie smutku drugiego skrzywdzonego człowieka,
współczucie dla ogromu jego przytłaczających przeżyć, rozwijanie kultury łagodności – to wielkie i tak potrzebne mu
wsparcie emocjonalne. Empatia, życzliwość, optymizm,
entuzjazm, cenienie niepowtarzalności swojej i innych
oraz poczucie ludzkiej wspólnoty to przeciwdziałanie
okrucieństwu. Bo dusza – pragnę to podkreślić jeszcze
raz – zawarta jest (również) w rozumiejącym spojrzeniu
człowieka na drugiego cierpiącego człowieka. Ale nasze
cierpienie ma także ogromną moc wzbudzania współczucia. Z neurobiologicznego punktu widzenia powtarzanie
nawyku współczucia dla innych zmienia przekaźnictwo
międzykomórkowe i połączenia mózgowe w taki sposób,
iż cel ten staje się na poziomie mózgu rzeczywistością.
Konieczne jest wielokrotne powtarzanie ćwiczeń; w końcu
nie wymaga to już żadnego wysiłku – zmiany w mózgu
stają się trwałe. Piękna metafora obrazując ten stan mówi

ALINA RADNY

o materiale nasiąkniętym oliwą, której nie można już wtedy
oddzielić od tkaniny. Trauma jest (była) częścią naszego
życia, okrutnym piętnem, ale nie musi już być wyrokiem;
świat nie jest teatrem tylko ze złymi rolami.
I powtórzę za Bartkiem Wroną: … Zrób tyle, ile możesz.
Zrób jeden krok… Daj sobie czas… (Bo)… Czas nie istnieje…
Droga nie ma końca… Po prostu bądź… I nie ma takiego
wyjścia, którego nie dałoby się przerobić na wejście…
I ludziom, którzy przeżyli traumę życzę z całego serca
wytrwałości, siły, wspaniałych Przyjaciół w potrzebie
i miłości.
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ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH DO WSPOMAGANIA
DAWKOWANIA L‑DOPY1 W CHOROBIE PARKINSONA*

Choroba Parkinsona1
Rozwój choroby Parkinsona (PD)2, będącej jedną z najczęściej występujących chorób OUN3, przebiega powoli
i niepostrzeżenie. Pierwsze zauważalne objawy pojawiają
się przeważnie między 5. a 6. dekadą życia. Są to najczęściej:
spowolnienie w wykonywaniu codziennych zajęć, ogólnie
odczuwane zmęczenie i współwystępujące drżenie jednej
kończyny górnej. Wraz z postępowaniem choroby uwidacznia
się triada klasycznych objawów, do której należą: drżenie spoczynkowe (tremor – T), objawiające się ruchami mimowolnymi,
plastyczne zwiększenie napięcia mięśniowego (rigidity – R),
czyli tzw. sztywność mięśniowa czy efekt „rury ołowianej”
[1] oraz spowolnienie ruchowe – hipokinezja (hipokinesia – H).
Dodatkowym objawem, który może wystąpić jest także
zaburzenie postawy ciała chorego (postural disorders – PD).
Choroba wymaga wieloletniego leczenia zarówno farmakologicznego jak i pozafarmakologicznego. W Polsce
na PD choruje obecnie ok. 120–150 tys. ludzi a częstość
występowania w populacji to ok. 0,15% [1]. Jej etiologia
nie jest do końca poznana, a wśród możliwych przyczyn
wyróżnia się uwarunkowania genetyczne, apoptozę4, przyspieszone starzenie się neuronów istoty czarnej, czynniki
toksyczne egzogenne i endogenne [2].
Choroba Parkinsona jest schorzeniem układu pozapiramidowego mózgu, odpowiedzialnego za kontrolę aktywności ruchowej. Układ pozapiramidowy5, razem z układem
prekursor dopaminy, określany również następującymi nazwami: lewodopa, L‑DOPA, L‑3,4‑dihydroksyfenyloalanina
2
PD – Parkinson’s Disease
3
OUN – ośrodkowy układ nerwowy
4
apoptoza – proces zaprogramowanej śmierci komórki, w którym uczestniczą geny, w większości odpowiedzialne za regulacje cyklu komórkowego
5
układ pozapiramidowy, w skład którego wchodzą m.in. jądro soczewkowate i znajdująca się w nim skorupa oraz gałka blada, jądro ogoniaste, jądro czerwienne, istota czarna, jądro niskowzgórzowe (jądro Luysa), jądra
brzuszno‑przednie wzgórza i twór siatkowaty pnia mózgu

1

piramidowym, reguluje prawidłową postawę ciała i ruchy
dowolne, napięcie mięśniowe oraz współruchy [1]. Do głównych cech choroby Parkinsona należy zaliczyć obumieranie
neuronów zlokalizowanych w istocie czarnej, odpowiedzialnych za produkcję, gromadzenie i wysyłanie tzw. drogą
nigrostrialną neuroprzekaźnika – dopaminy. Neuroprzekaźnik ten powstaje w wyniku przekształcenia cząsteczek
tyrozyny (poprzez związek pośredni o nazwie L‑DOPA).
Gdy spadek stężenia dopaminy osiągnie 20–30% wartości
prawidłowych w obrazie klinicznym pojawiają się pierwsze
oznaki choroby [3].
Diagnozowanie PD jest rozpoznaniem klinicznym, gdyż
nie istnieje procedura pozwalająca jednoznacznie potwierdzić jej występowanie. Do celów naukowych wykorzystuje
się pozytronową tomografię emisyjną (PET), która pozwala
wykazać obniżenie metabolizmu dopaminy w układzie istota
czarna a prążkowie. Kliniczne rozpoznanie choroby Parkinsona opiera się na stwierdzeniu w skali występowania
czterech podstawowych objawów: drżenia spoczynkowego,
spowolnienia ruchowego, wzmożonego napięcia mięśniowego o charakterze plastycznym oraz zaburzenia odruchów postawnych.
Jak wspomniano, leczenie PD obejmuje kompleksową
rehabilitację, jak również farmakoterapię. Stosuje się w niej
leki antycholinergiczne oraz działające na układ dopaminergiczny (DOPA), inhibitorów MAO‑B6, inhibitorów COMT7
lub blokerów receptora NMDA [1].
L‑dopa jest prekursorem dopaminy, po jej podaniu wzrasta stężenie dopaminy, jak też w mniejszym stopniu noradrenaliny w mózgu. Co istotne, mniej niż 1% dawki lewodopy podawanej pacjentowi przenika barierę krew‑mózg,
a pozostała część jest metabolizowana w tkankach obwodowych. Dawkowanie ustala się indywidualnie dla każdego
6
7

MAO‑B – monoaminooksydaza B
COMT – O‑meylotransferaza katecholowa

* Praca pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Krystyny Honczarenko
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pacjenta. Stąd ustalenie odpowiedniej dawki jest kluczowe
dla osiągnięcia zamierzonego efektu terapeutycznego. Jest
to szczególnie ważne z tego względu, iż podawanie zbyt
dużych dawek nasila niepożądane efekty uboczne8.
Wspomaganie dawkowania leków to problem o dużej
złożoności, w którym występuje wiele wpływających na siebie czynników i nie jest możliwe wskazanie wszystkich
zależności pomiędzy nimi. Dla takiego problemu nie można
stworzyć ścisłego modelu matematycznego pozwalającego
na obliczenie odpowiedniej dawki. Prowadzone dotychczas badania nad stworzeniem takiego modelu dawkowania
L‑dopy z wykorzystaniem logiki rozmytej ( fuzzy logic)
były bardzo obiecujące. Rezultaty uzyskane w pracach [4, 5]
stały się inspiracją do poszukiwania innych metod mogących wspomóc pracę lekarza.
Eksplorowaną przez autorów możliwością stworzoną
przez sztuczną inteligencję jest użycie sztucznych sieci
neuronowych (NN)9 do budowy modelu przybliżonego,
odwzorowującego występujące w problemie niezliczone
zależności. Model taki powinien pozwalać nie tylko odtwarzać zapamiętane wzorce danych, ale również umieć generalizować na nieznane wcześniej przypadki z zachowaniem
jak największej dokładności wyników [6].
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Ryc. 1. Schemat prostego modelu neuronu (opracowanie własne)

Za podstawowy obiekt budowy sieci przyjęto analogicznie do budowy mózgu – komórkę nerwową, czyli neuron. Model neuronu posiada określoną ilość wejść przenoszących sygnały opisujące bezpośrednio badane zjawisko
lub też konkretny zbiór cech, wyekstrahowany z surowych
danych. Dla każdego neuronu zdefiniowana jest również
określona funkcja progowa, dzięki której można określić,
czy stan pobudzenia jest odpowiedni, by komórka została
aktywowana.

Sieci neuronowe
Historia powstania i wykorzystania sieci neuronowych do rozwiązywania złożonych problemów naukowych wywodzi się z prób modelowania sposobów działania
ludzkiego mózgu. Jego możliwości wykonywania złożonych zadań wymagających przetwarzania informacji, jak
choćby umiejętność rozpoznania znajomej twarzy w czasie
ok. 100–200 ms, od dawna inspirowały badaczy [7]. Pierwszym, który zajmował się symulowaniem działania ludzkich
neuronów (neural simulation) był Frank Rosenblatt. Stworzył
on perceptron – prostą postać sieci neuronowej pozwalającej rozpoznawać obrazy [8]. Jak pisał, była ona dla niego
narzędziem modelowania działania prawdziwego ludzkiego
mózgu w odróżnieniu od prób (podejmowanych przez innych
badaczy) stworzenia „sztucznego” mózgu [9].
Współcześnie sieci neuronowe wykorzystywane
są w wielu dziedzinach nauki, jak również przemysłu.
Początkowe możliwości rozpoznawania prostych obrazów rozszerzyły się o analizę danych, m.in. obrazowych,
dźwiękowych, geologicznych czy finansowych. Kluczem
do tak szerokiego spektrum zastosowań jest łatwość użycia
sieci jako narzędzia do modelowania nieliniowych zjawisk
i procesów, sposób zdobywania wiedzy przez sieć poprzez
uczenie się na przykładach podanych z wiedzy empirycznej
badacza i co najważniejsze – możliwość generalizacji zgromadzonej wiedzy na nowe, nieznane wcześniej przypadki.
8
m.in. bezsenność, dyskinezy, zaburzenia rytmu serca, brak łaknienia,
objawy depresji
9
NN – neural networks

Ryc. 2. Schemat ogólny budowy sieci neuronowej (opracowanie własne)

W sztucznym neuronie rolę tę pełni tzw. bias, czyli
dodatkowy sygnał dodawany do wejść sieci, pozwalający
na przesuwanie poziomu wartości aktywacji neuronu. Jest
to uproszczona analogia do potencjału postsynaptycznego
rzeczywistego neuronu. Wewnątrz modelu neuronu obliczana jest suma ważona wejść10, a następnie odejmowana
jest od niej wartość progowa (bias). Następnie sygnał reprezentujący łączne pobudzenie neuronu przekształcany jest
przez funkcję aktywacji neuronu. Wartość obliczona przez
tę funkcję stanowi wartość wyjściową neuronu (Y).
Funkcja aktywacji neuronu wpływa na charakterystykę odpowiedzi modelowanego neuronu. Podstawowe
typy wykorzystywanych funkcji aktywacji przedstawiono
na rycinie 3. W zależności od przyjętej funkcji aktywacji
neuron będzie zwracał różne odpowiedzi: od dwuwartościowych dla funkcji skoku jednostkowego, po wielowartościowe w pozostałych przypadkach.
Typowa sieć neuronowa składa się z kilku wejść, które
niosą informację o cechach badanego obiektu (np. obrazu,
dźwięku, objawach choroby). Im więcej wejść ma sieć, tym
więcej cech można uwzględnić przy rozpoznawaniu. Przy
tworzeniu sieci korzysta się ze zbioru cech najbardziej istotnych dla badanego problemu. Wynika to z budowy oraz
ważona suma wejść – suma wartości sygnałów wejściowych pomnożonych przez odpowiadające im współczynniki wagowe

10
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Ryc. 3. Przykładowe rodzaje funkcji aktywacji wykorzystywanych w NN (opracowanie własne)

Ryc. 4. Przykład obliczania wartości na wyjściu sieci dla neuronów
z liniową funkcją aktywacji o współczynniku k = 1
(opracowanie własne na podst. [9])

Ryc. 5. Propagacja różnicy pomiędzy wartością wyjściową sieci Y
a wartością oczekiwaną Z, zapisaną w zbiorze uczącym
(opracowanie własne na podst. [9])

sposobu uczenia się sieci. Wraz ze wzrostem ilości wejść
sieci, staje się ona bardziej złożona, co wymaga większego
zbioru uczącego i tym samym trudniej jest taką sieć nauczyć.
Dodatkowo sygnał wejściowy jest wstępnie przygotowywany
przed podaniem go na wejścia sieci neuronowej, w ramach
tzw. preprocessingu, do postaci, w której sieć łatwo może
go przetworzyć. W przypadku dawkowania L‑dopy proces
ten polegał na przetworzeniu diagnozy lekarza na wyrażane
w skali od 0 do 5 kluczowe objawy choroby [6].
Jednowarstwowe sieci perceptronów prostych mogą
posłużyć do rozwiązywania problemów liniowych – czyli
takich, w których istnieje wprost proporcjonalna zależność
pomiędzy zmiennymi. Natomiast do rozwiązywania bardziej złożonych problemów wykorzystuje się sieci wielowarstwowe. Składają się one z trzech głównych warstw
neuronów – wejściowej, w której znajdują się neurony
odpowiedzialne za przyjęcie sygnałów podawanych na wejście sieci. Następnie znajduje się dowolna ilość neuronów
ułożonych w nieograniczoną liczbę warstw – tworzą one
wspólnie warstwę ukrytą. Sygnał wyjściowy, zwany też
odpowiedzią sieci, jest odbierany przez ostatnią warstwę
– warstwę wyjściową, która składa się z tylu neuronów, ile
wyjść ma posiadać sieć. Połączenia między neuronami
występują między poszczególnymi warstwami, natomiast
w ramach pojedynczej warstwy neurony nie są połączone.
Takie sieci ze względu na jednokierunkowy przepływ
sygnału od wejścia do wyjścia, bez sprzężeń zwrotnych
wewnątrz sieci, nazywają się sieciami jednoprzepływowymi ( feed‑forward).
Przystosowanie sieci do rozwiązywania określonego
problemu następuje wskutek iteracyjnego procesu uczenia. Uczenie może przebiegać w sposób nadzorowany lub

nienadzorowany. Pierwszy zwany jest także nauczaniem
z nauczycielem i polega na dostarczeniu sieci danych wejściowych wraz z informacją o oczekiwanej poprawnej
odpowiedzi. W drugim przypadku dostarczane są tylko
dane wejściowe, bez wskazania, jaka jest poprawna odpowiedź sieci.
W przeszłości kluczowym problemem, który hamował rozwój NN, był fakt, że w uczeniu z nauczycielem nie
można bezpośrednio obliczyć sygnału błędu dla każdego
neuronu sieci z osobna. Uczenie sieci wielowarstwowych
nie było przez to możliwe. Dopiero wynalezienie i rozpropagowanie metody wstecznej propagacji błędów (backpropagation) umożliwiło uczenie takich sieci i na nowo
zwiększyło zainteresowanie badaczy wykorzystaniem
NN. Prześledzimy pokrótce działanie tego algorytmu.
W początkowym stadium uczenia sieci neuronowej wagi
na połączeniach między warstwami neuronów przyjmują
losowe wartości z przedziału (0,1). W pierwszym kroku
algorytmu obliczana jest wartość wyjściowa sieci dla
danych ze zbioru uczącego. Wartości odczytane z wejść
sieci są mnożone przez wartości odpowiadających im
wag oraz sumowane. Następnie wartość tej sumy ważonej brana jest jako argument funkcji aktywacji neuronu,
która wyznacza liczbową odpowiedź na wyjściu neuronu.
Wartość ta jest następnie przekazywana do połączonych
neuronów warstwy ukrytej, gdzie następuje obliczenie
wartości wyjściowej neuronu (Y) w analogiczny sposób.
Sygnał obliczany przez neuron lub neurony warstwy wyjściowej jest równocześnie odpowiedzią całej sieci. Przykład przebiegu tego kroku algorytmu, dla liniowej funkcji aktywacji ze współczynnikiem kierunkowym k = 1,
zilustrowano na rycinie 4.
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W kolejnym kroku wartość wyjściowa sieci Y porównywana jest z wartością oczekiwaną dla podanych danych
wejściowych ze zbioru uczącego Z i wyznaczany jest błąd
odpowiedzi sieci δ = Z − Y. Błąd ten jest następnie przenoszony wstecz do neuronów poszczególnych warstw sieci.
Rozpoczynając od neuronu warstwy wyjściowej przenosi się
błąd do tych neuronów, których wyjścia stanowiły sygnały
wejściowe końcowego neuronu, równocześnie mnożąc wartość błędu przez wagę połączenia (np. δ1 = δ w1,3). Dzięki
temu wartość błędu zostanie rozpropagowana wstecz, proporcjonalnie do wkładu, jaki wnosi poszczególny neuron
poprzedniej warstwy do końcowej wartości odpowiedzi
sieci. W ten sposób możemy przydzielić cząstkowe wartości
całkowitego błędu sieci wszystkim jej neuronom. Schemat
tego procesu zobrazowano na rycinie 5.
Po zakończeniu przydzielania cząstkowych wartości
błędów następuje uaktualnienie wartości wag połączeń między neuronami. Sieć neuronowa przechowuje wyuczoną
wiedzę o dziedzinie problemu w wartościach wag. To one
wpływają na sposób odpowiedzi sieci dla określonych
sygnałów wejściowych. Aby zatem sieć nauczyła się dzięki
wyznaczonemu błędowi, pomiędzy wartością oczekiwaną
a wynikiem sieci należy zmienić wartości wag połączeń. Dla
każdej wagi wyznacza się jej nową wartość poprzez dodanie następującej wartości: ηδ1 ∙ f1'(x) ∙ (x1), gdzie η – współczynnik uczenia sieci, δ1 – błąd przypadający na neuron,
którego wejście zmienia ta waga, f1'(x) – zmiana funkcji
aktywacji (pochodna), x1 – wartość sygnału wejściowego,
który modyfikuje waga (ryc. 6). W ten sposób zmieniane
są wartości wszystkich wag sieci, przez co sieć pozyskuje
wiedzę o tym, jak odpowiadać na podobne dane wejściowe
w przyszłości.

Ryc. 6. Uaktualnienie wiedzy sieci poprzez zmianę wartości wag w'
poszczególnych połączeń między neuronami (opracowanie własne na podst. [9])

Uczenie sieci przeprowadza się dla wszystkich elementów ze zbioru uczącego, za każdym razem modyfikując
wartości wag. Każde pojedyncze przejście algorytmu uczącego nazywa się epoką. Uczenie sieci kończy się w przypadku wyczerpania elementów ze zbioru uczącego, lub gdy
zostanie przekroczona ustalona z góry liczba epok. Na bieżąco sprawdzana jest też skuteczność sieci na podstawie
elementów zbioru testowego – wydzielonych przypadków
ze zbioru uczącego, pozwalających ocenić, jak dobrze radzi
sobie sieć z generalizacją wiedzy na nieznane wcześniej
przypadki.
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Po etapie uczenia następuje weryfikacja działania sieci.
Wykorzystuje się w tym celu zbiór weryfikujący, w którym zgromadzone są dane wejściowe – a odpowiedzi sieci
porównywane są z oczekiwanymi odpowiedziami, by ustalić,
jaka jest skuteczność działania sieci. Jeżeli sieć pomyślnie
przejdzie etap walidacji, jest gotowa do użycia na nieznanych wcześniej danych, dla których z dużym prawdopodobieństwem będzie działać ze skutecznością zmierzoną
w teście weryfikacyjnym.

Dane wejściowe
W celu ułatwienia procesu ustalania odpowiedniej dawki
leku, zaproponowano zamodelowanie procesu decyzyjnego
lekarza, wykorzystując w tym celu sieci neuronowe. Do zbudowania modelu neuronowego wykorzystano sieć trójwarstwową typu feed‑forward z dwoma warstwami ukrytymi
z sigmoidalnymi funkcjami aktywacji oraz liniowymi neuronami na wyjściu.
Danych potrzebnych do stworzenia modelu neuronowego dostarczyły badania przeprowadzone w Poradni Chorób Zwyrodnieniowych Układu Nerwowego przy Klinice
Neurologii PUM w Szczecinie [4, 5].
Badaniami objęto 104 pacjentów, 55 mężczyzn (57,2%)
i 49 kobiet (42,8%) w wieku od 41 do 89 lat, średnio 68,05
lat, z idiopatyczną PD, której rozpoznanie postawiono zgodnie z obowiązującymi kryteriami 11. Czas trwania choroby
wynosił 2–22 lat, średnio 8,46 lat, wiek zachorowania 34–79;
lat, średnio 59,9 lat. Wśród badanych przeważali pacjenci
z mieszaną postacią choroby – 95 pacjentów (91,35%),
z przewagą drżenia było 7 pacjentów (6,73%), z przewagą
sztywności dwóch (1,92%). Wszyscy chorzy byli leczeni
preparatami L‑dopy w dawce na wejściu do badania
150–2000 mg/dobę, średnio 650 mg/dobę. Celem umożliwienia prawidłowego rozpoznania przez NN zdrowych
pacjentów do bazy danych dodano 4 zdrowych pacjentów,
bez objawów choroby, z przypisaną zerową dawką leku.
Dane te zostały następnie podzielone na dane uczące,
obejmujące pierwszych 64 pacjentów, w tym 2 zdrowych,
oraz dane testowe obejmujące pozostałych 44 pacjentów.
Przy założeniu, iż pacjenci umieszczeni są na liście w kolejności losowej, można przyjąć, że podział na zbiór uczący
i testowy dokonano w sposób losowy.

Model neuronowy
Sygnałem wejściowym dla NN są cztery podstawowe
objawy choroby (T, R, PD, H) oraz przypisane dawki leku.
Wykorzystano do tego celu objawy choroby zaobserwowane przez lekarza w trzech kolejnych badaniach klinicznych oraz dawki leku przypisane po pierwszych dwóch
badaniach. Wartość dawek leku podawana na wejście sieci
11
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T a b e l a 1. Objawy choroby Parkinsona (T, R, PD, H) w poszczególnych badaniach klinicznych
wraz z przepisanymi przez lekarza dawkami L‑dopy (D) [5]

Nr

W

WZ

CTC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

66
60
82
80
72
76
55
53
58
67
78
77
72
65
82
67
69
75
59
67
66
82
71
80
61
63
77
56
69
76
79
81
89
86
70
70
74
73
76
68
71
69
63
71
68
64
79
72
75
78
76
61

50
51
60
65
65
65
43
46
48
55
60
66
58
50
70
58
62
65
58
55
52
74
62
72
50
55
72
46
60
63
69
62
79
78
58
63
63
60
68
60
49
64
56
67
64
55
69
62
59
70
67
54

16
9
22
15
7
11
12
9
10
12
18
11
14
15
12
11
7
10
1
12
14
8
9
8
11
8
5
10
9
13
10
19
10
8
12
7
11
13
8
8
22
5
7
4
4
9
10
10
16
8
9
7

T1
1
2
3
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
3
3
2
4
2
1
1
2
1
3
2
4
3
1
2
3
1
1
1
2
3
4
3
1
2
1
0
1
2
2
2
2
1

Badanie kliniczne 1
R1
PD1 H1
3
1
3
2
0
0
1
2
2
3
1
2
3
0
1
0
1
2
2
1
1
4
2
2
3
2
3
3
1
2
2
2
4
1
0
0
2
1
2
2
0
1
0
0
1
2
0
1
4
1
4
3
0
2
1
0
1
2
1
1
3
2
4
2
1
2
3
0
0
2
2
2
2
1
1
2
1
2
3
1
2
4
3
3
3
1
2
2
2
1
3
2
4
2
1
2
2
1
2
3
1
3
2
0
1
2
1
1
0
1
1
1
2
1
3
1
2
2
1
1
4
4
4
1
1
4
4
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
4
1
3
3
1
2
1
1
1

D1
1100
600
900
900
650
400
550
900
900
900
600
600
700
700
300
600
600
900
800
600
1000
700
600
600
600
300
600
800
2000
700
600
650
450
1000
900
250
150
600
1650
300
1400
600
400
550
800
500
1000
900
800
700
300
350

T2
3
2
1
1
2
2
2
0
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
0
1
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3
3
2
1
0
1
1
1
1
1
2
4
3
2
2
1
1
1
2
3
1
2
2

Badanie kliniczne 2
R2 PD2 H2
3
2
2
1
0
0
1
1
2
2
1
2
2
1
1
0
1
2
1
2
1
2
2
2
4
3
4
1
1
2
2
2
4
2
2
1
3
1
1
2
1
0
0
0
1
2
1
1
4
1
4
2
0
2
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
2
3
1
1
2
2
2
3
1
0
0
2
1
1
2
1
2
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
4
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1
3
2
1
1
4
4
4
1
1
4
3
1
1
1
0
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
1
0
1
1
1
2
3
0
3
1
1
1
0
2
3

D2
1100
750
900
800
650
450
800
1600
900
900
600
900
700
2000
300
600
600
900
800
800
900
900
600
600
900
450
600
1000
1400
800
600
650
450
1000
900
300
300
900
1100
600
1400
600
600
600
800
500
1000
700
800
700
600
350

T3
2
1
3
2
3
0
2
3
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
0
1
2
2
3
2
2
3
1
0
2
1
2
0
1
3
4
3
2
2
1
2
2
2
3
1
3
2

Badanie kliniczne 3
R3 PD3 H3
3
2
3
1
1
0
2
2
2
1
2
3
3
1
4
0
2
2
1
0
1
3
2
3
3
2
3
1
1
2
2
2
4
1
2
1
3
1
3
1
1
2
0
1
1
2
1
1
3
1
4
3
0
2
1
1
1
2
1
4
1
2
1
1
2
3
0
1
1
2
2
1
1
1
0
2
1
0
2
1
2
3
4
4
3
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
4
1
1
2
1
4
4
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
3
2
0
1
4
4
4
2
1
3
3
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
3
2
4
2
0
3
2
1
2
1
1
3

D3
1100
700
900
900
1000
450
1000
1600
900
900
600
900
800
800
550
600
600
900
800
800
900
900
600
600
900
450
600
1000
1400
800
600
700
450
1000
900
300
350
900
1100
700
1400
600
900
600
800
800
1000
700
1000
700
800
450
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

72
80
66
59
77
70
72
74
71
61
–
–
–
–
65
53
51
70
59
59
77
49
71
71
71
75
70
60
56
67
66
81
60
64
67
69
65
60
68
55
41
65
72
77
44
51
69
49
57
48
60
81
76
66
75
75

65
72
61
48
74
60
63
71
62
53
–
–
–
–
59
52
49
65
55
57
73
44
61
66
66
71
67
50
44
63
63
77
50
52
51
64
52
49
60
47
35
64
71
72
34
49
60
48
48
41
54
79
72
56
71
72

7
8
5
11
3
10
9
3
9
8
–
–
–
–
6
1
2
15
4
2
4
5
10
5
5
4
3
10
12
4
3
4
10
12
16
5
13
11
8
8
6
1
1
5
10
2
9
1
9
7
6
2
4
10
4
3

1
1
2
2
1
2
1
1
0
3
0
0
0
0
3
3
2
2
2
1
2
3
3
3
1
0
0
3
2
3
0
2
1
3
0
3
2
1
2
3
1
2
2
2
1
2
0
2
1
3
1
1
2
3
0
2

2
1
1
1
3
1
1
1
3
2
0
0
0
0
1
1
4
2
1
3
1
2
1
1
1
2
2
2
1
3
2
2
4
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1

0
2
2
0
2
1
0
1
2
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
0
1
1
2
1
1
2
1
1
1
0

1
2
1
1
4
1
1
1
3
3
0
0
0
0
2
1
2
1
1
2
2
3
2
2
1
2
2
2
3
2
2
3
4
2
3
3
2
1
2
1
2
1
1
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

750
300
700
400
600
300
700
1200
1000
400
0
0
0
0
600
600
600
500
600
450
450
900
700
450
300
450
600
1000
850
900
550
300
800
500
1100
350
750
550
500
1100
750
300
100
400
550
350
900
450
1400
350
450
300
450
150
450
300

0
2
1
0
0
2
1
1
0
4
0
0
0
0
3
3
2
2
2
1
2
4
3
3
1
0
0
3
2
3
0
2
1
3
0
3
1
1
2
2
1
2
3
2
1
2
0
2
1
3
2
1
2
3
0
3

2
1
1
1
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
1
1
3
2
1
3
1
2
1
1
0
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
3
2
2
1
1
1
2
2
1
1

1
2
1
0
2
1
0
1
1
2
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
0
1
1
2
1
1
2
1
1
2
0

1
2
3
1
3
1
0
1
3
3
0
0
0
0
2
1
2
1
1
2
2
3
2
2
1
2
2
2
3
2
2
3
4
2
3
3
2
1
2
1
2
1
1
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

750
450
600
400
600
450
700
1000
1000
700
0
0
0
0
600
600
600
500
600
450
450
1000
700
450
300
450
600
1000
850
900
550
450
800
500
1100
350
750
550
400
1100
750
300
300
400
550
350
900
450
1400
350
450
300
450
450
450
300

0
2
1
2
0
1
1
2
0
2
0
0
0
0
4
3
2
2
3
1
2
3
2
2
1
0
0
2
2
3
0
3
1
3
0
2
1
1
2
2
1
2
2
1
3
1
0
2
1
2
1
1
2
3
0
3

Użyte skróty nazw kolumn: Nr – numer pacjenta, W – wiek pacjenta, WZ – wiek zachorowania, CTC – czas trwania choroby

3
1
1
1
0
1
0
2
1
2
0
0
0
0
1
1
4
2
1
3
1
2
2
1
0
1
2
2
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3
2
1
2
1
1
2
1
1

1
2
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
0

2
3
3
1
1
1
1
1
3
1
0
0
0
0
2
1
2
1
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
3
2
2
3
4
2
3
3
2
2
3
1
2
1
1
3
2
1
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2

125
800
450
600
400
600
450
700
1300
1000
600
0
0
0
0
650
600
600
500
600
600
450
1000
700
450
300
450
600
1000
850
900
550
500
800
500
1100
350
750
550
550
1100
750
300
300
400
550
300
900
600
1400
350
450
300
450
450
450
300
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została unormowana względem ilości jednostek. W prak- Kod Źródłowy 1. Pseudokod algorytmu
tyce klinicznej za najmniejszą możliwą różnicę w dawkach heurystycznego dekodującego odpowiedź NN
leku przyjmuje się jednostkę wynoszącą j = 50 mg.
Jako oczekiwaną odpowiedź sieci neuronowej y przyjęto unormowany przyrost dawki względem jej średniej
wartości z dwóch ostatnich serii.
(1)
gdzie:

d1, d2, d3 – wartości dawek (w mg) przypisanych przez lekarza po 1.,
2. i 3. badaniu;
d3 – ilość jednostek leku przypisanych po 3. badaniu;
d1,2 – średnia ilość jednostek leku z 1. i 2. badania;
j – jednostka leku w mg.

Wyjście sieci neuronowej składa się z k‑neuronów,
przy czym wartość k zależy od zakresu zmian dawki niektóre wcześniejsze neurony wyjściowe dały odpowiedź
L‑dopy [Δdmin, Δdmax] oraz od jednostki j. Przyjęto przy ujemną.
tym, iż dawka leku zmienia się w zakresie [−500, 450], stąd
Na rycinach pokazano również dawkę odniesienia –
przypisaną przez lekarza, oraz efekt działania algorytmu
ilość neuronów na wyjściu sieci wynosi:
heurystycznego w postaci obliczonego przyrostu dawki.
(2) Na rycinie 8 przedstawiono przypadek, w którym odpowiedź sieci jest łatwa do interpretacji i pokrywa się z dawką
Dodatkowy neuron, ujęty we wzorze (2) wskazuje
na zerową zmianę dawki. Oczekiwana odpowiedź i‑tego
neuronu wynosi:
(3)
– odpowiednio: dolna
dla i = 1,…,k; gdzie
,
granica i przyrost jednostek leku.
Odpowiedź sieci przyjmuje zatem formę ciągu k wartości +1 lub −1, przy czym wartość ta wynosi +1 dla wyjść
o numerach mniejszych od przyrostu jednostek dawki
a wartość −1 dla wyjść o numerach większych. Przykłady
rzeczywistych wartości uzyskiwanych na wyjściu sieci
przedstawiono na rycinach 8 i 9.
Odpowiedź sieci neuronowej jest następnie odkodowana
z pomocą algorytmu heurystycznego którego pseudokod
zawiera Kod Źródłowy 1, a schemat blokowy przedstawiono
na rycinie 7. Ponieważ poszczególne wyjścia są uporządkowane w kolejności rosnącej dawki, przyrost dawki wyznaczany jest w sposób iteracyjny przez przeglądanie wartości uzyskanych na poszczególnych wyjściach w kolejności
od wyjść najbardziej zmniejszających dawkę do wyjść najbardziej ją zwiększających. W trakcie przeglądania wyjść
oblicza się ilość wyjść z ujemną wartością i zapisuje jako
zmienną ile_u, która następnie decyduje o sposobie interpretacji kolejnych wyjść.
Na rycinach 8 i 9 przedstawiono przykładowe odpowiedzi sieci neuronowej oraz odkodowane przez algorytm heurystyczny wartości przyrostu dawki. Na rycinach
zaznaczono poziomy wartości 0,2 i 0,75 wykorzystywane
przez algorytm w trakcie dekodowania, w sytuacji, gdy

Ryc. 7. Algorytm heurystyczny dekodujący odpowiedź sieci neuronowej
(opracowanie własne)
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Ryc. 8. Odpowiedź NN dla wybranego pacjenta. Odpowiedź sieci wskazuje
na zerową zmianę dawki, co dokładnie odpowiada sygnałowi uczącemu
(wartość pogrubiona)
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testujących i wszystkich razem zbiorczo, a w tabeli 3 – wartości maksymalnych błędów względnych, oraz wartości
średnie tych błędów. Z danych zawartych w tabeli 2 wynika,
że NN generuje większe błędy w kierunku ujemnym. Wartości średnie błędu są niewielkie, mniejsze od połowy jednostki leku. Znaczne jest natomiast odchylenie standardowe,
co dotyczy zarówno danych uczących, jak i testujących.
Większy błąd średni i maksymalny ujemny dla danych
uczących niż dla danych testujących wynika z procedury
uczenia NN. Proces uczenia uruchamiano wielokrotnie startując z różnych warunków początkowych. Jako najlepiej
nauczoną sieć wybrano tę, która dawała najmniejsze błędy
maksymalne zarówno dla zbioru uczącego, jak i testującego.
Tym samym, jako najlepszą uznano tę NN, która posiada
najlepszą zdolność uogólniania.
T a b e l a 3. Wartości maksymalnych błędów względnych oraz ich
wartości średnie

Ryc. 9. Odpowiedź NN dla wybranego pacjenta. Odkodowana wartość
dawki obliczona przez NN jest o dwie jednostki większa od dawki
przypisanej przez lekarza

Odchylenie
standardowe
błędu
względnego

Maksymalny
błąd względny

Wartość
średnia błędu
względnego

Dane
uczące

22%

−2%

9%

Dane
testujące

50%

4%

17%

50%

0%

13%

Wszystkie

przypisaną przez lekarza. Natomiast na rycinie 9 zilustro- dane
wano sytuację, w której algorytm heurystyczny dekoduje
mało czytelną odpowiedź sieci. Odkodowana wartość jest
Wartości błędu względnego podane w tabeli 3 potwiero dwie jednostki większa (100 mg) od przypisanej przez dzają efektywność działania NN. Błąd średni jest niewielki
lekarza.
i wręcz zeruje się w przypadku uwzględnienia wszystkich
danych zarówno uczących, jak i testujących. Odchylenie
standardowe błędu względnego jest mniejsze od 20%. Tylko
Wyniki badań
dla dwóch pacjentów, o małej dawce leku, błąd ten wynosi
50%. Na rycinie 10 przedstawiono wartości błędu względDla jednostki leku j = 50 mg, najlepszą uzyskaną sie- nego, a na rycinie 11 – dawkę leku wyznaczoną przez NN,
cią była sieć trójwarstwowa z dwoma warstwami ukrytymi oraz przypisaną przez lekarza, dla wszystkich pacjentów.
o wymiarach odpowiednio 50 i 100 neuronów oraz 20 neuJak widać, największy błąd względny równy 50% jest
ronami na wyjściu.
dla pacjentów nr 77 i 95, dla których przypisana przez lekarza dawka leku wynosi tylko 300 mg, a obliczona przez
T a b e l a 2. Wartość średnie i odchylenie standardowe błędu
NN
– 450 mg. W tabeli 4 przedstawiono objawy oraz
bezwzględnego dla danych uczących, testujących i wszystkich
razem zbiorczo
dawki przypisane przez lekarza dla powyższych pacjentów. Widać wyraźnie, iż po drugiej serii badań objawy nie
Maksymalny Maksymalny Wartość
Odchylenie
uległy pogorszeniu, więc sugerowane przez NN zwiększanie
błąd ujemny błąd dodatni
średnia
standardowe
dawki leku i to szczególnie o tak dużą wartość, nie wydaje
w mg
w mg
w mg
w mg
się być uzasadnione. W tej sytuacji bardzo łatwo dostrzec,
Dane
iż dawka wyznaczona przez NN jest błędna i wymaga sko−200
100
−20,3
70,4
uczące
rygowania. Przykład ten pokazuje, iż wyniki obliczone
Dane
przez sieć neuronową nie powinny być stosowane bez−150
150
7,4
69,2
testujące
krytycznie i w sposób automatyczny. Mogą być natomiast
Wszystkie
traktowane
jako podpowiedź sugerowanej dawki dla leka−200
150
−9,0
70,9
dane
rza, który powinien je przed zastosowaniem zweryfikować.
Przykładowe przypadki wskazujące na błędną odpowiedź
W tabeli 2 przedstawiono wartości średnie i odchylenia sieci i wymagające weryfikacji lekarza w oparciu o wiedzę
standardowe błędu bezwzględnego dla danych uczących, niedostępną NN zawarto w tabeli 5.
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Ryc. 10. Błąd względny dla poszczególnych pacjentów ze zbioru uczącego i testującego

Ryc. 11. Dawka leku przepisana przez lekarza i wyliczona przez NN dla danych uczących i testujących
T a b e l a 4. Dane dla pacjentów z największym błędem względnym

Nr pacjenta

Badanie kliniczne 1

Badanie kliniczne 2

Badanie kliniczne 3

Dawka
obliczona

T1

R1

PD1

H1

dawka 1

T2

R2

PD2

H2

dawka 2

T3

R3

PD3

H3

dawka 3

77

1

1

1

1

300

1

0

1

1

300

1

0

1

1

300

450

95

2

2

1

1

100

3

2

1

1

300

2

1

1

1

300

450

T a b e l a 5. Przykładowe przypadki odpowiedzi sieci wymagające
korekty lekarza

Zmiana
objawów
w dwóch
ostatnich
badaniach

Dawka
leku po dwóch
ostatnich
badaniach

Odpowiedź
sieci

Zwiększenie
(+)

bez zmian
(0)

zmniejszenie
(−)

Zmniejszenie
(−)

bez zmian
(0)

zwiększenie
(+)

Korekta
odpowiedzi
sieci
wymaga
weryfikacji
diagnosty
wymaga
weryfikacji
diagnosty

Na rycinie 12 przedstawiono histogram, a na rycinie 13
dystrybuantę rozkładu błędu bezwzględnego, otrzymanego
dla całego zbioru pacjentów. Widać na nich, iż dla połowy
pacjentów dawka leku wyznaczona przez NN jest identyczna z dawką przypisaną przez lekarza. Jeżeli błąd dopuszczalny przyjąć równy dwóm jednostkom, czyli ± 100 mg,
to prawie 90% pacjentów otrzyma dawkę leku z błędem nie
większym od dopuszczalnego. Równocześnie, tylko dla 5%
pacjentów błąd wyznaczenia dawki przez NN jest maksymalny i wynosi ± 200 mg. Otrzymane wyniki wskazują,
iż NN mogą z powodzeniem wspomagać mniej doświadczonych lekarzy w doborze odpowiedniej dawki leku.
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Ryc. 12. Histogram błędu bezwzględnego dla danych uczących i testujących

Ryc. 13. Dystrybuanta rozkładu modułu błędu bezwzględnego

W tabeli 6 przedstawiono wartości błędów względnych
i bezwzględnych dla poszczególnych pacjentów uzyskanych
przy zastosowaniu sieci neuronowej, oraz logiki rozmytej
(na podstawie [5]). Z tabeli tej wynika, iż dla wielu pacjentów wyliczone dawki, a co za tym idzie i błędy, są podobne,
dotyczy to szczególnie tych pacjentów, dla których błędy

są nieduże. Dla niektórych pacjentów, szczególnie dla tych,
dla których któraś z metod daje duże błędy, różnica w wartości wyliczonych dawek jest znacząca (dotyczy to np. pacjenta
8, 16, 33…). Są to pacjenci, z którymi poszczególne metody
mają duży problem.

T a b e l a 6. Porównanie wyników otrzymanych przy użyciu sieci neuronowej z wynikami badania, wykorzystującymi modelowanie oparte
o logikę rozmytą, dla poszczególnych pacjentów [4, 5]

Sieć neuronowa
Lp.
1
2
3
4
5
6

dawka lekarza
po 3. badaniu
1100
700
900
900
1000
450

dawka
wyznaczona
przez sieć
neuronową
1100
675
900
850
1000
425

błąd
bezwzględny
∆ (mg)

błąd względny
δ (%)

0
−25
0
−50
0
−25

0
3,6
0
5,6
0
5,6

Logika rozmyta (źródło: [3, 4])
dawka leku
błąd
wyznaczona
błąd względny
bezwzględny
przez
δ (%)
∆ (mg)
logikę rozmytą
1086
−14
−1
684
−16
−2
987
87
10
873
−27
−3
910
−90
−9
436
−14
−3
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cd. tabeli 6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1000
1600
900
900
600
900
800
800
550
600
600
900
800
800
900
900
600
600
900
450
600
1000
1400
800
600
700
450
1000
900
300
350
900
1100
700
1400
600
900
600
800
800
1000
700
1000
700
800
450
800
450
600
400
600
450
700
1300
1000
600
0
0
0

825
1600
900
900
600
700
700
800
400
600
600
900
800
800
900
900
600
650
750
425
600
1000
1500
800
600
650
550
1100
900
325
375
700
1175
700
1400
600
800
575
800
600
1000
800
900
700
700
450
750
475
650
400
600
425
700
1100
1000
600
0
0
0

−175
0
0
0
0
−200
−100
0
−150
0
0
0
0
0
0
0
0
50
−150
−25
0
0
100
0
0
−50
100
100
0
25
25
−200
75
0
0
0
−100
−25
0
−200
0
100
−100
0
−100
0
−50
25
50
0
0
−25
0
−200
0
0
0
0
0

17,5
0
0
0
0
22,2
12,5
0
27,3
0
0
0
0
0
0
0
0
−8,3
16,7
5,6
0
0
−7,1
0
0
7,1
−22,2
−10
0
−8,3
−7,1
22,2
−6,8
0
0
0
11,1
4,1
0
25
0
−14,2
10
0
12,5
0
6,25
−5,56
−8,33
0
0
5,56
0
15,38
0
0
0
0
0

1124
1414
924
822
600
734
692
808
561
600
670
929
768
784
854
878
600
600
832
356
640
945
1418
801
640
696
410
967
758
354
347
871
1052
636
1500
678
782
507
818
742
897
764
908
683
722
580
801
566
606
473
600
541
775
1294
1113
662
0
0
0

124
−186
24
−78
0
−166
−108
8
11
0
70
29
−32
−16
−46
−22
0
0
−68
−94
40
−55
18
1
40
−4
−40
−33
−142
54
−3
−29
−48
−64
100
78
−118
−93
18
−58
−103
64
−92
−17
−78
130
1
116
6
73
0
91
75
−6
113
62
0
0
0

12
−12
3
−9
0
−18
−13
1
2
0
12
3
−4
−2
−5
−2
0
0
−8
−21
7
−5
1
0
7
−1
−9
−3
−16
18
−1
−3
−4
−9
7
13
−13
−16
2
−7
−10
9
−9
−2
−10
29
0
26
1
18
0
20
11
0
11
10
0
0
0
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

0
650
600
600
500
600
600
450
1000
700
450
300
450
600
1000
850
900
550
500
800
500
1100
350
750
550
550
1100
750
300
300
400
550
300
900
600
1400
350
450
300
450
450
450
300

0
600
600
600
550
700
450
500
950
700
500
450
550
600
950
850
900
550
375
800
500
1050
350
750
600
550
1050
750
350
450
400
650
350
850
500
1350
350
550
400
550
300
450
300

0
−50
0
0
50
100
−150
50
−50
0
50
150
100
0
−50
0
0
0
−125
0
0
−50
0
0
50
0
−50
0
50
150
0
100
50
−50
−100
−50
0
100
100
100
−150
0
0

0
7,69
0
0
−10
−16,67
25
−11,11
5
0
−11,11
−50
−22,22
0
5
0
0
0
25
0
0
4,55
0
0
−9,09
0
4,55
0
−16,67
−50
0
−18,18
−16,67
5,56
16,67
3,57
0
−22,22
−33,33
−22,22
33,33
0
0

0
600
634
600
581
591
640
528
978
687
528
403
581
600
897
827
941
599
679
850
525
1055
482
738
581
663
1210
738
426
414
580
483
366
919
786
1300
381
513
455
550
471
464
331

0
−50
34
0
81
0
40
78
−22
−13
78
103
131
0
−103
−23
41
49
179
50
25
−45
132
−12
31
113
110
−12
126
114
180
−67
66
19
186
−100
31
63
155
100
21
14
31

131

0
−8
6
0
16
0
7
17
−2
−2
17
34
29
0
−10
−3
5
9
36
6
5
−4
38
−2
6
21
10
−2
42
38
45
−12
22
2
31
−7
9
14
52
22
5
3
10

Zestawienie zbiorcze wartości błędu względnego identyfikacji, co mogło pozwolić na uzyskanie dokładniejdla sieci neuronowych i logiki rozmytej przedstawiono szego modelu.
w tabeli 7. Wartości uzyskane przez sieć neuronową są lepT a b e l a 7. Ilościowe porównanie metody opartej o sieci neuronowe
sze. Może to wynikać ze sposobu wykorzystania danych
oraz logiki rozmytej [4, 5]
wejściowych, a tym samym struktury uzyskanego modelu.
δ (%)
W logice rozmytej jako sygnał wejściowy wykorzystano stan
≤
10
10
≤
20
20
≤
30
30 ≤ 40 40 ≤ 50 > 50
pacjenta z ostatniej – trzeciej serii badań, a model rozmyty
Liczba
miał wyznaczyć wartość dawki leku. W sieci neutrono85
15
4
2
2
0
wej, jako sygnał wejściowy wykorzystano wyniki z wszyst- pacjentów
NN
kich trzech kolejnych badań oraz odpowiednie dawki leku,
a model neuronowy miał określić, o ile zmieni się dawka Liczba
pacjentów
73
18
6
7
2
2
leku po trzecim badaniu. Model ten wykorzystuje więc FL
więcej danych wejściowych i inaczej zdefiniowane zadanie
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Korekta uzyskanych wyników
Dawki leku przypisane przez lekarza uwzględniają wiele
czynników. Lekarz, za każdym razem badając pacjenta, robi
również wywiad lekarski, który pozwala na skorygowanie
dawki leku ze względu na dodatkowe objawy występujące
u chorego, np. wiek chorego, zaparcia itd. W zbiorze danych
wykorzystywanych przez NN można uwzględnić korektę
wynikającą z dodatkowych objawów na dwa sposoby:
1. Przez podanie na wejście sieci neuronowej dodatkowego współczynnika korekty dawki, czyli przez powiększenie wektora wejściowego NN.
2. Przez wprowadzenie korekty do już wyznaczonej
odpowiedzi NN.
Dla obu tych przypadków wyznaczono skorygowane
wartości leku dla najlepszej uzyskanej NN, a wyniki umieszczono w tabeli 8. Tabela ta zawiera wartości błędów dla
wszystkich danych ze zbioru uczącego i testującego, dla
NN bez korekty oraz z wprowadzoną korektą. Widać,
iż żaden ze sposobów wprowadzenia korekty nie poprawił
wyników. Może to być spowodowane tym, iż NN wypracowują na wyjściu nie bezwzględną wartość dawki leku, ale
jej przyrost. Równocześnie, dodatkowe objawy występujące u pacjenta, które skutkują skorygowaniem dawki, nie
są objawami występującymi tylko w ostatnim badaniu, ale
są rozłożone w czasie i bardzo często obejmują wszystkie
trzy serie badań (np. wiek chorego). Nie istnieje w bazie
danych żadna informacja co do czasu ich trwania. Tym
samym trzeba się liczyć z tym, iż lekarz, po pierwszej bądź
drugiej serii, odpowiednio skorygował dawkę. Uwzględnienie jej ponowne w odpowiedzi NN tym samym skutkuje często pogorszeniem zamiast poprawieniem wyniku.
Być może poprawę jakości działania NN możnaby uzyskać, jeżeli korektę przeprowadzonoby względem tylko
tych pacjentów, dla których dodatkowe objawy wystąpiły
dopiero w ostatnim badaniu. Do tego potrzebna jest jednak
dodatkowa informacja.

objawów choroby z trzech kolejnych badań, oraz dwóch
dawek leku przypisanych przez lekarza w poprzednich
badaniach. Dzięki wyznaczaniu przez NN przyrostu dawki
L‑dopy względem średniej wartości dawki leku, przypisanego w poprzednich dwóch badaniach, można było ograniczyć ilość wyjść sieci do 20 neuronów.
Zastosowanie algorytmu heurystycznego do odkodowania odpowiedzi NN pozwala efektywnie wyznaczyć przyrost dawki leku również w sytuacjach, gdy odpowiedź sieci
nie jest jednoznaczna.
Możliwe jest zastosowanie sieci neuronowej jako systemu wspomagającego dawkowanie L‑dopy u pacjentów
z PD. W przeprowadzonych badaniach dla prawie 95%
pacjentów uzyskano błąd nieprzekraczający 100 mg leku.
Dla pozostałych 5% błąd ten nie przekroczył dawki 200 mg.
Analiza najgorszego przypadku pokazała, iż możliwe jest
zweryfikowanie przez lekarza obliczonej przez NN dawki
leku na podstawie wiedzy lekarskiej. Wydaje się możliwe
znalezienie algorytmu heurystycznego weryfikującego
poprawność uzyskanych dawek leku. Wymaga to jednak
dalszych badań nad zdefiniowaniem zbioru reguł walidacyjnych dla odpowiedzi sieci. Należy oczekiwać, iż poprawę
działania sieci można uzyskać przez dalszą optymalizację
jej architektury. Może to być celem dalszych badań nad
tym zagadnieniem.

Wnioski końcowe
W pracy zaproponowano zastosowanie sieci neuronowej do wyznaczania dawki leku na podstawie znajomości
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DZIŚ I JUTRO INTELIGENTNYCH ROBOTÓW. INTERFEJS MÓZG-KOMPUTER*

W latach 60. ubiegłego wieku naukowcy zwrócili uwagę
na ogromny potencjał, jaki drzemie w technologii umożliwiającej współpracę mózgu człowieka oraz komputera. Już
wtedy przewidywano szybki i dynamiczny rozwój dziedziny
nauki, dzięki której człowiek odpowiadałby za wydawanie poleceń dla urządzenia błyskawicznie wykonującego
powierzone zadanie.
Wspomniana wizja opiera się w swych założeniach
na ogromnej różnicy między mózgiem człowieka a komputerem. Mózg człowieka składa się z miliardów działających jednocześnie komórek nerwowych. Każda komórka
stanowi element obliczeniowy funkcjonujący z niską szybkością. Komputer złożony jest z miliardów tranzystorów,
w przypadku których ma miejsce przetwarzanie sekwencyjne. Pojedynczy tranzystor stanowi element obliczeniowy
wykonujący działania znacznie szybciej niż komórka nerwowa. Następną różnicą jest liczba algorytmów realizowanych w tym samym momencie. Mózg człowieka jest
w stanie jednocześnie wykonywać szereg różnych zadań,
natomiast komputer skupia się na zaledwie kilku algorytmach. Wspomniane różnice stanowią podłoże problemów
związanych z połączeniem obu systemów. Jednak teoretyczna symbioza mózgu człowieka i komputera charakteryzowałaby się ogromnym potencjałem znacznie przekraczającym aktualne możliwości elementów składowych.
Niniejsza praca zawiera informacje dotyczące jednego
ze sposobów rozwiązania problemu współpracy człowieka
z komputerem. Jest nim interfejs mózg‑komputer, przy
użyciu którego użytkownik może za pomocą myśli sterować prostymi urządzeniami, a nawet ramieniem robota
lub wózkiem inwalidzkim. W rozdziale rozpoczynającym
pracę przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące
systemów sztucznej inteligencji. Następnie opisane zostały
zagadnienia związane z interfejsem mózg‑komputer, takie
jak zasada jago działania, metody rejestracji i przetwarzania
sygnałów bioelektrycznych mózgu oraz podstawowe interfejsy. Kolejny rozdział stanowi kopalnię wiedzy na temat

najnowszych zastosowań poszczególnych interfejsów. Końcowe wnioski zostały ujęte w podsumowaniu.

Wprowadzenie do systemów sztucznej
inteligencji
Wyrażenie „sztuczna inteligencja” jest używane
w dwóch znaczeniach:
–– jako techniczno‑informacyjny model naturalnego
(ludzkiego) intelektu, jest to hipotetyczna inteligencja realizowana w procesie inżynieryjnym, a nie naturalnym;
–– jako dyscyplina naukowa lub kierunek badań, który
zajmuje się zagadnieniami ludzkiego intelektu, na styku
z neurologią, psychologią i ostatnio kognitywistyką, a nawet
z współczesną filozofią.
Dyscyplina ta, pierwotnie związana z cybernetyką,
zdołała się „wyemancypować” i współcześnie szybko się
rozwija. Sztuczna inteligencja jest to nazwa technologii
i dziedzina informatyki, której przedmiotem jest badanie
reguł rządzących inteligentnymi zachowaniami człowieka,
tworzenie modeli formalnych tych zachowań i – w rezultacie – programów komputerowych symulujących te zachowania. Stąd systemami sztucznej inteligencji nazywane
są systemy spełniające funkcje, które przyjęto uważać za
charakterystyczne dla intelektualnej działalności człowieka.
Głównym zadaniem badań nad sztuczną inteligencją w drugim znaczeniu jest konstruowanie maszyn i programów
komputerowych zdolnych do realizacji wybranych funkcji
umysłu i ludzkich zmysłów niepoddających się prostej numerycznej algorytmizacji. Problemy takie bywają nazywane
AI‑trudnymi i zalicza się do nich między innymi:
1. Reprezentację i przetwarzanie wiedzy.
2. Planowanie celowych zachowań.
3. Współpracę człowieka z komputerem, rozpoznawanie mowy i mówców.
4. Rozpoznawanie obrazów oraz pisma.

* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jerzego Honczarenko
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Główną cechą charakterystyczną tzw. inteligentnego zrobotyzowanego systemu jest zatem zorientowane na celowe
zachowanie się w złożonym świecie zewnętrznym. Zadanie
to rozwiązywane jest dwojako:
1. Inteligentnym nazywa się system, który dla obserwatora z zewnątrz zachowuje się jak człowiek. Jest to realizowane w ten sposób, iż system potrafi wybrać wcześniej
zaprogramowane działanie, adekwatnie do aktualnej sytuacji
w świecie zewnętrznym.
2. Inteligentnym nazywa się system, który ma zdolność
uczenia się. Schemat lub dokładna (algorytmiczna) metoda
działania nie jest znana a priori, a system potrafi wybrać
działanie adekwatne do posiadanej wiedzy i aktualnej sytuacji w świecie zewnętrznym.
W pracy skupiono się na zagadnieniach związanych
z współpracą człowieka, a w szczególności osoby z zaburzeniami ruchowymi, z komputerem oraz rozpoznawaniem
intencji kodowanych przez fale mózgowe i konwertowaniem
tych informacji na polecenia urządzeń umożliwiających
tej osobie komunikację z otoczeniem.
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zamknięcia) może być satysfakcjonujący, jeśli umożliwi się
im komunikację z otoczeniem [3];
–– coraz lepszym poznaniem funkcji mózgu oraz
korelacji tych funkcji z informacjami odczytywanymi za
pomocą EEG lub innych metod służących do pomiaru aktywności mózgu;
–– rozwojem metod rejestrowania fal mózgowych oraz
sprzętu komputerowego umożliwiającego obróbkę odebranych informacji;
–– odkryciem ogromnego potencjału adaptacyjnego
mózgu [2].
Zasada działania interfejsu mózg‑komputer
Sygnały bioelektryczne rejestrowane są przy użyciu
elektrod umieszczonych na skórze czaszki, na powierzchni
kory mózgowej lub w obrębie kory mózgowej (ryc. 1).
Następnie uzyskane sygnały są przetwarzane w celu wyodrębnienia konkretnych cech sygnału (amplituda potencjału

Interfejs mózg‑komputer
Definicje podstawowe
Interfejs mózg‑komputer (brain computer interface –
BCI) to system służący do bezpośredniego sterowania komputerem za pomocą świadomie generowanych fal mózgowych. Odpowiednio zaprogramowany komputer umożliwia
komunikację z otoczeniem (pisanie tekstów) lub sterowanie
urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak program do przetwarzania prostych wyrazów, wózek inwalidzki lub neuroproteza [1]. Działanie interfejsu opiera się na istnieniu
interakcji między użytkownikiem a interfejsem. Generowane przez użytkownika fale mózgowe są konwertowane
na polecenia dla urządzenia, a informacje zwrotne dotyczące
wykonanej operacji wpływają na jego kolejne zamiary oraz
generowane fale mózgowe. Adaptacja centralnego układu
nerwowego ma miejsce zarówno w przypadku, gdy zamiary
użytkownika są wykonywane za pośrednictwem obwodowego układu nerwowego, jak i za pomocą sztucznego interfejsu [2]. W tym systemie nie są wykorzystywane informacje
pochodzące z nerwów obwodowych odbierających bodźce
zewnętrzne oraz przekazujących przetworzone impulsy.
Badania dotyczące interfejsu mózg‑komputer przeżywają w ostatnim okresie swój rozkwit. Jest to spowodowane:
–– rosnącym zainteresowaniem problemami i potrzebami osób cierpiących na choroby, w przebiegu których
występują zaburzenia ruchowe, takie jak stwardnienie zanikowe boczne, udar mózgowy podkorowy, zespół Guillaina–
Barrégo, mózgowe porażenie dziecięce oraz stwardnienie
rozsiane. Nowoczesne technologie umożliwiają osobom
o wysokim stopniu niepełnosprawności życie przez wiele
lat. Ponadto najnowsze badania potwierdzają, że poziom
życia osób posiadających jedynie znikomą kontrolę nad
mięśniami lub pozbawionych całkowicie tej kontroli (zespół

Ryc. 1. Schemat funkcjonowania interfejsu mózg‑komputer

wywołanego, sensomotoryczny rytm kory mózgowej lub
częstość generacji iglic) kodujących informacje o zamiarach użytkownika. Podczas kolejnego etapu cechy są konwertowane na polecenia sterujące urządzeniem, takim jak
program do przetwarzania prostych wyrazów, wózek inwalidzki lub neuroproteza [4].
Metody rejestracji sygnałów bioelektrycznych mózgu
Istnieje wiele metod umożliwiających monitorowanie aktywności mózgu. Do metod wykorzystywanych
na potrzeby interfejsu mózg‑komputer zaliczamy: elektroencefalografię (EEG), elektrokortykografię (ECoG),
pomiar lokalnego potencjału polowego (LFP), funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), spektroskopię bliskiej
podczerwieni (NIRS), pozytronową emisyjną tomografię
komputerową (PET) oraz magnetoencefalografię (MEG)
[2]. Na obecnym poziomie rozwoju metody fMRI, NIRS,
MEG oraz PET są wymagające technicznie i drogie w eksploatacji. Ponadto, w przypadku metod fMRI, NIRS oraz
PET pomiar aktywności mózgu jest wykonywany na podstawie jego aktywności metabolicznej. W związku z tym
uzyskane pomiary charakteryzują się ograniczoną rozdzielczością czasową (opóźnienie w stosunku do czynności
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elektrycznej), co jest powodem niewielkiej przydatności tych
metod na potrzeby interfejsu mózg‑komputer. Aktualnie
jedynie metody elektrofizjologiczne (EEG, ECoG i LFP)
pozwalają na pomiar zmian aktywności mózgu z zadawalającą prędkością [5].
Metody elektrofizjologiczne – zalety, wady i ograniczenia
Elektroencefalografia jest nieinwazyjną metodą elektrofizjologiczną umożliwiają rejestrację sygnałów bioelektrycznych mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na skórze
czaszki. Metoda ta jest wygodna, bezpieczna i niedroga.
Wśród metod służących do badania aktywności mózgu
charakteryzuje się ona jedną z najlepszych rozdzielczości
czasowych. Do wad tej metody można zaliczyć niską rozdzielczością przestrzenną oraz niski zakres częstotliwości.
Ponadto, nie daje ona możliwości bezpośredniej zmiany
aktywności mózgu, a zarejestrowane sygnały zawierają
liczne artefakty spoza mózgu [6]. Najważniejsze z tych
artefaktów to: trzaskanie (nieszczelność między elektrodą
a powierzchnią skóry; wiąże się ze wzrostem impedancji), artefakty mięśniowe (najczęstsze z okolicy czołowej
i skroniowej), pocenie się (wolne falujące potencjały kilkusekundowe odzwierciedlające zwarcie prądów miedzy
dwiema elektrodami poprzez powstanie mostka solnego
z potu), artefakty EKG (eliminowane poprzez oddzielną
rejestrację w kanale i odjecie sygnału), artefakty z tętna,
ruch gałek ocznych (rejestrowany głównie w odprowadzeniach czołowych i skroniowych) [7].
Inwazyjna metoda wykorzystująca elektrody umieszczone w obrębie kory umożliwia rejestrację oraz zmianę
aktywności pojedynczego neuronu. Szersze stosowanie tej
metody jest ograniczone ze względu na trudności związane z uzyskiwaniem stabilnego długoterminowego zapisu
aktywności mózgu, wysokie wymagania techniczne oraz
konieczność ciągłego nadzoru eksperta. Innym problemem
jest minimalizacja uszkodzeń tkanki podczas implantacji
elektrod. Metoda ta zapewnia wysoką rozdzielczość przestrzenną, jednak charakteryzuje się niską praktycznością [5].
Przez długi czas panowało przekonanie, że jedynie informacje zebrane z małej grupy neuronów mogą w odpowiedni
sposób odzwierciedlać szczegółowe aspekty ruchu, takie jak
kierunek i szybkość ruchu ręką oraz pozycja poszczególnych palców. Najnowsze badania dowodzą, że przekonanie
to jest błędne, a informacje odzwierciedlające szczegółowe
aspekty ruchu mogą być rejestrowane z powierzchni mózgu
za pomocą ECoG. Metoda ECoG charakteryzuje się lepszą rozdzielczością przestrzenną niż EEG oraz szerszym
pasmem (ECoG 0–500 Hz; EEG 0–50 Hz) oraz wyższą
amplitudą. Ponadto rejestrowane sygnały zawierają znacznie mniejszą ilość artefaktów – wyeliminowanie dźwięków
z otoczenia oraz artefaktów EMG (mięśnie) [2]. W odniesieniu do metody rejestrowania sygnałów za pomocą elektrod umieszczonych w obrębie kory, metoda ECoG generuje mniejsze uszkodzenia w tkance mózgowej i zapewnia
możliwość dłuższego rejestrowania sygnałów przy zachowaniu porównywalnej dokładności [8].
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Istnieją trzy główne problemy dotyczące metod elektrofizjologicznych. Pierwszym z nich jest związany z ilością
kabli używanych do łączenia elektrod z jednostką przetwarzającą sygnały. Ten problem może zostać rozwiązany
przez przesyłanie wielu sygnałów za pomocą jednego kabla.
Drugi z nich dotyczy rozdzielczości przestrzennej. W idealnym przypadku sygnały zbierane byłyby z pojedynczych
neuronów, jednak jest to niepraktyczne. Najnowsze badania
sugerują, że istotne informacje są reprezentowane przez
populacje neuronów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie.
Trzeci z nich dotyczy metod inwazyjnych i jest związany
ze sposobami implantacji elektrod. Zabieg chirurgiczny,
w wyniku którego elektrody umieszczane są na powierzchni
lub w obrębie mózgu powinien generować jak najmniejsze uszkodzenia, natomiast elektrody powinny umożliwiać
długoterminową rejestrację sygnałów [5].
Magnetoencefalografia
Magnetoencefalografia umożliwia nieinwazyjny pomiar
pól magnetycznych wywołanych przez prądy jonowe powstające podczas przewodzenia impulsów nerwowych. Aby
sygnał został zarejestrowany, potrzebnych jest około 50
tysięcy aktywnych neuronów. Prądy (a więc i dendryty)
muszą mieć tę samą orientację przestrzenną, aby ich pola
magnetyczne nawzajem się nie znosiły. Warstwą, z której
pochodzą, są tzw. komórki piramidowe w korze mózgowej ułożone prostopadłe do powierzchni kory. Generują
one mierzalne pola magnetyczne. Rejestrowane są głównie
sygnały generowane przez neurony zlokalizowane w bruzdach kory mózgowej, których orientacja jest równoległa
do powierzchni głowy [9]. W przypadku pól magnetycznych efekt rozmycia przestrzennego wywoływany przez
czaszkę oraz płyn śródmózgowy jest znacznie mniejszy
niż w przypadku pól elektrycznych. Z tego powodu uzyskiwane sygnały charakteryzują się wyższym stosunkiem
sygnału do szumu, a miejsce ich generowania może być
określone z większą dokładnością. Metoda ta jest najczęściej wykorzystywana do pomiaru rytmu mu (8–12 Hz oraz
18–22 Hz) generowanego w korze sensomotorycznej. Ten
rytm jest związany z ruchem imaginowanym lub wykonywanym [10].
Interfejsy mózg – komputer oparte na analizie sygnału
EEG
Do sygnałów EEG wykorzystywanych w interfejsach
mózg‑komputer zalicza się: potencjały P300, N100 oraz
P200, wolne potencjały korowe (SCP), wywołane potencjały
korowe (SSVEP), a także rytm sensomotoryczny.
Potencjały wywołane P300
Potencjały wywołane powstają w wyniku synchronicznej aktywności dużej liczby neuronów i są generowane w rezultacie zadziałania losowego i zaskakującego
bodźca (słuchowego lub wzrokowego). W zależności od złożoności bodźca potencjały P300 rejestrowane są po okresie od 300 ms do 1 s od momentu zadziałania bodźca [6].
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Potencjały wywołane, z racji trudności z ich zidentyfikowaniem we fragmencie sygnału po wystąpieniu pojedynczego
bodźca, są uzyskiwane za pomocą uśredniania wycinków
sygnału z wielu powtórzeń reakcji na bodziec.
Zapis zarejestrowany przy użyciu metody EEG (ryc. 2)
składa się z tzw. załamków, a więc przejściowych wzrostów (oznaczanych literą P) oraz spadków (oznaczanych
literą N) potencjału.

Ryc. 2. Schemat załamków rejestrowanych przy użyciu EEG

Dodatnia polaryzacja potencjału P300 oznacza, że pełni
on funkcję inhibitora, najprawdopodobniej blokując przetwarzanie informacji aktualnie analizowanych w sytuacji,
gdy pojawia się nowa istotna informacja. Załamek charakteryzują dwa podstawowe parametry: latencja (czas,
po upływie którego rejestrowany jest załamek jako reakcja
na bodziec, jednostka milisekundy) oraz amplituda (wychylenie załamka od poziomu ustalonego przed pojawieniem
się bodźca, jednostka mikrowolty). Załamek rejestrowany
po 300 ms od wystąpienia bodźca jest wykorzystywany
na potrzeby interfejsu mózg‑komputer z kilku względów.
Potencjał P300 generowany jest w momencie skoncentrowania uwagi na istotnym bodźcu (bodźce nieistotne są ignorowane). Ponadto wykonanych zostało wiele badań, dzięki
którym określono między innymi czynniki wpływające
na amplitudę potencjału P300. Kolejną zaletą tego potencjału jest fakt, że charakteryzuje się on wysoką amplitudą
[11]. Potencjał P300 jest stosowany w celu określania, czy
przetwarzanie informacji wymagające uwagi uległo pogorszeniu na skutek zachodzących procesów chorobotwórczych
lub w wyniku starzenia się organizmu. Ponadto, potencjał
P300 jest wykorzystywany na potrzeby urządzeń do wykrywania kłamstw.
Najnowsze interfejsy mózg‑komputer posiadają wysoki
odsetek poprawnie odczytanych intencji użytkownika dzięki
zastosowaniu analizy potencjałów P300. Jest to możliwe,
ponieważ potencjał P300 dla, na przykład, żądnej litery nie
zmienia się nawet po stosunkowo długim czasie oraz bardzo
niewiele osób nie generuje potencjałów P300. W odróżnieniu od innych interfejsów, ten oparty na analizie potencjału
P300 nie wymaga etapu treningowego oraz otrzymywania
przez użytkownika informacji zwrotnych o wykonywanych poleceniach. Niska latencja potencjału P300 umożliwia
znacznie szybsze określanie liter w porównaniu z innymi
interfejsami. Aczkolwiek wymagana jest umiejętność szybkiego literowania słów oraz skupienia uwagi na zadaniu.
Umiejętności te nie zawsze występują u sparaliżowanych
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osób. Interfejsy mózg‑komputer oparte na analizie potencjału P300 wywołanego przez bodziec słuchowy są zdecydowanie wolniejsze niż interfejsy wykorzystujące bodźce
wzrokowe [6].
Wolne potencjały korowe (SCP)
Wolne potencjały korowe są wolnymi zmianami potencjału generowanymi w korze po 0,5–10‑sekundowej prezentacji bodźca, które trwają od 300 ms do kilku sekund, a ich
częstotliwość przyjmuje wartości poniżej 2 Hz. Najwyższe
amplitudy rejestrowane są za pomocą elektrody w pozycji
Cz (międzynarodowy system 10/20) [12]. Negatywne zmiany
potencjału SCP są generowane na przykład w sytuacji, gdy
zatrzymujemy się przed sygnalizacją świetlną i czekamy
na zapalenie się zielonego światła. Oznaczają one obniżenie progu pobudzenia oraz są związane ze stanem mobilizacji i gotowości do działania rozumianego zarówno jako
czynności fizyczne, jak i procesy kognitywne. Pozytywne
zmiany potencjału SCP są obserwowane, gdy mózg jest już
zajęty przetwarzaniem danego bodźca. Związane są one
z zachodzącymi w mózgu procesami kognitywnymi, a także
z inhibicją aktywności neuronów [13]. Odpowiednio szkoleni
użytkownicy (nieświadomi zachodzących zmian potencjału
w ich mózgu) mogą nauczyć się generować pozytywne lub
negatywne zmiany potencjału i za ich pomocą sterować
kursorem na ekranie monitora. Trening, w trakcie którego
użytkownik otrzymuje wzrokowe lub słuchowe informacje
zwrotne, a także nagrody, trwa 5–20 minut. Po jego ukończeniu zdrowy użytkownik potrafi generować potencjały
SCP. Wolne potencjały korowe umożliwiają komunikację
ze światem zewnętrznym wielu ciężko chorym osobom,
w tym osobom cierpiącym na stwardnienie zanikowe boczne,
dla których próby nawiązania komunikacji przy użyciu
innych metod okazały się nieskuteczne [2]. Nauka generowania wspomnianych potencjałów nie jest jednak możliwa
lub jest w znacznym stopniu utrudniona w przypadku osób
z zaburzeniami koncentracji (ADD) oraz u osób cierpiących
na schizofrenię. Problemy z generowaniem potencjałów
SCP pojawiają się także jeśli uszkodzona jest kora ruchowa
i przedruchowa. Najnowsze badania dowodzą, że fizjologiczna regulacja wolnych potencjałów korowych oraz selektywnej uwagi jest w znacznym stopniu zależna od aktywności jąder podstawy (podstruktury dogłowowe). Ponadto
udowodniono, że wygenerowanie poprawnego potencjału
łączy się ze zmianami aktywności kory przedruchowej,
a także jąder podstawy, przy czym osoby z najlepszymi
neurologicznymi zdolnościami regulacyjnymi wykazywały
ponad przeciętną aktywność w obrębie jąder podstawy [6].
Rytm sensomotoryczny
Rytm sensomotoryczny jest rejestrowany w okolicy
centralnej podczas czuwania z otwartymi oczami, w stanie relaksacji oraz w stanach spokoju i zmniejszonego
lęku. Częstotliwość rytmu mu wynosi 8–12 Hz, a rytmu
beta 18–26 Hz [2]. Amplituda jest związana z ruchem,
wyobrażeniem ruchu oraz napięciem uwagi i jest o 20%
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wyższa w prawej półkuli w porównaniu do lewej półkuli
(dominującej). Wyobrażenie ruchu ręki blokuje rytm sensomotoryczny w regionie zawiadującym ruchem ręki. Za
pomocą metody MEG i przy użyciu zjawiska desynchronizacji/synchronizacji rytmu sensomotorycznego możliwa jest
lokalizacja i regulacja regionów odpowiadających ruchom
pojedynczych palców. Odpowiednio szkoleni użytkownicy
mogą nauczyć się kontrolować amplitudę rytmu beta lub
mu przy braku ruchu i dzięki temu sterować kursorem oraz
kontrolować robotyczne ramię lub neuroprotezę. Kontrola
jest możliwa zarówno w jednym wymiarze, jak i w dwóch.
Z wykorzystaniem tego rytmu funkcjonują także urządzenia umożliwiające pisanie prostych słów [6].

dokładnością. Podczas kolejnego etapu wyodrębnione cechy
są przekształcane za pomocą odpowiedniego algorytmu
na polecenia dla danego urządzenia. Algorytm transformujący musi być zbudowany w taki sposób, aby użytkownik potrafiący wygenerować zmianę amplitudy potencjału
w zakresie 2–10 µV mógł wydać wszystkie polecenia dla
urządzenia. Ponadto, w momencie, gdy użytkownik poprawi
własne możliwości generowania amplitudy, na przykład
do zakresu 1–15 µV, algorytm powinien się dostosować
do nowych warunków i wykorzystać je na potrzeby zwiększenia szybkości lub dokładności wykonywanych poleceń.
Stosowane są proste algorytmy liniowe lub złożone algorytmy oparte na sztucznych sieciach neuronowych [2].

Wzrokowe potencjały wywołane SSVEP
Potencjał SSVEP (steady state visual evoked potentials) stanowi odpowiedź na wzrokowy bodziec o określonej częstotliwości. Komórki światłoczułe pobudzone
przez bodziec o danej częstotliwości (3,5–75 Hz) generują
impuls elektryczny wysyłany do mózgu, którego częstotliwość jest taka sama jak częstotliwość bodźca, lub jest z nią
harmoniczna. Impuls ten może zostać zarejestrowany przy
użyciu metody EEG [14]. Amplituda potencjału SSVEP
zależy od częstotliwości prezentowania bodźca (ryc. 3).
Do wywoływania potencjału SSVEP najczęściej są wykorzystywane pola wyświetlane na ekranie o częstotliwości

Sztuczne sieci neuronowe w analizie sygnału EEG
Do analizy sygnału EEG wykorzystywane są sztuczne
sieci neuronowe. W pracy badawczej [7] za ich pomocą
przeprowadzono analizę umożliwiającą klasyfikację sygnałów w zależności od stanu (oczy zamknięte, oczy otwarte)
osoby badanej metodą EEG. Do tego procesu użyto podstawowej struktury sieci neuronowych typu MLP, czyli
wielowarstwowego perceptronu (ryc. 4). Procedura uczenia
sieci została oparta na metodzie wstecznej propagacji błędu.
Na potrzeby modyfikowania wag wykorzystano algorytm

Ryc. 4. Sieć neuronowa typu wielowarstwowego perceptronu

największego spadku. Warstwy ukryte sieci złożone były
z neuronów sigmoidalnych. Na wyjściu sieci zostały użyte
neurony liniowe. Utworzona i wytrenowana sieć neuroz zakresu 5–30 Hz. Generowane potencjały w odpowiedzi nowa była w stanie na podstawie zarejestrowanego sygnału
na bodźce o wspomnianej częstotliwości charakteryzują EEG z regionu kory wzrokowej określić czy użytkownik
się dużą amplitudą (największa w przypadku pola o czę- ma oczy otwarte, czy też zamknięte. Sieć neuronowa pełstotliwości 15 Hz). Ułatwia to ich rejestrację, lecz bodźce niła rolę klasyfikatora sygnałów. W przypadku tego badao tej częstotliwości są powodem szybkiego męczenia się nia poprawna klasyfikacja sygnałów była możliwa tylko
użytkownika oraz zwiększają ryzyko wywołania ataku wtedy, gdy sieć neuronowa trenowana była indywidualnie
epileptycznego [15].
pod kątem każdej osoby [7].
Ryc. 3. Wykres przedstawiający zależność amplitudy potencjału SSVEP
od częstotliwości migotania pola wyświetlanego na ekranie

Przetwarzanie sygnałów
Proces przetwarzania sygnałów dzieli się na dwa etapy.
Pierwszym z nich jest wyodrębnianie konkretnych cech
oraz obliczanie wartości tych cech. Cechy mogą być proste
(amplitudy i latencje potencjałów lub amplitudy i częstotliwości rytmów) lub złożone, jak na przykład widma wzajemne. Aby możliwa była efektywna praca interfejsu mózg
‑komputer, na tym etapie powinny być wyodrębniane tylko
i wyłącznie cechy kodujące intencje użytkownika, a operację tę należy przeprowadzić z możliwie jak największą

Zastosowanie technologii interfejsu
mózg‑komputer w praktyce
Interfejsy mózg‑komputer są głównie stosowane
jako urządzenia umożliwiające komunikację ze światem
zewnętrznym osobom cierpiącym na ciężkie choroby, takie
jak stwardnienie zanikowe boczne, udar mózgowy podkorowy, zespół Guillaina–Barrégo, mózgowe porażenie
dziecięce oraz stwardnienie rozsiane.
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Ta nabierająca znaczenia technologia znajduje też zastosowanie w celach militarnych, o których z oczywistych
powodów pisze się zdecydowanie mniej. Ponadto istnieją
również zastosowania rozrywkowe. Firmy Emotiv Systems
i NeuroSky udostępniają w ofercie interfejsy umożliwiające
granie na komputerze [1].

na nim uwagę i liczy jego podświetlenia. Interfejs analizuje
uśrednione zarejestrowane informacje i wprowadza znak
określony przez użytkownika.
Najnowsze badania dotyczą dwóch głównych nurtów
rozwoju tej technologii. Pierwszy z nich związany jest
z analizą sygnału, a więc rozwojem algorytmów umożliwiających właściwą interpretację sygnału potencjału P300.
Zastosowanie interfejsu mózg‑komputer do urządzenia Drugi nurt związany jest z rozwojem samego programu dla
użytkownika, a więc zmianą jego grafiki, dźwięku oraz
umożliwiającego pisanie prostych wyrazów (P300)
Interfejs mózg‑komputer urządzenia umożliwiającego innych właściwości. Zmiany te mają na celu wzmocnienie
pisanie prostych wyrazów oparty na analizie zmian poten- procesów kognitywnych odpowiedzialnych za generowacjału P300. Na ekranie wyświetlone są litery i cyfry uporząd- nie potencjałów P300 [11].
kowane w kolumnach i wierszach (ryc. 5). Kolumny i wiersze
są podświetlane w losowej kolejności z częstotliwością kilku Zastosowanie interfejsu mózg‑komputer w urządzeniu
umożliwiającym pisanie prostych wyrazów (SCP)
Interfejs mózg‑komputer oparty na analizie zmian wolnego potencjału korowego. Interfejs tego typu, jako jeden
z nielicznych, umożliwia komunikację ze światem zewnętrznym osobom cierpiącym na stwardnienie zanikowe boczne
(SLA). Osoby są w stanie nauczyć się generować pozytywny wolny potencjał korowy nawet wtedy, gdy ich stan
chorobowy jest zaawansowany (sztucznie podtrzymywane
funkcje oddechowe). W przypadku dwóch użytkowników
było to możliwe po 288 i 327 sesjach treningowych. Dzień
poświęcony na ćwiczenia składał się z 6–12 sesji w zależności od możliwości użytkownika. Każda z tych sesji składała się z 70–100 prób i trwała 5–10 minut. Na ekranie było

Ryc. 5. Sposób ułożenia liter oraz cyfr na ekranie

Ryc. 6. Tekst napisany przez osobę cierpiącą na stwardnienie zanikowe
boczne za pomocą interfejsu mózg‑ komputer

zmian podświetlanych linii na sekundę. Potencjały P300
wywoływane przez bodźce wzrokowe rejestrowane są przy
użyciu elektrod. Następnie cyfrowa wersja zmierzonego
potencjału P300 jest przesyłana po wcześniejszym wzmocnieniu do komputera. Początkowo użytkownik obserwuje
wskazany przez osobę prowadzącą znak i liczy jego podświetlenia. Po upływie 30 sekund następuje zmiana znaku.
Proces ten jest powtarzany do czasu zebrania informacji
o wszystkich znakach. Na podstawie zebranych informacji
interfejs przeprowadza kalibrację systemu w celu dostosowania parametrów dla danego użytkownika. Po wykonaniu
procesu kalibracji interfejs jest przygotowany do działania.
Użytkownik dokonuje wyboru żądnego znaku, koncentruje

wyświetlone pudełko. Jeśli użytkownik miał wygenerować
potencjał pozytywny dolna część tego pudełka była podświetlana, a jeśli negatywny to górna. Użytkownik otrzymywał
informacje zwrotne (aktualizowane co 64 ms) o generowanych potencjałach za pomocą piłeczki zbliżającej się lub
oddalającej się od pudełka. Po kilku początkowych sesjach
zaniechano ćwiczeń w kierunku generowania negatywnego
SCP, ponieważ znacznie lepsze wyniki uzyskano w przypadku potencjału pozytywnego. Po zakończeniu treningu
użytkownik mógł za pomocą odpowiedniego urządzenia
napisać krótką notatkę. Na ekranie urządzenia do pisania wyświetlane były kolejno (co 4,5–6 s) litery alfabetu
podzielone na pół. Zadaniem użytkownika było wybranie
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odpowiedniej grupy liter, która po dokonaniu wyboru była
dzielona na kolejne dwie części. Proces ten powtarzał się
aż do zaznaczenia jednej z ostatniej pary liter. Wybrana
litera była umieszczana w polu tekstowym. Do korekcji błędów zastosowano funkcję „Wróć”. Funkcja ta była wyświetlana między kolejnymi grupami liter i umożliwiała cofnięcie
się o jeden wybór wstecz. Jeśli funkcja ta została wybrana
już na początku procesu powodowała usunięcie ostatniej
litery z pola tekstowego. Tempo pisania wynosi około dwa
znaki na minutę, a napisanie tekstu przedstawionego na rycinie 6 zajęło użytkownikowi 16 godzin [16].
Zastosowanie interfejsu mózg‑komputer w urządzeniu
umożliwiającym wybór jednej z kilku odpowiedzi
Interfejs mózg‑komputer oparty na analizie zmian rytmu
sensomotorycznego. Kursor porusza się na ekranie od strony
lewej do prawej ze stałą prędkością. Pionowy ruch kursora jest stale kontrolowany za pomocą zmian amplitudy
rytmu sensomotorycznego. Prawa strona ekranu podzielona
jest na od dwóch do sześciu części. Celem użytkownika
jest taka kontrola kursora, aby po jego dotarciu do prawej
krawędzi wybrane zostało odpowiednie pole – odpowiedź.
W większości prac badawczych ruch pionowy kursora jest
funkcją liniową amplitudy w określonym zakresie częstotliwości (8–12 Hz lub 18–26 Hz) zarejestrowanej z obszaru
lewej lub prawej kory sensomotorycznej. Najnowsze badania wykorzystują ważone kombinacje tych amplitud przy
czym wagi są określane na podstawie algorytmu regresji
opartego na wcześniejszych wynikach danego użytkownika.
Przy użyciu tej techniki można uzyskać znacznie lepsze
rezultaty niż w przypadku funkcji liniowej [17].
Zastosowanie interfejsu mózg‑komputer do sterowania
wózkiem inwalidzkim
Interfejs mózg‑komputer oparty na analizie zmian potencjału SSVEP. Sygnały generowane w wyniku zadziałania
bodźca wzrokowego o odpowiedniej częstotliwości mogą
zostać wykorzystane do sterowania wózkiem inwalidzkim.
W przypadku tego typu interfejsu mózg‑komputer na ekranie
znajdują się cztery migające pola wyboru. W celu indukcji
potencjału SSVEP pola wyboru zmieniają kolor z określoną
częstotliwością. Przykładowe częstotliwości wynoszą 8,
12, 15, 20 Hz (zmian koloru na sekundę). Interfejs mózg
‑komputer umożliwia zarejestrowanie dominującej częstotliwości w obszarze kory wzrokowej, która odzwierciedla

wybór użytkownika. Częstotliwości te są odwzorowywane
na odpowiednie polecenia do wykonania przez wózek inwalidzki. Istnieją dwie główne koncepcje takich systemów.
Jeden z nich próbuje zapewnić użytkownikowi pełną (szczegółową) kontrolę wózka inwalidzkiego, natomiast alternatywna koncepcja zakłada utworzenie grup poleceń następnie
wykonywanych przez urządzenie. Główną zaletą drugiej
koncepcji jest fakt, że powoduje ona zdecydowanie mniejsze zmęczenie użytkownika, dzięki czemu możliwa jest
długotrwała obsługa wózka inwalidzkiego. W przypadku
tej alternatywnej koncepcji poszczególne częstotliwości
są odwzorowywane na proste polecenia dla urządzenia,
takie jak jedź do przodu, do przodu skręcając w lewo oraz
do przodu skręcając w prawo. Czwarta częstotliwość o najwyższej liczbie zmian kolorów na sekundę jest odwzorowana
na polecenie zatrzymujące wózek inwalidzki [14].
Zastosowanie interfejsu mózg‑komputer do sterowania
postacią wirtualną
Interfejs mózg‑komputer oparty na analizie zmian
potencjału SSVEP. W przypadku tego badania użytkownik miał do wykonania trzy zadania. Pierwsze z nich polegało na wyborze jednego z dwóch przycisków umieszczonych na ekranie komputera za pomocą postaci wirtualnej.
Na potrzeby tego zadania zastosowano widok z perspektywy
pierwszej osoby, której wzrok jest skierowany na nogi. Dwa
kwadratowe pola odpowiadające za generowanie potencjału
SSVEP znajdowały się obok rąk wirtualnej postaci i migały
z częstotliwością 12 oraz 15 Hz. W drugim zadaniu użytkownik miał przejść postacią wirtualną slalom w czasie
10 minut. W tym celu korzystał on z trzech kwadratowych
pól znajdujących się po lewej i po prawej stronie postaci
oraz przed nią. Pola migały odpowiednio z częstotliwością
12, 20 oraz 15 Hz. Na potrzeby tego zadania zastosowano
widok z perspektywy trzeciej osoby. W ostatnim scenariuszu użytkownik miał zapewnione takie same warunki jak
w zadaniu drugim, lecz jego celem było przejście postacią wirtualną z punktu znajdującego się w środku mieszkania wirtualnego do jednego z dwóch punktów wyjścia.
Maksymalny czas na zadanie wynosił 10 minut. Zrzuty
ekranu dla poszczególnych zadań przedstawiono na rycinie 7. Wyniki badań wykazały wysoką efektywność tego
interfejsu mózg‑komputer w odczytywaniu intencji użytkownika. Procentowa wartość poprawnie odczytanych intencji
użytkownika wynosiła 95,5; 94,7 oraz 91,7 odpowiednio

Ryc. 7. Zrzuty ekranów dla poszczególnych zadań
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dla pierwszego, drugiego oraz trzeciego zadania. Liczba
poprawnych (zgodnych z intencją) aktywacji, a więc ruchów
postaci wirtualnej, wynosiła odpowiednio 8,5; 7,1 oraz 6,5
na minutę [18].
Zastosowanie interfejsu mózg‑komputer do sterowania
ramieniem robota
Interfejs mózg‑komputer oparty na analizie zmian potencjału SSVEP. Sygnały generowane w odpowiedzi na bodziec
wzrokowy o odpowiedniej częstotliwości mogą zostać wykorzystane do sterowania ramieniem robota. W przypadku
interfejsu mózg‑komputer na ekranie wyświetlonych jest
osiem pól z klipami wideo różnych osób o silnym zabarwieniu emocjonalnym (złość lub radość). Zabarwienie emocjonalne klipów wideo wprowadzono w celu przyspieszenia
reakcji użytkownika na bodziec, a co za tym idzie zwiększenia liczby ruchów ramienia robota w danym okresie czasu.
Każde z tych pól charakteryzuje inna częstotliwość (5; 5,4;
6; 6,7; 7,5; 8,5; 10; 12 Hz). Pomiędzy kolejnymi mignięciami klipu wideo umieszczony został obraz zawierający
50% szarych oraz 50% białych prostokątów. Poszczególne
pola są odwzorowane na konkretne polecenia dla napędów
ramienia robota. Użytkownik ma za zadanie skupić uwagę
na żądanym przez niego polu w celu wywołania określonego
potencjału, a zarazem wydania odpowiedniego polecenia
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bioelektrycznych podstaw funkcjonowania mózgu oraz
ze znacznym wzrostem wydajności komputerów umożliwiających sprawną analizę sygnału oraz jego przetwarzanie na instrukcje dla urządzeń docelowych. Na chwilę
obecną dostępne są interfejsy opierające swą zasadę działania na analizie potencjału wywołanego P300, wolnego
potencjału korowego, wywołanego potencjału wzrokowego
oraz rytmu sensomotorycznego. Służą one do konwertowania podstawowych intencji użytkownika na proste polecenia
dla urządzenia. Mimo niskiego poziomu rozwoju w stosunku do potencjału drzemiącego w tej technologii, interfejsy nieraz stanowią jedyną drogę komunikacji ze światem
zewnętrznym. Prowadzone są liczne badania nad zastosowaniami, które zapewniałyby osobom cierpiącym na choroby
ograniczające ich zdolności motoryczne możliwość pisania
krótkich notatek, sterowania ramieniem robota lub wózkiem
inwalidzkim. Dwa komercyjne interfejsy budzą liczne kontrowersje wśród naukowców sugerujących, że w znacznej
mierze opierają się one na potencjałach mięśniowych, a nie
tych pochodzących z kory mózgowej. Nie zmienia to jednak faktu, że są to rozwiązania w pełni funkcjonalne i nad
wyraz wydajne. Interfejsy umożliwiające zdrowym użytkownikom np. korzystanie z komputera bez konieczności
użycia myszki cieszącym się dużym popytem, a na inwestycje związane z ich rozwojem nie oszczędza się pieniędzy.
Rozwiązania te jednak w bardzo znikomym odsetku mają
zastosowanie względem osób chorych. Można się zastanowić, czy technologia coraz bardziej oddalająca się od swych
korzeni, a mianowicie potrzeby niesienia pomocy, zmierza
w dobrym kierunku.

Piśmiennictwo tematu
wykorzystane i sugerowane

Ryc. 8. Czas od momentu zażądania przez użytkownika wykonania polecenia
do chwili rozpoznania tego polecenia w sygnale EEG użytkownika

dla urządzenia. W przypadku tego badania uzyskane opóźnienie (czas, który upłynął od momentu zażądania przez
użytkownika wykonania polecenia dla urządzenia do chwili
rozpoznania tego polecenia w sygnale EEG użytkownika)
zostało porównane z wynikami dla prób z klipami wideo
o neutralnym zabarwieniu emocjonalnym oraz z niewyraźnymi klipami wideo. Wyniki przedstawiono na rycinie 8.
Opóźnienie było zdecydowanie mniejsze, gdy bodźcem
wywołującym potencjał SSVEP był klip wideo o silnym
zabarwieniu emocjonalnym [19].
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JAK MÓZG UCZY SIĘ DIALOGU, CZYLI O WCZESNYCH POCZĄTKACH NAUKI
MOWY. NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ*

Wszystko, co robimy wspólnie jako mniejsze i większe
społeczności możliwe jest dzięki umiejętności wymieniania
między sobą wiedzy, pomysłów, idei i uczuć. Narzędziem,
które na to pozwala, jest język – zbiór symbolicznych określeń odnoszących się do rzeczywistości (słownictwo) połączonych za pomocą reguł (gramatyka). Razem z mimiką
i proksemiką, pamięcią, wiedzą, kontekstem kulturowym,
sytuacyjnym i emocjonalnym współtworzy on system przekazywania i odbioru informacji, który na co dzień jest tak
integralną częścią naszego życia, że niemal nie zauważamy
jego istnienia.
Każdy z nas przyszedł na świat bez tego jakże użytecznego narzędzia. Niemowlę (jak zresztą wskazuje sama
nazwa) nie mówi i nie rozumie mowy. W stosunkowo niedługim czasie zachodzą w nim jednak zmiany umożliwiające posługiwanie się tym skomplikowanym kodem. Dzieje
się to dzięki pracy mózgu, który szybko tworzy niezwykły
system zawiadywania komunikacją językową.
Rozwój umiejętności porozumiewania się obserwować
możemy właściwie niemal przez całe życie człowieka, jednak ich neurobiologiczne podwaliny tworzą się już w pierwszych kilku miesiącach, by przed ukończeniem pierwszego
roku pozwolić dziecku na wypowiedzenie pojedynczych
słów. W artykule przyjrzymy się temu, jak ludzki mózg
przygotowuje to wydarzenie i jak od najwcześniejszych
momentów przystosowany jest do zadania nauczenia się
języka.

tak jak wygląda ono u większości dorosłych ludzi. Z punktu
widzenia lingwistyki na zjawisko komunikacji składa się
kilka elementów. Przede wszystkim jest to znajomość słownictwa i słowotwórstwa oraz reguł gramatyki na wszystkich poziomach (fleksji, składni, syntaktyki i pragmatyki).
Powinny być one obecne zarówno w aspekcie czynnym
(wytwarzania) jak i biernym (rozumienia). Mogą być przekazywane i odbierane zarówno kanałem dźwiękowym, przy
którym istotna będzie również fonetyka i słuch fonematyczny, jak i kanałem wzrokowym, z którym związane będą
umiejętności czytania. W każdym ze sposobów komunikowania się ważny jest element ruchowy (np. sprawność
mięśni mimicznych). Dopiero współdziałanie i harmonia
wszystkich wymienionych czynników daje w pełni dojrzałą
funkcję językową. Przy tak złożonym zjawisku trudno spodziewać się prostej lokalizacji w mózgu.
Można mówić o kilku obszarach odpowiedzialnych za
obecność funkcji mowy. Pierwszy z nich to obszar Brocka,
znajdujący się w tylnej części zakrętu czołowego dolnego
półkuli dominującej odpowiadający polom 44 i 45 Brodmanna. Jego uszkodzenie wiąże się z powstaniem tzw. afazji ruchowej polegającej na zaburzeniu czynności mówienia przy jednocześnie zachowanej zdolności rozumienia
języka. Może mieć ono różne nasilenie, od całkowitej niemożności wypowiedzenia się, po nieznaczne lub przemijające zaburzenia afatyczne. U chorych, którzy zachowali
zdolność mówienia, charakterystyczny jest agramatyzm,
a więc posługiwanie się prostymi konstrukcjami zdaniowymi, złożonymi głównie z rzeczowników i czasowników
Lokalizacja mowy w mózgu
(Walsh, Darby, 2008). Używane są wtedy jedynie wyrazy
dorosłego człowieka
podstawowe – nazwy czynności i rzeczy, przy jednoczesnym ubóstwie określeń.
Na początek spójrzmy jednak na punkt dojścia, czyli
Drugi z kluczowych ośrodków, którego odkrycie przyukształtowane już mózgowe podłoże komunikacji językowej, pisuje się Wernickiemu, znajduje się w tylnej części lewego
* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera
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płata skroniowego. Jego uszkodzenie skutkuje tzw. afazją czuciową polegającą na utracie zdolności rozumienia
języka przy jednoczesnym zachowaniu możliwości jego
wytwarzania. Może się objawiać zarówno w mowie, jak
i w piśmie, przy czym wariant drugi związany jest z uszkodzeniem leżącej nieco bardziej z tyłu części ciemieniowo
‑skroniowej. W postaci wzrokowo‑recepcyjnej tej afazji
osoba nie rozumie języka pisanego, co nazywane jest aleksją
(Walsh, Darby, 2008). Rozwojowe zaburzenia aktywności
tego właśnie obszaru wiązać należałoby z powstawaniem
dysleksji.
Istotny jest również udział elementów kory ruchowej
zawiadujących mięśniami aparatu mowy, a także części
obwodowej biegnącej od ośrodka korowego do będących
efektorem mięśni oraz włókien kojarzeniowych struktur
szarych i odpowiednich szlaków istoty białej, ważne jest
bowiem również współdziałanie pomiędzy poszczególnymi
ośrodkami (Balejko, 2003). Przykładowo rozdzielenie okolicy Wernickiego i zakrętu Heschla skutkować może podkorową afazją czuciową, nazywaną czystą głuchotą słów,
w której osoba mówi, czyta i pisze, ale nie rozumie mowy
ani swojej, ani cudzej (Gleason, Ratner, 2005).
Jakkolwiek wymienione kluczowe dla mowy ośrodki
znajdują się najczęściej w półkuli lewej, prawa również nie
pozostaje bez znaczenia. Przypisuje się jej odpowiedzialność
między innymi za odczytywanie pragmatycznych składników wypowiedzi, ironii, a także automatyzmów takich jak
idiomy, przekleństwa czy stereotypie (Herzyk, 1985).
Omówionego modelu lokalizacji nie należy rozumieć
jako sztywnego wzoru połączonych podzespołów powtarzalnego u ludzi jak w maszynach pochodzących z tej samej
taśmy produkcyjnej. O pewnym zróżnicowaniu świadczy np.
zmienny poziom nasilenia zaburzeń u osób, których układ
nerwowy uległ obiektywnie tym samym uszkodzeniom
(Gleason, Ratner, 2005; Herzyk, 1985). Zauważono także
związek pomiędzy lateralizacją mowy i ręczności. W badaniach klinicznych przeprowadzonych przez Rasmussena
i Milnera wykazano na przykład, że osoby praworęczne,
których w populacji jest większość, mówią najczęściej półkulą lewą, natomiast osoby leworęczne i oburęczne prawą
lub lewą (Walsh, Darby, 2008).

Rozwój mózgu w okresie niemowlęcym
Wróćmy jednak do początków kształtowania się omówionej wyżej struktury. Już okres prenatalny jest czasem
dynamicznego rozwoju układu nerwowego. Większość neuronów powstaje od dziesiątego do osiemnastego tygodnia
ciąży (Bee, 2004), natomiast większość synaps już po narodzinach, co wiąże się z przyrostem dendrytów i aksonów.
Dojrzałe neurony migrują i różnicują się, odnajdując właściwe miejsca i wytwarzając połączenia synaptyczne. Te,
które takich połączeń nie wytworzą, obumierają w procesie apoptozy (Longstaff, 2011). Mózg urodzonego o czasie
noworodka waży ok. 350 g. Przez pierwsze dwa lata jego

życia powstaje ok. 400 synaps na sekundę (Borkowska,
Domańska, 2007). Dendryty i aksony przyrastają, wzrasta również liczba połączeń nerwowych. Przez cały ten
czas komórki nerwowe budują sieć połączeń, wytwarzając
struktury układu nerwowego odpowiedzialne za poszczególne funkcje i czynności. Niezwykle szybki rozwój mózgu
sprawia, że jest on w tym początkowym okresie bardzo
plastyczny, a zupełnie nowe jakościowo umiejętności pojawiają się u dziecka w tempie unikalnym.
Będący efektem dojrzewania i koordynacji pracy
struktur mózgowych wczesny rozwój umysłowy przebiega
u wszystkich dzieci w podobny sposób, a kluczowe umiejętności pojawiają się z reguły w mniej więcej tym samym
czasie. Końcowym efektem tego procesu jest mieszczący
się w normie lub wyższy iloraz inteligencji (IQ). Konstrukt
ten opisuje całościowe zdolności poznawcze pozwalające
radzić sobie w świecie. Poziom IQ zależy m. in. od wiedzy, pamięci długo i krótkotrwałej, koordynacji wzrokowo
‑ruchowej, zdolności klasyfikowania, oraz dojrzałości procesów analizy i syntezy – tak wygląda to u starszych dzieci
oraz osób dorosłych. U niemowląt, jak już powiedzieliśmy,
obserwować można obecność lub brak pewnych umiejętności, a także ich jakość (np. obecność lub nieobecność
chwytu dowolnego, jego siłę). Niepojawienie się w określonym czasie kluczowych elementów może być jednym
z objawów istnienia choroby skutkującej w przyszłości niedorozwojem umysłowym. Zjawiska tego nie będziemy omawiać szczegółowo, stwierdzić jednak należy, że brak tego
typu chorób, a więc prawidłowy ogólny rozwój umysłowy
jest warunkiem rozwoju mowy i pojawienia się opisanych
w artykule procesów.

Ruch w rozwoju mowy
Na wczesnym etapie wszystkie funkcje są ze sobą tak
integralnie połączone, że trudno analizować je oddzielnie,
mówi się więc ogólnie o rozwoju psychoruchowym. Kiedy
na przykład dziecko uczy się chwytać, ćwiczy zarazem fiksowanie wzroku (koordynacja wzrokowo‑ruchowa), kiedy
uderza rączką w zabawkę, wytwarza podstawy dla myślenia przyczynowo‑skutkowego. Najbardziej spektakularne
i najłatwiej dostrzegalne dla otoczenia są jednak zmiany
w umiejętnościach ruchowych. Związane są one z dwoma
zasadniczymi kierunkami rozwoju: cefalokaudalnym, głównie antygrawitacyjnym, prowadzącym do pionizacji i chodu
oraz proksymodalnym: od okolicy kręgosłupa, przez ręce,
aż po nerwy i mięśnie, które umożliwiają precyzyjne ruchy
dłoni (Borkowska, Domańska, 2007). Wyraźnie widać tu,
że efektem rozwoju na poziomie ruchowym jest opanowanie
i wzmocnienie poszczególnych grup mięśniowych oraz ich
koordynacja w celu wykonywania coraz bardziej skomplikowanych czynności, z których wspomniane precyzyjne
ruchy ręki są efektem najbardziej subtelnym.
Opanowanie umiejętności mówienia związane jest również z kontrolą i koordynacją ruchową, w tym przypadku

JAK MÓZG UCZY SIĘ DIALOGU, CZYLI O WCZESNYCH POCZĄTKACH NAUKI MOWY	

aparatu mowy, który składa się z trzech głównych części:
aparatu oddechowego, fonacyjnego oraz artykulacyjnego.
Część oddechowa to przede wszystkim płuca, mięśnie klatki
piersiowej i wspomagająca ich pracę przepona. Elementy
fonacyjne to krtań z jej mięśniami, systemem chrząstek
oraz wiązadłami głosowymi (Stryczek, 1980). Aparat artykulacyjny to jama ustna, a w niej język, podniebienie i zęby,
a także jama gardłowa i nosowa.
Aparat oddechowy wytwarza strumień powietrza. Wiązadła głosowe, w zależności od częstotliwości drgań, tworzą
na podstawie tego strumienia powietrza wyższy lub niższy
dźwięk. Aparat artykulacyjny pozwala na modyfikowanie
jakościowe dźwięku, a przez to potencjalnie zdolny jest
do wytworzenia głosek ze wszystkich języków istniejących na świecie.
Ruch i kontrola nad nim są więc czynnikami porządkującymi bezładny początkowo ciąg dźwięków. Pierwszy
dźwięk – płacz wydawany jest przez noworodka jakby przypadkiem. Z czasem kontrola nad siłą wydychanego powietrza, a więc głośnością dźwięku, a także nad częstotliwością
drgań wiązadeł głosowych, pozwala dziecku na eksperymenty z wokalizacją – pojawiają się krzyki, cmokanie, mlaskanie. Równolegle odbywają się ćwiczenia mięśni mimicznych bardzo aktywnych choćby podczas ssania – pierwszego
sposobu przyjmowania pokarmu. Dziecko eksperymentujące
z różnymi tonami swojego głosu „śpiewa”, uczy się głośno
śmiać. Ma okazję zauważyć również, że różne ustawienie
warg i języka modyfikuje wydawane dźwięki – pozwala
to na zabawę samogłoskami, wśród których z rzadka pojawiają się przypadkowe z początku spółgłoski. W końcu
zaczyna prowadzić „rozmowę” z opiekunem, używając
prostych sylab. Etap ten, nazywany etapem gaworzenia,
pojawia się przeciętnie ok. 4. miesiąca, również u dzieci
niesłyszących. Kiedy natomiast niemowlę zaczyna intencjonalnie powtarzać identyczne sylaby (mamama, bababa,
dadada), co przeciętnie pojawia się w połowie pierwszego
roku życia, mówimy o etapie gaworzenia samonaśladowczego, które nie pojawia się u dzieci niesłyszących (Gałkowski, Szeląg, Jastrzębowska, 2005). Charakterystyczne
dla tego typu gaworzenia jest również porzucenie przez
dziecko produkcji głosek spoza rodzimego systemu fonologicznego (Topnik, Kuhl, Metz, 2004). Niedługo później
pojawiają się pierwsze prototypy wyrazowe.
Zyskiwanie przez dziecko kontroli nad aparatem mowy
jest częścią rozwoju psychoruchowego i przebiega według
podobnego schematu u dzieci na całym świecie. Widać też
wyraźną współzależność pomiędzy poszczególnymi elementami, w tym między kontrolą ruchów ręki, a rozwojem mowy.
Na przykład ok. 4 miesiąca życia odruch chwytny zostaje
ostatecznie zastąpiony przez chwyt dowolny, dokonywany
pod kontrolą wzroku. Umożliwia on dziecku świadome sięganie po znajdujące się wokół niego przedmioty, potrząsanie nimi i wkładanie ich do ust. Przy okazji praktykowania
tego sposobu eksploracji świata niemowlę zyskuje dodatkową okazję ćwiczenia mięśni mimicznych i języka. Ponieważ zabiegom tym towarzyszy częstokroć spontaniczna
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wokalizacja, coraz częściej ma miejsce przypadkowe
modyfikowanie ciągów samogłosek przez spółgłoski.
Wzajemny wpływ rozwoju funkcji ruchowych i funkcji
mowy zauważalny jest i w późniejszym czasie. Na przykład
w okresie stawiania pierwszych kroków u części dzieci ma
miejsce chwilowy spadek zainteresowania rozwijaniem
umiejętności werbalnych. Niektórzy badacze zwracają
też uwagę na podobieństwo w kształtowaniu się lateralizacji obu funkcji, twierdząc, że zarówno mowa jak i ruch
są na początku reprezentowane w tym samym stopniu
w obu półkulach, przy czym półkula dominująca dla mowy
ustala się ok. 20. miesiąca życia, a ustalenie lateralizacji
ręki powinno nastąpić ok. 3. roku (Bee, 2004).

Słuch
Rozwój funkcji aparatu mowy idzie w parze z rozwojem słuchu, choć ich synchronizacja następuje dopiero
po pewnym czasie. Konsekwencją wady słuchu (zwłaszcza
jeśli nie jest w odpowiednim momencie zdiagnozowana)
są zazwyczaj zaburzenia rozwoju mowy, a niepojawienie
się w oczekiwanym czasie kolejnych umiejętności powinno
być wskazaniem do wykonania u dziecka audiogramu.
Zdrowy noworodek, choć dla otoczenia może to być
niezauważalne, słyszy. Świadczy o tym choćby pojawiający
się w reakcji na głośny i nagły dźwięk odruch Moro. Znane
są też wyniki eksperymentów wskazujących na wrażliwość
na bodźce słuchowe jeszcze przed urodzeniem.1 Od początku
dziecko preferuje przy tym dźwięk głosu ludzkiego, wybiera
też język rodzimy przed obcym oraz głos kobiecy przed
męskim (Zimbardo, Johnson, McCann, 2010).
Słuch, podobnie jak inne zmysły, rozwija się, co związane jest z dojrzewaniem kory słuchowej i kształtowaniem
tzw. słuchu fonematycznego, czyli zdolności rozróżniania dźwięków mowy. Dźwiękowa charakterystyka danego
języka opisana jest przez właściwy dla niego zestaw fonemów. Są to najmniejsze dystynktywne cząstki języka.
Same w sobie nie mają znaczenia, pozwalają natomiast
dokonać rozróżnienia pomiędzy dwiema najmniejszymi
znaczącymi jednostkami języka – morfemami (np. odróżnić „tam” od „dam”, a „dam” od „dan”). Sam fonem jest
bytem abstrakcyjnym – w rzeczywistości odpowiadać mu
może wiele realizacji. Jeśli poprosimy kilka osób o powiedzenia słowa „tam”, a wytworzone przez każdego z nich
fale dźwiękowe przeanalizujemy spektrometrem okaże się,
1

W przeprowadzonych we Francji badaniach, kobiety pomiędzy 33. a 37.
tygodniem ciąży czytały na głos krótki wierszyk dla dzieci. W 38. tygodniu
odtwarzano z taśmy ten sam bądź inny utwór literacki. Zaobserwowano
zmiany w tętnie płodu podczas odsłuchiwania znanego utworu (Bee, 2004).
Przez część badaczy zostało to zinterpretowane jako dowód na istnienie pewnego rodzaju pamięci słuchowej u nienarodzonego jeszcze dziecka. W późniejszych badaniach przeprowadzonych w USA matki przez sześć ostatnich
tygodni ciąży czytały na głos dwa razy dziennie wierszyk The cat in the
hat. Po porodzie odtwarzano dzieciom nagrania matek czytających ten tekst
lub inny utwór. Noworodki wyraźnie preferowały tekst czytany im jeszcze
przed narodzinami (Zimbardo i wsp.). O ile w przypadku pierwszego eksperymentu można mieć wątpliwości, czy czynnikiem pośredniczącym nie była
reakcja matki i jej tętno, o tyle w drugim czynnik ten nie mógł zaistnieć.

146
że otrzymamy zestaw bardzo zróżnicowany. Jedna osoba
posługuje się głosem wyższym, druga niższym. Jedna mówi
ciszej, druga głośniej; jedna wymawiając „t” opiera czubek
języka na zębach silniej, druga słabiej, itd. Mimo to mózg
słuchacza posługującego się tym samym kodem językowym
rozpozna „t” we wszystkich tych realizacjach, być może
z wyjątkiem wyjątkowo niepoprawnych.
Żeby przyswoić sobie system fonologiczny języka
ojczystego potrzebne jest więc coś znacznie trudniejszego,
niż proste zapamiętanie zbioru dźwięków – dziecko musi
wytworzyć w umyśle kategorie, do których usłyszane
w swoim otoczeniu dźwięki mowy dopasuje. Początki tej
umiejętności pojawiają się dość prędko – już miesięczne
niemowlę odróżnia w ciągu dźwięków poszczególne głoski.
Co ciekawe, takiej analizy potrafi dokonać także wobec
języków obcych, drugą zdolność traci jednak ok. 10. miesiąca życia (Topnik, Kuhl, Metz, 2004).
Kategorie potrzebne do rozróżniania dźwięków mowy
powstają w stałym kontakcie dziecka z językiem. Być może
zadanie to jest ułatwione poprzez fakt znajdowania się niemowlęcia pod szczególną opieką małej grupy dorosłych
osób, przy tym z tej grupy wyjątkowo blisko jest ono najczęściej z jedną osobą, dzięki czemu styka się z ograniczoną liczbą sposobów realizacji fonemów. Okazuje się też,
że w kontakcie z małym dzieckiem opiekunowie stosują
najczęściej specjalny sposób mówienia, posługując się tzw.
„matczynym językiem”, którego charakterystyczne cechy
to krótkie zdania, wyraźne pauzy i specyficzny, wysoki
ton głosu (Kosslyn, Rosenberg, 2006). Ta ostatnia cecha
okazuje się mieć większe znaczenie, niż tylko ekspresja
rozczulonego entuzjazmu. Po pierwsze noworodki i niemowlęta wyjątkowo lubią ten sposób przemawiania do nich,
a po drugie przeprowadzona spektrometrem analiza epizodów „matczynego języka” wykazała, że głoski używane
przez dorosłych w mowie kierowanej do małych dzieci,
są dużo bardziej zbliżone do swojego idealnego wzorca
właściwego dla danego języka, niż stosowane przez tych
samych dorosłych przy zwykłym sposobie mówienia (Topnik, Kuhl, Metz, 2004).
Jak wspominano wcześniej, można powiedzieć,
że do ok. dziesiątego miesiąca życia dziecko posługuje
się uniwersalnym systemem fonologicznym, potrafi więc
zauważyć w ciągu dźwięków przynależących do danego
języka cząstki różniące się od siebie. Ze względu na to,
że dorosły człowiek generalnie tego nie potrafi2, owa cecha
dziecięcego umysłu określana bywa mianem „niezwykłej
zdolności”. Prawdopodobnie chodzi tu jednak po prostu
o otwartość na wszystkie typy dźwięków, przy szczególnym traktowaniu ludzkiej mowy, ale bez wykształcenia
systemu rozpoznawania fonemów, który kształtuje się
wskutek ekspozycji na bodźce przynależące do tegoż systemu fonologicznego. Dzieje się to w kontakcie społecznym z opiekunami posługującymi się konkretnym kodem
2 Nawet profesor lingwistyki, jeśli jest rdzennym Japończykiem, najprawdopodobniej nie odróżni naszego „l” od „r”, ponieważ w języku japońskim
nie istnieje taka opozycja fonologiczna (A. Topnik, P. Kuhl, A.N. Metz)
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językowym, a więc z pewnym zbiorem dźwięków. Zdolność ich słyszenia jest w mózgu preferowana.
Być może moment utraty niezwykłych możliwości
językowych jest po prostu końcem okresu krytycznego
wytworzenia się kategorii dla fonemów. Podczas jego trwania dziecko rozróżnia fonemy nieobecne w swoim języku
ojczystym, ponieważ krótkie epizody ekspozycji na brzmienie obcych języków pozwalają na wytworzenie kategorii
dla charakterystycznych dla nich głosek. Odpowiedzialne
za te kategorie połączenia neuronalne nie zostają jednak
wzmocnione, w przeciwieństwie do tych odpowiadających
językowi ojczystemu. Widocznie w pewnym momencie
mózg „decyduje”, że zgromadził już zasób kategorii wystarczający do analizowania i poznawania kodu językowego,
z którym najczęściej obcuje, przestaje więc „interesować
się” dalszym uzupełnianiem go.

Wzrok
Przez wiele lat uważano, że noworodki w ogóle nie
widzą. Dziś wiemy, że są naturalnie krótkowzroczne. Potrafią skupić wzrok na jednym punkcie w odległości określanej
przez różnych badaczy na ok. 20–30 cm, która to odległość
jest optymalna do obserwowania twarzy osoby trzymającej
dziecko na rękach.
Noworodek początkowo obserwuje świat wokół siebie,
wyszukując w nim przedmioty – szuka miejsc, w których
pojawia się wyraźny kontrast między światłem a cieniem.
Odnalazłszy takie miejsce, wodzi wokół niego wzrokiem.
Około 2. miesiąca życia strategia ta wyraźnie się zmienia
– dziecko zaczyna przyglądać się dostrzeżonym przedmiotom (Bee, 2004). Bardzo szybko zaczyna przy tym preferować spośród innych układów bodźców ludzkie twarze, przy czym najchętniej obserwuje ludzi patrzących
w jego kierunku (Topnik, Kuhl, Metz, 2004). Niektórzy
badacze twierdzą też, że preferowanie twarzy matki bądź
innego stałego opiekuna przed innymi twarzami zauważalne jest już w pierwszych tygodniach, czy nawet dniach
życia (Bee, 2004).
Dzięki tej umiejętności może obserwować twarze
mówiących do niego opiekunów, uczyć się rozpoznawać
emocje, naśladować miny. Wykazano, że już noworodki
potrafią reagować na wystawienie języka przez opiekuna
naśladowaniem tej czynności. Nie jest to oczywiście tak
czytelne, jak u osób dorosłych, ale wyraźnie obserwowalne. Po kilku tygodniach większość dzieci reaguje uśmiechem na skierowany do nich uśmiech, wyrazem zdziwienia na takiż wyraz mimiczny. Nieco starsze niemowlęta
z wyraźnym zafascynowaniem przyglądają się ruchom
ust opiekunów, kiedy ci mówią coś z zaangażowaniem.
Spora grupa spośród pięciomiesięcznych niemowląt robi
coś, co przypomina czytanie z ruchu warg i próbuje naśladować zaobserwowane miny (Topnik, Kuhl, Metz, 2004). Połączenie tych dwóch umiejętności sprawia, że możliwe staje
się uczenie wypowiadania głosek poprzez naśladownictwo
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obserwowalnych ruchów warg. W przeciągu kilku kolejnych
lat rozwój kory wzrokowej i jej synchronizacja z ośrodkami
mowy pozwoli na wykształcenie się u dziecka umiejętności czytania i pisania.

Naśladowanie
W czynności naśladowania biorą udział neurony
lustrzane – grupa komórek nerwowych uaktywniających
się zarówno podczas naśladowania czynności, jak i obserwowania jej wykonywania przez innego człowieka, czy też
wyobrażania sobie wykonywania tej czynności. Niektórzy
autorzy podkreślają znaczenie tych neuronów w uczeniu się
poprzez naśladowanie (Jaśkowski, 2009). Ten mechanizm
przyswajania nowych umiejętności jest, obok warunkowania,
najważniejszym z dostępnych człowiekowi. Mowa jest jedną
z umiejętności, których uczymy się w taki właśnie sposób.
Vihman zauważa na przykład, że działanie neuronów
lustrzanych może stanowić dobrą podstawę do wyjaśnienia sposobu powstawania klas fonemów i ich działania
jako wzorców wytwarzania głosek i wyrazów (Vihman,
2002). Kolejność pojawiania się zjawisk takich jak: rozpoznawanie głosek wszystkich języków, utrata tej umiejętności na rzecz dźwięków języka ojczystego, gaworzenie przy
użyciu wszystkich dostępnych dźwięków, gaworzenie przy
użyciu dźwięków należących do rodzimego systemu fonologicznego wskazuje na to, że klasy te są już ukształtowane
przynajmniej w pewnym stopniu przed rozpoczęciem intensywnych ćwiczeń aparatu mowy, jakie mają miejsce przy
gaworzeniu. Natomiast synchronizacja analizatora słuchowego i działania aparatu mowy byłaby krokiem kolejnym.
Również fakt pojawienia się pierwszej formy gaworzenia
zarówno u dzieci słyszących jak i nie słyszących, oraz brak
gaworzenia samonaśladowczego i pojawienie się gestów
języka migowego (o ile stosują go opiekunowie) u tych drugich wskazywałby na taki właśnie przebieg procesu.
Vihman twierdzi, że neurony lustrzane mogłyby
stanowić ogniwo pośredniczące pomiędzy słuchowym,
a ruchowym elementem mowy. Po rozpoczęciu rytmicznego gaworzenia, stanowiącego ćwiczenie koordynacji dla
całego układu mowy, system neuronów lustrzanych zaczyna
funkcjonować w celu naśladowania słyszanych z zewnątrz
dźwięków filtrowanych przez wytworzone już kategorie
(Vihman, 2002).
Niektórzy badacze o zainteresowaniach ewolucjonistycznych przypisują neuronom lustrzanym jeszcze większe
znaczenie, wiążąc ich właściwości z pojawieniem się zdolności językowego porozumiewania się w gatunku ludzkim.
Zwracają oni uwagę na to, jak bardzo obszary mózgu, w których u znacznej większości ludzi zlokalizowana jest mowa,
pokrywają się z lokalizacją rozszerzonego systemu neuronów lustrzanych u naczelnych. Twierdzą również, że jest
to jeden z dowodów na to, że język, jakim posługujemy
się dziś, wyewoluował z systemu gestów, bądź też razem
z nim (Corballis, 2009).
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Znaczenie relacji w rozwoju języka.
O wczesnym przywiązaniu i późniejszych
relacjach
Wszystko, co dotychczas zostało opisane, uzupełnić
należy jeszcze o cel, dla którego wykształcają się zdolności
komunikacyjne, a jest nim możliwość wytworzenia relacji
z innymi ludźmi. Być może to właśnie siła dążenia do niej
jest jedną z przyczyn, dla których system językowy, jakim
się porozumiewamy, jest tak skomplikowany?
Noworodek od samego początku wyposażony jest
przez naturę do wchodzenia w relację z ludźmi, co określone zostało mianem preadaptacji społecznej (Zimbardo,
Johnson, McCann, 2010). Wiele z jej składników zostało
już wspomnianych, m.in. nastawienie na słuchanie głosu
ludzkiego, tendencja do obserwowania twarzy. Kilkutygodniowe dzieci chętniej wybierają na obiekty obserwacji
nawet schematyczne figurki ludzkich postaci i ludzkich
twarzy, niż obrazki przedstawiające inne obiekty (Topnik,
Kuhl, Metz, 2004).
Najważniejszym zadaniem 1. r.ż., obok przystosowania
się do nowego środowiska, jest nawiązanie bliskiej więzi
z przynajmniej jednym opiekunem. Paradoksalnie bliskość
ta przygotowuje dziecko do zniesienia w przyszłości coraz
dłuższych epizodów rozłąki z tą osobą, a w konsekwencji
do samodzielności emocjonalnej znów koniecznej do nawiązania satysfakcjonujących więzi w życiu dorosłym (Strelau,
2008). Jest to nie tyle zadanie dziecka, czy opiekuna, ile
zadanie diady, choć osobą odpowiedzialną za jej powodzenie jest oczywiście opiekun.
Rozbudowaną psychologiczną analizę znaczenia tego
procesu przyniosła tzw. teoria przywiązania3. Jednym
z jej kluczowych pojęć jest responsywność umiejętno
‑adekwatnego reagowania na sygnały dziecka. Najbliższy
opiekun, najczęściej matka, uczy się rozpoznawać i interpretować przekazywane przez nie sygnały. Od stopnia
skuteczności reakcji zależy jakość kolejnych przekazów
ze strony dziecka.
Responsywność jest zbiorem umiejętności i behawioralnych reakcji. W pewnym stopniu opiera się na zachowaniach instynktownych (w zależności od tego, na ile matka
ufa swoim instynktom i dopuszcza je do głosu), przede
3

Za głównego twórcę teorii przywiązania uważa się brytyjskiego psychoanalityka i lekarza J. Bowlby’ego (1907–1990). Jego koncepcją zajmowało
się i zajmuje wiele osób oraz ośrodków badawczych. Wciąż stanowi ona
jeden z najbardziej żywotnych paradygmatów we współczesnej psychologii.
Dla teorii tej kluczowe jest wywodzące się z obserwacji niemowląt, a także
świata zwierzęcego, stwierdzenie, że przywiązanie jest potrzebą wrodzoną
i pierwotną, co oznacza, że jego brak powodować może poważne zaburzenia
rozwojowe. Na podstawie wrodzonej potrzeby bliskości oraz epizodów reagowania przez matkę na potrzeby dziecka w diadzie tej wytwarza się więź.
Może mieć ona różną jakość, którą nazwano stylem przywiązania. W zależności od poziomu bezpieczeństwa w relacji do głównego opiekuna przywiązanie może więc być: bezpieczne (kiedy matka generalnie nastawiona jest
na realizację potrzeb dziecka i czyni to adekwatnie), ambiwalentne (matka
potrafi reagować adekwatnie, jednak uzależnia swoje działanie od rozmaitych czynników, więc dziecko nigdy nie ma pewności co do jej reakcji),
oraz lękowe (kiedy matka z różnych względów przejawia wobec swojego
dziecka agresję). Ukształtowane w dzieciństwie wzorce tworzenia bliskich
relacji tworzą podwaliny pod sposób kształtowania się więzi w życiu dorosłym (Cassidy, 1999).
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wszystkim jednak rozwija się w wyniku angażowania się
w kolejne epizody zaspokajania potrzeb dziecka. Zwolennicy
teorii przywiązania twierdzą, że ukształtowany w najwcześniejszym okresie sposób wchodzenia w relację w znacznym
stopniu przenosi się na dorosłe życie. Jakość wytworzonej
w tym czasie więzi tworzy podstawę dla ukształtowania się
w późniejszym czasie struktury osobowości, która również
stanowi istotną zmienną w procesie komunikowania się
(choćby poziom stresu związanego z wchodzeniem w relacje
interpersonalne, czy też rodzaj i ilość stosowanych mechanizmów obronnych, mających z kolei wpływ na szczerość
wypowiedzi, zdolność do konstruktywnego rozwiązywania
sporów itp.) (Cassidy, 1999).
Relacja z najbliższymi opiekunami jest też bez wątpienia
pierwszym, nawet jeśli nieświadomym, doświadczeniem
dialogu. Dziecko uczy się tego, że różne jego zachowania
powodują różne reakcje, staje się więc w praktyce nadawcą
i odbiorcą komunikatów. Jedną z pierwszych cech sytuacji
komunikacyjnej przyswajanych przez niemowlę jest przy
tym wymienność ról nadawcy i odbiorcy. Około 3.–4. miesiąca dziecko zauważa, że dźwięki, które kierują do siebie
ludzie, pojawiają się naprzemiennie. I tak, jak wcześniej
reagowało na kierowane do siebie komunikaty wzmożoną
wokalizacją, tak w pewnym momencie milknie wyczekująco,
gdy ktoś do niego mówi (Topnik, Kuhl, Metz, 2004).
Relacja jest wyraźnie elementem koniecznym rozwoju
komunikacji językowej. Drastycznymi przykładami skutków
jej braku są przypadki tzw. dzikich dzieci. Mianem tym
określano osoby, które z różnych względów wychowywały
się w izolacji od społecznego świata i nie posiadły podstawowych umiejętności funkcjonowania wśród ludzi, w tym
posługiwania się językiem. Znanym przykładem takiej sytuacji był Viktor, odnaleziony na przełomie XVIII i XIX stulecia nagi i niemówiący, w pobliżu miasteczka Saint‑Sernin
‑sur‑Rance we Francji. Jego wiek oszacowano na ok. 12 lat.
Na ciele stwierdzono obecność licznych blizn, zauważono
też u dziecka dziwne zwyczaje żywieniowe, które zinterpretowano jako dowód na to, że został on wychowany przez
dzikie zwierzęta. Stał się obiektem licznych badań i eksperymentów. Ponieważ próby nauczenia go mowy przyniosły marny rezultat – przyswoił sobie zaledwie parę słów
i prostych zwrotów, jego przypadek przytaczano później
jako dowód istnienia okresu krytycznego dla nauki mowy.
Dziś relacji o nim nie interpretuje się tak jednoznacznie
Bierze się również pod uwagę np. hipotezę, że chłopiec
mógł cierpieć na jakąś chorobę skutkującą upośledzeniem
rozwoju umysłowego i że mogło to być przyczyną zarówno
porzucenia go przez opiekunów, jak i słabych wyników
w uczeniu się mowy już po odnalezieniu.
Nowych materiałów do przemyśleń dostarczył bardziej współczesny, drastyczny przykład amerykańskiej
dziewczynki Genie. Była ona przetrzymywana przez niezrównoważonego psychicznie ojca w całkowitej izolacji
do 13. r.ż. Trzymano ją zamkniętą w ciasnym pomieszczeniu i karano za każdy wydany dźwięk. W momencie,
w którym matka uciekła z nią z domu, dziewczynka nie
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chodziła i nie mówiła. Pod wpływem późniejszych oddziaływań terapeutycznych przyswoiła sobie pewną liczbę słów,
a jej zdolność reagowania na cudze wypowiedzi uznano
za zadowalającą. Nigdy jednak w pełni nie nauczyła się
mowy, nie pojęła i nie umiała stosować reguł gramatycznych (Kosslyn, Rosenberg, 2006).
Pomijając kwestię, których aspektów mowy dotyczy
w rzeczywistości zjawisko okresu krytycznego, co dla analityków historii „dzikich dzieci” pozostaje kwestią dyskusyjną, bez wątpliwości stwierdzić można, że zarówno
u Viktora, jak u Genie nastąpił pewien postęp w rozwoju
językowym, ale dopiero po wejściu w relację z drugą osobą.
W tym przypadku byli to dorośli aktywnie zachęcający
do podejmowania prób komunikowania się, prezentujący
konkretne zachowania językowe, wzmacniający reakcje
pożądane i korygujący błędne.

Jak przebiega proces wczesnego
rozwoju językowego?
Podsumujmy więc wszystko, co do tej pory zostało
powiedziane. Dziecko rodzi się z predyspozycjami do uczenia się mowy, do których zaliczamy przede wszystkim
ogólny potencjał rozwojowy zdrowego układu nerwowego,
możliwości ludzkiego ucha jako narządu przetwarzającego
drgania powietrza na impulsy elektryczne w mózgu, możliwości układu mowy wytwarzania dźwięków o pewnym
zakresie częstotliwości, oraz elementów modyfikujących
te dźwięki (język, podniebienie twarde i miękkie, zęby,
wargi), a także możliwość i potrzebę nawiązania więzi
z drugim człowiekiem.

Ryc. 1. Elementy procesu wczesnego rozwoju mowy

Jeśli narząd słuchu jest sprawny, dziecko szybko zaczyna
przejawiać pierwsze reakcje na dźwięki. Jeśli sprawne
są wszystkie mięśnie i nerwy wchodzące w skład układu
mowy, wywoływany przez struny głosowe poruszone przechodzącym przez krtań powietrzem bezwładny dźwięk
zostaje modyfikowany przez ruchy mięśni układu mowy
– początkowo tylko krtani (przy wokalizacji i głużeniu),
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z czasem również warg i języka (przy gaworzeniu). Rozwój
kontroli nad ruchami języka i mięśni mimicznych pozwala
na coraz bardziej sprawne wypowiadanie skomplikowanych połączeń głosek.
Opanowywanie ruchu oraz dojrzewanie kory słuchowej są równoległe i współzależne. Kształtowanie się umiejętność rozpoznawania dźwięków mowy idzie w parze
z doskonaleniem sprawności aparatu mowy. Jednocześnie obserwujące swoich opiekunów dziecko (a preferuje
w tej obserwacji ich twarze) dzięki neuronom lustrzanym
uczy się naśladować ruchy warg. W ten sposób charakterystyczny dla etapu głużenia ciąg samogłosek początkowo
przypadkiem zostaje co jakiś czas przerwany przez spółgłoskę. Z czasem coraz bardziej intencjonalne wykorzystywanie przez dziecko aparatu mowy prowadzi do etapu
gaworzenia, w którym to pojawiają się sylaby – ciągi
samogłosek przerywane spółgłoskami. Zabawa aparatem
mowy zaczyna zyskiwać coraz więcej cech intencjonalności. Wykształcone wskutek kontaktu ze światem kategorie
fonologiczne pozwalają na rozpoznawanie głosek języka
ojczystego, a neurony lustrzane umożliwiają synchronizację
pomiędzy elementem słuchowym a ruchowym i naśladowanie rozpoznanych w środowisku zewnętrznym dźwięków.
Stąd, zawierające początkowo wszystkie możliwe dźwięki,
gaworzenie wkrótce zaczyna zawierać tylko głoski należące
do języka opiekunów dziecka, przechodząc w gaworzenie samonaśladowcze. Stopniowo pojawia się coraz więcej
świadomej zabawy wydawanymi dźwiękami. Do wypowiadanych z początku bez większego związku z rzeczywistością zestawów sylab z czasem przyłącza się znaczenie.
***
Proces wczesnego rozwoju mowy jest składową intensywnego wzrostu psycho‑ruchowo‑społecznego. W porównaniu do sytuacji uczenia się przez dorosłych w analogicznym
zjawisku u dzieci zaskakuje przede wszystkim tempo pojawiania się nowych umiejętności. Fakt ten porusza wyobraźnię, inspirując do poszukiwania metod jeszcze większego
wykorzystania mitycznych już niemal możliwości młodego
mózgu. Pojawiają się więc kursy angielskiego dla niemowląt, języka migowego dla słyszących, kilkumiesięcznych
dzieci, czytania i liczenia dla dwulatków.
Weryfikacja skuteczności wspomnianych metod stymulowania i tak szybkiego już procesu trwa. Analiza najwcześniejszych etapów rozwoju języka każe tylko zwrócić
uwagę na niebezpieczeństwo położenia zbyt dużego nacisku na komponentę intelektualną. Przecież mowa, choć
często stanowi dla otoczenia pierwszy wyraźny przejaw
dziecięcego myślenia, kształtuje się dzięki synchronizacji
wielu elementów. Ruch jest jednym z jej głównych budulców. Choć u starszych dzieci zależność pomiędzy aktywnością fizyczną a sprawnością intelektualną wydaje się mało
czytelna, świadomość istnienia takiego związku na najwcześniejszym etapie każe rozważyć, czy organizowanie
dziecku wielkiej ilości zajęć rozwijających intelekt kosztem
ograniczenia aktywności ruchowej nie przyniesie niechcący
rezultatu odwrotnego, niż zamierzony.
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Omówiony w niniejszym artykule proces, wraz z charakterystycznym, niezwykłym porządkiem następowania
po sobie kolejnych faz oraz synchronizacją składających się
nań elementów, pojawia się u każdego człowieka w sposób
naturalny. Żeby ów misterny plan pozwolił rozwinąć się
potencjałowi ludzkiego organizmu, konieczna jest optymalna stymulacja z zewnątrz, w tym przypadku ze strony
opiekunów, których mózgi zdają się również nosić w sobie
plan działań pozwalających nauczyć mowy swoje potomstwo.
Być może ów program ma charakter genetyczny, może kulturowy, a może, co wydaje się najbardziej prawdopodobne,
jest wypadkową jednego i drugiego.
Zauważmy też, że o ile do powstania i rozwoju funkcji
językowej potrzebne są wszystkie wymienione elementy,
o tyle tylko dwa z nich stanowią barierę nie do przejścia,
a są to: wystarczające zdrowie układu nerwowego oraz
relacja. Niedorozwój słuchu, aparatu mowy, czy wzroku
może być rekompensowany przez rehabilitację w relacji
z najbliższymi opiekunami, czy też z opiekunami wykwalifikowanymi. Wada OUN prowadząca do poważnego upośledzenia umysłowego, bądź afazji jest barierą nie do przekroczenia. Jednak i tutaj opiekunowie zazwyczaj tworzą
sobie pewien system porozumiewania się z dzieckiem, choć
pozostaje kwestią dyskusyjną, na ile osoba niepełnosprawna
jest tu faktycznym uczestnikiem dialogu.
Brak relacji z osobą dążącą do nawiązania kontaktu
z dzieckiem sprawia, że proces rozwoju mowy nawet przy
wystarczającej sprawności pozostałych elementów, nie
postępuje. Język powstaje bowiem w relacji i relacji służy,
pozwalając najpierw na adekwatne zaspokojenie podstawowych potrzeb, a z czasem na wymianę myśli, uczuć i idei,
tworzenie zespołów i wspólne rozwiązywanie bardzo nawet
złożonych zadań i przekazywanie myśli przyszłym pokoleniom. Umożliwia również opisywanie i ocenianie samych
siebie, z całym wachlarzem stanów emocjonalnych, przemyśleń i wątpliwości, pozwalając na nadanie międzyludzkim
związkom innego, niż tylko fizyczny charakteru.
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ROLA JĄDER PODSTAWY W REGULACJI PAMIĘCI OPERACYJNEJ*

Każdy organizm żywy, jako mniej lub bardziej skomplikowany układ biologiczny, musi znajdować się w stanie
pewnej stałej równowagi, której utrzymanie warunkuje
jego prawidłowe funkcjonowanie. Prawda ta była powoli
odkrywana przez naukowców–lekarzy dopiero w XIX w.
Jednym z pierwszych był Claude Brenard, francuski fizjolog, który odkrył zasady stałości i regulacji środowiska
wewnętrznego. Dostrzegł on doskonałość funkcjonowania
organizmu, który ma zdolność do kompensacji i wyrównywania zmian zewnętrznych [1]. Obecnie, medycyna opisuje
anatomię, funkcje i znaczenie wielu układów hamujących
i pobudzających oraz ich wzajemne sprzężenia. Najbardziej
skomplikowanym, a zarazem chyba najmniej poznanym
tego typu układem jest centralny układ nerwowy. Ilość,
czułość, różnorodność oraz złożoność pętli regulujących
funkcje organizmu ludzkiego, od najprostszych motorycznych, po najmniej poznane poznawcze, jest wciąż zaskakująca i budzi podziw. Jednemu z takich układów i jego roli
w regulacji pamięci operacyjnej poświęcona jest ta praca.

ruchowe. Od niedawna wiadomo, że mogą mieć mają one
również wpływ na emocje, a co najważniejsze – na funkcje
poznawcze, takie jak podejmowanie decyzji, wybór czynności poznawczych, czy pamięć operacyjną [2, 4, 6, 8, 9].
Struktury jąder podstawy tworzą pętle regulacyjne: pętlę
motoryczną, przedmuchową, gałkowo‑r uchową, asocjacyjną
oraz limbiczną, do których docierają sygnały z obszarów
korowych [2]. Otrzymane informacje ulegają odpowiedniej
modulacji po to, aby ponownie trafić do kory mózgu. Modulacja sygnału odbywa się poprzez liczne neuroprzekaźniki,
do których jako najważniejsze należy zaliczyć pobudzający
glutaminian i hamujący GABA oraz dopaminę i acetylocholinę, których działanie zależy od receptorów, na które
oddziałują. Aby przybliżyć szlaki, jakie tworzą i zrozumieć
idee działania pętli regulacyjnych zwojów podstawy, należy
przyjrzeć się jednej z najlepiej poznanych i opisanych dróg,
czyli pętli motorycznej. Pętlę motoryczną można podzielić
na dwa główne szlaki: pętlę bezpośrednią (ryc. 1), której
zadaniem jest aktywacja kory mózgowej i pętlę pośrednią (ryc. 2), która wywiera hamujący wpływ na obszary
korowe mózgu.
Jądra podstawy
Obie drogi rozpoczynają się pobudzeniem prążkowia
poprzez sygnały docierające z kory. W przypadku drogi
Jądra podstawy stanowią obupółkulowe skupiska istoty bezpośredniej neurony hamujące prążkowia wysyłają sygnał
szarej, należące do struktur podkorowych układu pozapi- do części wewnętrznej gałki bladej i części siatkowatej
ramidowego. Zalicza się do nich prążkowie, na które składają się skorupa, jądro ogoniaste i jądro półleżące, gałkę
bladą, dzielącą się funkcjonalnie na część wewnętrzną
i zewnętrzną, jądro niskowzgórzowe oraz istotę czarną,
dzielącą się na część zbitą, siatkowatą i boczną [2, 3, 4,
5, 6, 7, 8]. Funkcje jąder podstawy są wciąż przedmiotem badań. Ze względu na położenie omawianych struktur nie są to badania proste, jednak liczne przypadki kliniczne, w których opisuje się objawy uszkodzenia jąder
podstawy oraz nowoczesne metody obrazowania funkcjonalnego pokazały, że mają one wpływ na wiele funkcji ludzkiego mózgu. Najlepiej opisany jest ich wpływ na funkcje
Ryc. 1. Motoryczna pętla bezpośrednia
* Praca pod kierunkiem dr. n. med. Łukasza Madanego
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zależnym od wielu czynników. Pamięć pozwala na przyswajanie nowych informacji oraz korzystanie z wcześniej
zdobytych doświadczeń, co z kolei warunkuje prawidłową
ocenę danej sytuacji i analizę okoliczności, które napotykamy. Wydaje się to być funkcją układu nerwowego wręcz
niezbędną do przetrawiana. Źródła informacji na temat
pamięci stanowią nowoczesna diagnostyka funkcjonalna
(PET, fMRI) oraz badania nad uszkodzeniami mózgu,
w wyniku których obserwowano zaburzenia różnych aspektów, obszarów i funkcji pamięci.
Znanych jest kilka podziałów pamięci, lecz brak jest
wciąż jednego, pełnego i precyzyjnego. Pamięć dzieli się
między innymi na długotrwałą i krótkotrwałą. Pamięć operacyjną zalicza się do pamięci krótkotrwałej (ryc. 3). Opis ten,
mimo iż niedoskonały, stosowany jest najczęściej. Do różRyc. 2. Motoryczna pętla pośrednia
nic między pamięcią długotrwałą i krótkotrwałą należałoby
zaliczyć przede wszystkim czas przechowywania inforistoty czarnej. Struktury te są odpowiedzialne za hamowanie macji [11, 12]. Jednak już tu napotyka się problem. Nie ma
jąder wzgórza, które z kolei wysyłają pobudzenie ponownie bowiem ściśle określonej granicy czasowej, która pozwałaby
do kory. Taka pętla powoduje osłabienie sygnałów hamo- na rozróżnienie tych dwóch rodzajów pamięci. Również
wania części wewnętrznej gałki bladej i części siatkowatej sposób jej odtwarzania wydaje się być podobny. Do różnic
istoty czarnej, a w efekcie uwolnienie od wpływu hamu- pomiędzy tymi dwoma rodzajami pamięci zaliczyć można
jącego jąder wzgórza. Opisane sprzężenie zwrotne gwa- na przykład ich pojemność, określoną w przypadku pamięci
rantuje więc silne pobudzenie kory mózgu. W przypadku krótkotrwałej. Dodatkowo, pamięć krótkotrwała nie pozodrogi pośredniej sygnały hamujące z neuronów prążkowia stawia śladu i łatwo można przerwać jej zapis.
docierają do części zewnętrznej gałki bladej, która to z kolei
hamuje jądro niskowzgórzowe. Jądro niskowzgórzowe, jako
pobudzający element pętli, wysyła swoje sygnały z jednej
strony do części wewnętrznej gałki bladej i części siatkowatej istoty czarnej, a z drugiej, tworząc pętlę sprzężenia
zwrotnego z powrotem do części zewnętrznej gałki bladej.
Poprzez pobudzenie struktur hamujących jądra wzgórzowe
dochodzi w efekcie do słabszego pobudzenia kory mózgowej. W sytuacji zdrowego mózgu obie pętle pracują we
wzajemnej równowadze, gwarantując odpowiednie pobudzenie wzgórza, a tym samym regulując pobudzenie kory
mózgowej [2, 3]. Zachwianie tej równowagi może w efekcie prowadzić do nadmiernej ruchliwości obserwowanej,
na przykład u chorych na pląsawicę Huntingtona lub akinezę
Ryc. 3. Podział pamięci
u cierpiących na chorobę Parkinsona [2, 3, 5, 10].
Schemat połączeń jąder podstawy z korą mózgu w przypadku regulacji funkcji emocjonalnych i poznawczych (rówPamięć operacyjna posiada cechy pamięci krótkotrwałej.
nież w przypadku pamięci operacyjnej) jest analogiczny Informacje gromadzone są w niej na krótki czas, podczas
do przedstawionego schematu regulacji funkcji motorycznych. którego ulęgają „manipulacji” potrzebnej do wykonywania konkretnych czynności i procesów poznawczych [11,
13, 14]. Dzięki niej człowiek jest w stanie zmieniać swoje
Pamięć operacyjna
zachowanie, podejmować decyzje, rozwiązywać stawiane
przed nim zadania, czy planować działanie w zależności
Pamięć, fascynująca i wciąż nie do końca poznana jest od danej, aktualnej sytuacji.
jedną z najważniejszych funkcji poznawczych ludzkiego
Model pamięci operacyjnej według Alana Baddeley
mózgu, której mimo to w życiu codziennym nie doceniamy (ryc. 4) zakłada, że na pamięć operacyjną składają się dwa
i postrzegamy jako coś zupełnie naturalnego. Pomimo systemy przetwarzania informacji: fonologiczny i wzrokowo
iż jej definicja określana jako kodowanie, przechowywanie ‑przestrzenny oraz tak zwany bufor epizodyczny. Całość
i odtwarzanie informacji wydaje się być prosta, przy próbie kontrolowana jest przez centralny system wykonawczy [11,
sprecyzowania i dokładniejszego opisania istoty pamięci 12, 14]. Funkcje poszczególnych elementów przedstawiono
okazuje się ona być procesem skomplikowanym oraz w tabeli 1.
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Rys. 4. Schemat modelu pamięci operacyjnej wg Baddleya na podstawie [14]
T a b e l a 1. Funkcje poszczególnych elementów modelu pamięci
operacyjnej wg Baddley’a [14]

Element modelu pamięci
operacyjnej
Centralny system wykonawczy

Podsystem fonologiczny

Podsystem
wzrokowo‑przestrzenny
Bufor epizodyczny

Funkcje
szeroko pojęta koordynacja
przepływu i dostępu
do informacji
przechowywanie śladów
pamięciowych oraz powtarzanie
czasowo przechowywanych
w nim informacji
magazynowanie informacji
o kształtach, kolorach,
wielkości lub położeniu
przestrzennym obiektów
krótkotrwałe przechowywanie
złożonych informacji

Pamięć operacyjna związana jest z czynnością
grzbietowo‑bocznej części kory przedczołowej, czego
dowodzą badania potwierdzające aktywację tego obszaru
w czasie przechowywania oraz w trakcie aktywnego przetwarzania informacji w pamięci operacyjnej [11, 12, 13,
14, 15]. Układ powiązań pamięci operacyjnej jest jednak
dużo bardziej skomplikowany. Związany jest przykładowo
również z korą przedczołową, ciemieniową, czy strukturami podkorowymi. Cześć badaczy próbuje nawet wykazać
uwarunkowania genetyczne sprawności pamięci operacyjnej [13, 14]. Zadania związane z fonetyczną pamięcią operacyjną aktywują więcej regionów lewej półkuli. Z kolei
pamięć operacyjna przestrzenna prowadzi do pobudzenia
większej ilości ośrodków w prawej półkuli. Stopień aktywacji zależy oczywiście od złożoności zadania, a przy tych
najbardziej skomplikowanych zaangażowane są obydwie
półkule mózgu [12].
Pamięć operacyjna może ulec zaburzeniom w wielu
chorobach, takich jak: schizofrenia, choroby afektywne
i neurodegeneracyjne, np. choroba Alzheimera, Parkinsona,
Huntingtona oraz otępienie z ciałkami Lewy’ego. Osoby
te mają mniejsze możliwości korzystania z nowych informacji i adekwatnego korzystania z doświadczenia. Dodatkowo, w trakcie wykonywania zadań popełniają więcej
błędów i potrzebują na ich rozwiązanie więcej czasu niż
osoba zdrowa [4, 11, 12, 13, 14, 15].

Pętla podstawno‑korowa, dane anatomiczne
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kognitywne, w tym pamięć operacyjną. Podejrzewano,
że jądra podstawy mogą modulować sygnały wysyłane
do pól korowych odpowiedzialnych za te właśnie procesy
[2, 9, 16]. Na podstawie badań anatomicznych w 1986 r.
Alexander, Delong i Strick wysunęli hipotezę istnienia
połączeń między jądrami podstawy a polami korowymi
powiązanymi z pamięcią operacyjną. Za takie uznano pola
12, 46, 24 i 13 według Brodmanna [17]. Obecnie wiadomo,
że pola te zaangażowane są bezpośrednio w planowanie,
pamięć operacyjną oraz uczenie oparte na regułach. Brak
było jednak metod, które pozwoliłyby na śledzenie połączeń
nerwowych między wspomnianymi obszarami. Za pewnik
uznawano fakt, że sygnały nerwowe wysyłane są z kory
czołowej do jąder podstawy. Jednakże to czy zmodulowany
sygnał powracał do kory, uznawano za dyskusyjne i warte
zbadania. Gwałtowny rozwój neurochirurgii i neurologii
pozwolił na opracowanie nowych metod dających możliwość śledzenia szlaków nerwowych. Metody te opierają
się na iniekcji wirusów neurotropowych do ośrodkowego
układu nerwowego. Ze względu na inwazyjność, niemożliwym jest wykorzystanie ich do badań nad ludzkim mózgiem,
stąd wyniki otrzymano przeprowadzając doświadczenia
na mózgach małp. W badaniach opisanych przez Middletona [17] podane do określonych pól korowych (9, 12 i 46
według Brodmanna oraz obszar kory skroniowej dolnej TE)
układu nerwowego wirusy (McIntyre‑B, HSV1), przemieszczając się wstecznie do kierunku przewodzenia impulsu
nerwowego, dotarły poprzez wzgórze, do jąder podstawy.
Jest to z pewnością potwierdzenie hipotezy zakładającej,
że wszystkie analizowane w badaniach pola korowe odbierają impulsy nerwowe z jąder podstawy. Dodatkowo udowodniono, że część z nich (pola 9 i 46) otrzymuje sygnały
zarówno z części wewnętrznej gałki bladej, jak i z części
siatkowatej istoty czarnej. Pozostałe (pole 12 i obszar TE)
jedynie z części siatkowatej istoty czarnej. Rozkład przestrzenny znakowanych neuronów (tab. 2) w analizowanych
jądrach podstawy okazał się być zależny od miejsca iniekcji
wirusa [17, 18]. Okazuje się, że każde z badanych pól korowych wydaje się być celem topograficznie zorganizowanej
struktury dróg wyjściowych jader podstawy (ryc. 5).

Ryc. 5. Drogi impulsu z jąder podstawy do kory. GPi – część wewnętrzna gałki
bladej, SNpr – część siatkowata istoty czarnej, VA – jądro brzuszno‑przednie
wzgórza, MD – jądro przyśrodkowo‑grzbietowe wzgórza. Pola 9, 12 i 46
według Brodmanna, TE – obszar kory skroniowej dolnej

Podsumowując, wiele pól korowych odbiera sygnalny
Liczne obserwacje naukowców sugerowały, że jądra z jąder podstawy, jednak specyficzne neurony pobudzają
podstawy mogą mieć wpływ nie tylko na funkcje ruchowe, pola ruchowe, inne pola odpowiedzialne za funkcje kognimotorykę organizmu ludzkiego, ale również na jego funkcje tywne.
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T a b e l a 2. Lokalizacja znakowanych neuronów w zależności
od miejsca iniekcji wirusa neurotropowego. Pola 9, 12 i 46 według
Brodmanna, TE – obszar kory skroniowej dolnej

Miejsce
iniekcji
wirusa

Lokalizacja zidentyfikowanych neuronów jąder
podstawy

Pole 9

część wewnętrzna gałki
bladej

Pole 9

część siatkowata istoty
czarnej

Pole 12

część siatkowata istoty
czarnej

Obszar TE

część siatkowata istoty
czarnej

grzbietowo względem
znakowanych
z pola 46
brzusznie w stosunku
do pozostałych
przyśrodkowo względem
znakowanych z pola 46
i obszaru TE
grzbietowo względem
znakowanych z pola 46

Rola jąder podstawy w regulacji
pamięci operacyjnej
Analiza badań doświadczalnych i klinicznych zdaje się
potwierdzać ogromna rolę jąder podstawy, a w szczególności
prążkowia w regulacji pamięci operacyjnej [17, 18]. Możliwe
jest to dzięki specyficznej budowie (ze średnich komórek,
kolcowych mających bardzo dużą liczbę połączeń synaptycznych) oraz funkcjonowania prążkowia (procesy LTP i LTD,
podobne do zachodzących w korze mózgu) [2]. Okazuje się
jednak, że regulacja ta jest możliwa jedynie przy prawidłowym funkcjonowaniu wszystkich omówionych elementów
pętli. Wyniki eksperymentów sugerują dodatkowo, że duży
wpływ na szybkość wykonywania zadania ma stężenie dopaminy [17, 18, 19]. Może to być kolejny argument potwierdzający wpływ prążkowia na pamięć operacyjną. Głównym
zadaniem jąder podstawy, w kontekście pamięci operacyjnej,
jest najprawdopodobniej tak zwane bramkowanie informacji. Ten złożony układ, ma za zadanie poprzez wyhamowanie i odhamowanie impulsów nerwowych regulować ilości
potrzebnych do realizacji zadania informacji, docierających
do kory. W przypadku, gdy część neuronów zaangażowana jest w wykonywanie określonego zadania następuje
hamowane pozostałych neuronów prążkowia. Ogranicza
to napływ dodatkowych informacji, zbędnych do wykonania bieżącego zadania [2]. Wyniki licznych eksperymentów
sugerują, że taki mechanizm bramkowania ma za zadanie
ochronę pamięci operacyjnej przed szumem pochodzącym
z samego układu nerwowego, jak i sygnałów zewnętrznych
[19]. Pozwala to na wykonanie bieżącej operacji, ograniczając tym samym napływ nowych informacji niemających
zastosowania do aktualnego zadania – „zamknięta bramka”.
Z drugiej jednak strony, do uzyskania poprawnego rezultatu potrzebna jest ciągła aktualizacja pamięci operacyjnej.
Stąd też bramka powinna okresowo „otwierać się” w celu
aktualizacji danych. Zbyt często lub zbyt rzadko pobierane
nowe informacje zaburzają proces ich analizy. Zbyt rzadko
– powodują akinezę psychiczną obserwowaną u pacjentów z chorobą Parkinsona, zbyt często – powodują nadmierne pobudzenie obserwowane w chorobie Huntingtona.

Istotą procesu bramkowania jest mechanizm polegający
na hamowaniu innych neuronów prążkowia niż te związane
z przetwarzaniem określonego schematu. Efekt „otwartej bramki” uzyskany jest poprzez odhamowanie wzgórza,
co prowadzi do silnego pobudzenia kory i umożliwia napływ
nowych informacji. Do efektu „zamkniętej bramki” prowadzi hamujący wpływ prążkowia na wewnętrzną część gałki
bladej i część siatkowatą istoty czarnej, a w efekcie słabe
pobudzenie kory (analogicznie jak w przypadku pętli motorycznych). Być może taki schemat działania możliwy jest
dzięki istnieniu wielu równoległych połączeń podstawno
‑wzgórzowo‑korowych. Okazuje się więc, że w obrębie
tradycyjnie wyróżnianych obwodów, jakie tworzą jądra
podstawy z korą mózgu, można wyróżnić dużo więcej
podpętli. Przepływ sygnałów przez jedną z nich blokuje
pozostałe pętle i pozwala na analizę bieżącej informacji.
Po jej przetworzeniu impulsy nerwowe z kory pozwalają
na napływ nowych danych – odblokowanie pozostałych
pętli [2, 18, 19, 20].
Okazuje się, że wyładowania neuronów prążkowia we
właściwym czasie i miejscu (na skutek konkretnego bodźca)
to nie jedyny mechanizm bramkowania. Do prawidłowego
funkcjonowania pamięci operacyjnej niezbędny jest nieprzerwany wpływ dopaminy na ogólną pobudliwość neuronów
prążkowia. Pozwala to na utrzymywanie wysokich progów
pobudliwości, czyli wyhamowanie większości komórek
kolcowych prążkowia. Wówczas jedynie odpowiednio silne
i specyficzne bodźce wywołają aktywność komórek, które
odpowiadają za konkretne czynności. Pobudzenie komórek
kolcowych staje się niemożliwe przy zbyt wysokim progu
pobudliwości. I odwrotnie, przy zbyt niskim progu, mamy
do czynienia z nadmiernym pobudzaniem [2].
Liczne badania psychologiczne, teoretyczne oraz obrazowanie funkcjonalne układu nerwowego zdają się potwierdzać przedstawiony mechanizm regulacji pamięci operacyjnej [2, 18, 19, 20].

Podsumowanie
Pamięć operacyjna pozwala na czasowe gromadzenie
informacji, niezbędne do planowania, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Są to funkcje, bez których
niemożliwe jest funkcjonowanie ludzkiego mózgu, stąd
też dogłębne poznanie mechanizmów regulujących pamięć
operacyjną wydaje się niezwykle istotne.
Przeanalizowane publikacje zdają się potwierdzać
wpływ jąder podstawy na funkcje kognitywne, w tym
na pamięć operacyjną. Ukazują jądra podstawy jako struktury odpowiedzialne za kontrolę i przetwarzanie informacji,
niezbędne do podjęcia decyzji (działania). Sugerują także
ich silny związek z korą mózgu. Nie znaczy to oczywiście, że jądra podstawy oraz obszary korowe nie tworzą
połączeń z innymi obszarami mózgu (w świetle tematu
pracy najważniejsze jednak wydaje się opisanie wzajemnych połączeń między jądrami podstawy i korą mózgu).

ROLA JĄDER PODSTAWY W REGULACJI PAMIĘCI OPERACYJNEJ

Proponowany model bramkowania w dosyć obrazowy sposób tłumaczy proces aktualizacji danych. Jednak nie jest
modelem pozbawionym wad. Te niezwykle interesujące
mechanizmy regulacji jakim ulega pamięć operacyjna,
nadal nie są w pełni opisane. Wątpliwość budzi na przykład częstotliwość aktualizacji danych. Jaka powinna być
i od czego zależy? Przedstawiony schemat nie daje również
odpowiedzi na pytanie: na podstawie czego jedna pętla
(informacja) jest „otwarta” przy równoczesnym zablokowaniu pozostałych? Prawdopodobnie w procesie tym biorą
udział inne struktury mózgu, które mają dostęp do pamięci
długotrwałej – naszych doświadczeń. Dzięki temu prawdopodobnie ten skomplikowany układ dokonuje selekcji
impulsów wybierając w pierwszej kolejności te, które zgodnie z doświadczeniem szybciej i sprawniej doprowadzą nas
do celu – m rozwiązania zadania. Zdecydowanie jednak
proponowany model regulacji pamięci operacyjnej wymaga
dalszych badań i rozważań.
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TEORIE METAFORY A MARKETING*

Problem metafory od lat fascynuje literaturoznawców,
lingwistów, filozofów języka, a także kognitywistów. Badania nad naturą metaforycznego znaczenia przyjęły charakter interdyscyplinarny. W związku z tym istnieje bogate
piśmiennictwo dotyczące tego zagadnienia. W literaturze
przedmiotu prezentowane są różnego rodzaju koncepcje,
m.in. Arystotelesa (1988), Black’a (1962), Davidsona (1978),
Grice’a (1975), Searle’a (1979), Lakoffa i Johnsona (1988).
Wprawdzie udzielają one pewnych odpowiedzi na temat
metaforycznego znaczenia, ale obarczone są właściwymi
sobie problemami.
Celem pracy było przeanalizowanie i przybliżenie
najbardziej wpływowych w ramach filozofii analitycznej
i językoznastwa koncepcji dotyczących metaforycznego
znaczenia, tj. teorii interakcyjnej Blacka i teorii niekognitywnej Davidsona oraz zaprezentowanie koncepcji Lakoffa
i Johnsona, która osadzona jest w zupełnie innym paradygmacie. Atrakcyjność kognitywnej koncepcji polega m.in.
na możliwości jej aplikacji do marketingu, gdzie wyróżnienie metafor głębokich umożliwia zrozumienie uniwersalnych
motywów rządzących ludzkim zachowaniem, a zrozumienie tych mechanizmów pozwala na twórcze opracowanie
i realizacje strategii marketingowej.

zostało użycie metaforyczne zamiast węższego gatunkowego słowa „stać na kotwicy”. Teoria ta jest prototypem
dla innych teorii, w których warunek przeniesienia metaforycznego oparty jest na pewnej relacji między rzeczami:
podobieństwie lub analogii. Na gruncie teorii Arystotelesa
przeniesienie metaforyczne oparte jest na relacjach ontologicznych. Użycie metaforyczne charakteryzuje się pewnym niedosłownym, kreatywnym czy też celowym użyciem.
Celem takiego użycia jest wzbudzenie w słuchaczach pewnych emocji oraz wysiłku intelektualnego. Główną wadą
teorii opartej na porównaniu jest fakt, że podobieństwo nie
jest dane obiektywnie – podobieństwo zawsze jest względne.
Innymi słowy podobieństwo zależy zawsze od obserwatora.

Teorie metafory: Black vs Davidson
W odpowiedzi na pytanie, jaka jest natura metaforycznego znaczenia, wielu filozofów, uważa, że znaczenie metaforyczne ma taki sam charakter jak znaczenie potoczne,
a różnica, jeśli w ogóle zachodzi, polega na tym, w jaki
sposób treść propozycjonalna jest wyrażana.
Filozofowie tacy jak Black (1962) odrzucają twierdzenie, że znaczenie metaforyczne jest tego samego rodzaju,
co znaczenie potoczne. Podkreślają niepowtarzalny i kreacyjny charakter metafor. Według tych poglądów metafory
da się sprowadzić do reguł semantycznych.
Czym jest metafora?
Davidson (1978) argumentuje, że metafory nie mają
żadnego charakterystycznego znaczenia z wyjątkiem litePróbując udzielić odpowiedzi na fundamentalne pyta- ralnego i wyciąga wniosek, że jedynymi kandydatami dla
nie: czym jest metafora? ciężko znaleźć definicję, która nie znaczenia są podlegające prawdziwości treści zdaniowe.
byłaby kontrowersyjna. Tradycyjne arystotelesowskie ujęcie zawarte w takich dziełach jak „Poetyka” i „Retoryka” Interakcyjna teoria metafory
posługuje się terminem metafory jako przeniesienia nazwy
W słynnej publikacji „Metaphor” Black (1962) podejjednej rzeczy na inną: z rodzaju na gatunek, z gatunku muje dyskusję na temat metafory oraz proponuje jej własną
na rodzaj, z jednego gatunku na inny, lub też przeniesienie teorię. Jako pierwszy prezentuje systematyczną interpretaz jakiejś rzeczy na inną na zasadzie analogii (Arystoteles cję metafory określaną mianem teorii interakcyjnej. Teoria
1988, s. 361–352). Na przykładzie zdania „Tutaj stoi mój ta opiera się na dwóch głównych twierdzeniach, po pierwokręt” Arystoteles wyjaśnia, że rodzajowe słówko „stać” sze, że metafory mają nieredukowalną treść kognitywną
* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera
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(znaczenie) i drugie, że treść kognitywna jest wytworzona
przez interakcję różnych systemów kognitywnych (tzw. system „banalnych skojarzeń”). Black utrzymuje, że treść kognitywna metafor może być prawdziwa, nawet jeśli nie jest
redukowalna do wyrażeń literalnych. Główną motywacją
teorii interakcyjnej jest zwrócenie uwagi na fakt, że metafory są potężnymi narzędziami poznawczymi, ponieważ
mają więcej siły informacyjnej i obrazującej, niż jakakolwiek parafraza literalna, a przez to pozwalają nam lepiej
rozumieć świat w którym żyjemy.
Black wprowadza dwa kluczowe dla swojej teorii terminy: źródło (focus) i rama (frame) metafory. Nazywając
zdanie przykładem metafory, należy założyć, że przynajmniej jedno słowo jest użyte metaforycznie i przynajmniej
jedno literalnie. Słowo, które jest użyte metaforycznie,
nazywa on źródłem metafory, a pozostałą część wyrażenia, w którym się to słowo pojawia – ramą. Jako przykład
wyrażenia metaforycznego Black podaje zdanie: „Przewodniczący przebrnął przez dyskusję”. Analiza tego wyrażenia w terminach Blacka ukazuje, że słowo „przebrnął”
jest źródłem metafory, a pozostała część zdania jego ramą.
Z pomocą tej metody Black krytykuje inne postacie teorii
metafory powszechnie uznawane przez krytyków literackich.
Odrzuca to, co w ogólnej postaci można nazwać substytucyjną teorią metafory. Zgodnie z tą teorią źródło metafory
(czyli słowo, które w literalnej ramie wyróżnia się użyciem
metaforycznym), stosujemy do przekazania znaczenia wyrażalnego literalnie. W tej koncepcji zakłada się, że wyrażenie
metaforyczne ma swój literalny odpowiednik znaczeniowy.
Według tej teorii zdanie metaforyczne „Ryszard jest lwem”
miałoby swój odpowiednik znaczeniowy w postaci zdania
literalnego „Ryszard jest dzielny”.
Black nie może się na to zgodzić, ponieważ uważa,
że wiele metafor posiada treść kognitywną, która nie jest
parafrazowalna. Innymi słowy zdaniem Blacka wiele metafor nie posiada odpowiednika literalnego.
Kolejnym dominującym poglądem, który Black odrzuca,
jest teoria porównaniowa. Teoria ta jest szczególną odmianą
teorii substytucyjnej. W tej koncepcji zakłada się, że wyrażenie metaforyczne zastępuje to, co jest podobne do desygnatu wyrażenia literalnego. Na przykład zdanie „Ryszard
jest lwem” zostaje przekształcone na zdanie „Ryszard jest
jak lew” (w byciu dzielnym). Zdaniem Blacka, problem tej
teorii polega na tym, że porównaniami nie rządzą tak ścisłe reguły jak językiem fizyki, a podobieństwa nie są dane
obiektywnie. Black podkreśla, że metafor używamy wówczas, gdy w grę nie wchodzi dokładność wypowiedzi naukowej. Uważa, że wypowiedzi metaforyczne nie są formalnymi
porównaniami, ani odpowiednikami wyrażenia literalnego,
bo posiadają własną wartość i możliwości. Ostatecznie Black
przechodzi do tego, co nazywa interakcyjną teorią metafory,
która ma być wolna od wad omawianych teorii. Utrzymuje,
że metafory mają treść poznawczą, która nie może być
wyrażona przez jakikolwiek literalny przekład. Pogląd ten
głosi, iż dwie myśli „współdziałają” ze sobą wytwarzając
w efekcie nowe znaczenie. Zgodnie z Blackiem, w metaforze
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postaci „A jest B”, gdzie „system banalnych skojarzeń” dla
B „współdziała z” lub „filtruje” nasze myśli z systemem
skojarzeń o A, w ten sposób uzyskujemy metaforyczne znaczenie całego zdania. Rozważmy metaforę „Człowiek jest
wilkiem”. Można tu mówić o dwóch przedmiotach: głównym
– człowiek (lub ludzie) i pomocniczym – wilk (lub wilki).
Własności bycia dzikim, mięsożernym, bezwzględnym, czy
drapieżnym są systemem banałów kojarzonych ze słowem
„wilk”. Przy czym nie jest ważna prawdziwość tych banałów,
lecz łatwość odwołania się do nich. Każde z tych stwierdzeń przenoszone jest na przedmiot główny (człowieka).
Te własności są zasadnicze dla rozumienia metafory, służą
jako „filtr” myślenia o ludziach. Każdy ludzki rys, który
da się opisać w „wilczym języku” zostanie uwydatniony,
inny zostanie wyciszony. W tym rozumieniu przyjmuje się,
że słuchacz wspierany systemem implikacji „wilka”, zbuduje odpowiedni system dotyczący przedmiotu głównego.
Teoria metafory przedstawiona przez Blacka jest w zasadzie zbyt ogólnikowa, aby stanowić doniosłą wartość teoretyczną. Łatwo można dostrzec, że Black analizuje metafory
w terminach innych metafor takich jak: „współdziałanie”,
czy „filtrowanie”. Niemniej jednak stała się ona punktem
wyjścia dla niektórych teoretyków, utrzymujących centralną
tezę Blacka o nieredukowalności treści poznawczej metafor.
Teoria Donalda Davidsona
Davidson utrzymywał, że zdania metaforyczne mają
znaczenie, z tym, że jest to znaczenie literalne. Metafory
znaczą, to co słowa w swojej najbardziej literalnej interpretacji i nic więcej (Davidson, 1978). Poglądy Davidsona
przedstawione w artykule „What metaphors mean” w dużej
mierze poświęcone są krytyce metaforycznego znaczenia.
Davidson uważa, że nie ma żadnych instrukcji dla opracowania metafory; że nie ma podręcznika, który determinowałby, to, co metafory „znaczą” czy „mówią”. Innymi
słowy, nie ma testu na metafory, który nie odwoływałby
się do poczucia smaku – there is no test for metaphor that
does not call for taste (Davidson, 1978). Według Davidsona rozumienie metafory jest jak interpretacja marzenia
sennego, tj. rezultatem współpracy mówiącego i słuchacza,
która odbywa się na płaszczyźnie wyobraźni.
W świetle jego poglądów metaforyczne znaczenie nie
jest konstruowane w jakiś językowo stały sposób, w oderwaniu od znaczenia literalnego. W związku z tym nie wydaje
się, żeby był taki typ językowego znaczenia.
Założenie metaforycznego znaczenia nie wyjaśnia jak
działa metaforyczne użycie. Davidson zauważa, że metaforyczne znaczenie nie wyjaśnia metafory, że to metafora je
wyjaśnia. Jeśli zrozumieliśmy metaforę, możemy stwierdzić,
że uchwyciliśmy „metaforyczną prawdę” i powiedzieć, czym
jest metaforyczne znaczenie. Ale to znaczenie w metaforze
jest jak wyjaśnienie dlaczego tabletka usypiająca kładzie
do snu przez powiedzenie, że ma moc usypiającą – Meaning
in the metphor is like explaining that a pill puts you to sleep
by saying it has dormative power (Davidson, 1978). Jeśli istniałyby metaforyczne znaczenia, to prawdopodobnie stałyby
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się znaczeniem literalnym, gdyby metafory umarły. Przyjmuje się, że kiedy metafory wchodzą do powszechnego
użycia, to umierają. Jednak literalne znaczenie martwych
metafor jest zwykle proste. Na przykład: „czas to pieniądz”
jest metaforą, która narzuca rozumienie czasu jako wartości
ograniczonej i materialnej. Natomiast znaczenie żywych
metafor jest zazwyczaj bogatsze.
Podsumowując, Davidson koncentruje swoje krytyczne
argumenty, wokół tezy, że w użyciu metaforycznym wyrażenia językowe zmieniają swoje znaczenie, ale jest ostrożny
w zaprzeczeniu, że jest coś takiego jak metaforyczna prawda.
Głównym problemem tej teorii jest to, że sugeruje użycie
metafory, ale nie wyjaśnia jej mocy.

Kognitywna teoria metafory
Metafora stała się centralnym tematem lingwistyki
kognitywnej od około 1970 r. W dużej mierze stało się tak
za sprawą Lakoffa i Johnsona. Po raz pierwszy w historii badań nad metaforą zwrócono uwagę na fakt, że nie
należy ona tylko i wyłącznie do domeny języka, ale przede
wszystkim do domeny myślenia. Stwierdzenie to okazało się
dalece rewolucyjne oraz dało podstawę do dalszych badań
nad metaforą na gruncie nowego paradygmatu – językoznawstwa kognitywnego. Językoznawstwo kognitywne
to prąd, który w radykalny sposób przeciwstawia się tradycji transformacyjno‑generatywnej – zapoczątkowanej
przez Noama Chomsky’ego – która dominowała w latach 50.
ubiegłego wieku oraz wywołała trwały wpływ na psychologię, socjologię, teorię literatury, a także matematykę (Lakoff
i Johnson, 1988). Gramatyka transformacyjno‑generatywna
to zbiór reguł wyrażonych w sformalizowanym języku matematycznym, mających na celu wymieniać i opisywać wszystkie poprawne zdania w dalszym języku przy zastosowaniu
słownika. Głównym komponentem tej gramatyki jest komponent składniowy z regułami frazowymi generującymi
strukturę głęboką, której przypisywane jest znaczenie przez
interpretujący komponent semantyczny, oraz z regułami
transformacyjnymi, przetwarzającymi strukturę głęboką
na strukturę powierzchniową, bez naruszenia znaczenia.
Struktura powierzchniowa podlega interpretacji fonologicznej (Lakoff i Johnson, 1988). Gramatyka transformacyjno
‑generatywna opiera się na założeniach obiektywizmu.
Rama teoretyczna dla kognitywnej teorii metafory
Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, iż koncepcja kognitywnej teorii metafory powstała w oparciu
o nowe naukowo‑teoretyczne podstawy. W ramach nowego
paradygmatu językoznawstwo określane jest mianem nauki
czysto empirycznej (Langacker, 1987).
Koncepcja Lakoffa i Johnsona
Centralna teza, na podstawie której Lakoff i Johnson
rozwijają swoją teorię metafor pojęciowych, to przyjęcie,
że nasz sposób myślenia, postrzegania a także działania ma

charakter metaforyczny. Innymi słowy, autorzy chcą przekazać, że oto metafory kierują naszym życiem. Jak głoszą
Lakoff i Johnson: Kategorie naszego powszedniego myślenia są w większości metaforyczne, a rozumowanie opiera
się na metaforycznych implikacjach i wnioskach (Lakoff
i Johnson, 1988, s. 251).
Na pytanie czym jest metafora, w swojej pierwszej
wspólnej pracy „Metafory w naszym życiu”, autorzy prezentują następującą definicję: istotą metafory jest rozumienie i doświadczanie pewnego rodzaju rzeczy w terminach
innej rzeczy (Lakoff i Johnson, 1988, s. 27). W późniejszej samodzielnej pracy Lakoffa pojawia się doprecyzowanie tej definicji. Metafora jest charakteryzowana jako
„przeniesienie części struktury pojęciowej z jednej domeny
do drugiej” (Lakoff, 1990, s. 48). X rozumiane jest jako
Y na skutek systematycznego powiązania dwóch różnych
domen pojęciowych, z których jedna (X) funkcjonuje jako
domena docelowa, a druga (Y) jako domena źródłowa metaforycznego rzutowania (projekcji). Tak scharakteryzowana
metafora jest procesem przy pomocy którego pojmujemy
i strukturalizujemy daną domenę doświadczeń w kategoriach innej domeny odmiennego rodzaju. Projekcja metaforyczna zachodzi na płaszczyźnie pojęciowej pomiędzy
dwiema domenami pojęciowymi, w wyniku czego ma swój
wyraz na powierzchni języka (Jäkel, 2003, s. 22). Na przykład, rozważmy metaforę: „czas to pieniądz”. W naszej
kulturze czas jest artykułem wartościowym, często używanym do osiągnięcia celów. Czas pojawia się w języku
na różne sposoby, np.:
–– Zabierasz mi czas.
–– Zainwestowałem w nią dużo czasu.
–– Straciłem dużo czasu.
–– Musisz mi zaoszczędzić czas.
–– Dziękuję ci za poświęcony mi czas (Lakoff i Johnson, 1988, s. 34).
Czas może oznaczać: wynagrodzenie za godzinę, opłaty
za pokoje hotelowe, budżety roczne, pożyczki na procent
itp. Ponieważ postępujemy tak, jakby czas był przedmiotem
wartościowym, pojmujemy go w ten właśnie sposób (Lakoff
i Johnson, 1988, s. 34). Wyrażenia „czas to pieniądz”, „czas
to środek o ograniczonej ilości” czy też „czas to artykuł
wartościowy” są metaforyczne, ponieważ wykorzystujemy
nasze codzienne doświadczenie z pieniędzmi, ograniczonymi środkami i wartościowymi artykułami po to, by uzmysłowić sobie pojęcie czasu (Lakoff i Johnson, 1988, s. 35).
Na gruncie koncepcji Lakoffa i Johnsona można uformować
następujące tezy teorii kognitywnej metafory:
1. Teza o wszechobecności
Metafory nie są wyjątkowym zjawiskiem poetyckiej kreatywności. Występują one powszechnie w języku codziennym. System pojęć, którym się posługujemy jest w istocie
metaforyczny.
2. Teza o systematyczności pojęć metaforycznych
Rozpatrując metaforę „Argumentowanie to wojna”,
zauważamy, że wyrażenia pochodzące ze słownika wojennego np.: atakować pozycje, nie do obrony, strategia, nowa
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linia ataku, zwyciężyć, zdobywać teren, składają się na systematyczny sposób mówienia o batalistycznych aspektach
argumentowania.
3. Teza o uwypuklaniu i ukrywaniu
Jeden aspekt w terminach innego pojęcia może zostać
uwypuklony inny wyciszony. Na przykład, jeśli skupimy się
na bitewnych aspektach argumentowania, pojęcie metaforyczne uniemożliwi nam skupienie uwagi na innych aspektach.
4. Teza o metaforach orientacyjnych
Istnieje obszar pojęć metaforycznych nadający strukturę innemu systemowi tzw. metafory orientacyjne np.
wzwyż–w dół, do–z, przód–tył, na–od, głęboko–płytko,
centralny–peryferyjny. Metafory orientacyjne nadają
danemu pojęciu orientację przestrzenną, np. „Szczęśliwy
to w górę” (happy is up). Takie ukierunkowania metaforyczne mają podstawę w naszym doświadczeniu kulturowym i fizycznym.
5. Teza o koherencji kulturowej
Najbardziej podstawowe wartości w danej kulturze
są spójne z metaforyczną strukturą najbardziej podstawowych pojęć występujących w tej kulturze. Na przykład „im
więcej, tym lepiej”. Więcej to góra, dobre to góra. Metafora
„mniej to lepiej” nie jest koherentna (na gruncie rozważanego amerykańskiego społeczeństwa).
6. Teza o metaforach ontologicznych
Dzięki identyfikowaniu naszych doświadczeń jako
rzeczy czy substancje, potrafimy o nich mówić, kategoryzować, kwantyfikować, czy też grupować. Rozważmy
przykład „Inflacja to rzecz”. Widzenie inflacji jako rzecz
pozwala nam mówić o niej, kategoryzować, rozpoznawać
pewne jej aspekty itp.
7. Teza o metaforze pojemnika
Przez to, że jesteśmy istotami fizycznymi, oddzielonymi od świata przez powierzchnię skóry, postrzegamy
świat jako coś zewnętrznego. Każdy z nas jest pojemnikiem
z powierzchnią ograniczającą i z orientacją typu w–poza
na inne przedmioty fizyczne, które są również ograniczone.
Postrzegamy je także jako pojemniki. Tak samo jest w przypadku orientacji jaką narzucamy środowisku naturalnemu.
Na przykład, stan Kansas jest terenem ograniczonym pojemnikiem, dlatego możemy powiedzieć, że w Kansas jest dużo
obszarów uprawnych.
Podsumowując, Lakoff i Johnson głoszą, po pierwsze,
że metafora jest tylko sprawą języka, bo łączy ze sobą także
rozum i wyobraźnię; po drugie, że metafory tkwią głęboko w naszym doświadczeniu; po trzecie autorzy rozpatrują język jakim posługujemy się codziennie, a nie język
poetycki.
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zauważa Pawelec jest to założenie materialistyczne (Pawelec,
2006, s. 33). Na gruncie tego stanowiska jedynym wyjaśnieniem zachowań rozumnych jest założenie homunkulusa, tj.
reagujemy adekwatnie do sytuacji bo w naszej głowie siedzi
„człowieczek”, który uruchamia odpowiednie mechanizmy,
a w głowie tego „człowieczka” musi siedzieć kolejny „człowieczek”, co prowadzi do regresu w nieskończoność. Problem przejścia z fizjologii do semantyki pozostaje jednak
nie dyskutowany przez autorów. Lakoff i Johnson zakładają,
że znaczenie jest fenomenem naturalnym i w związku z tym
powinno być wyjaśnione na gruncie nauk przyrodniczych
(Pawelec, 2006, s. 34).
Dodatkowo autorzy posługują się pojęciem metafory
konwencjonalnej, tj. dosłownej, w związku z tym:
a) można uznać, że rozpatrują tylko metafory „martwe”
bądź frazeologizmy;
b) można im zarzucić błędne koło, ponieważ o metaforyczności orzekamy wówczas, gdy następuje odejście
od sensu dosłownego.
Oba zarzuty można sprowadzić do przekonania, że jeśli
metafora polega na przekroczeniu konwencji językowej,
to propozycja Lakoffa i Johnsona nie ma nic wspólnego
z metaforą.
Obrona przed tymi zarzutami sprowadza się do tezy,
że opozycje „język dosłowny” lub „język metaforyczny”,
„metafora martwa” i „metafory żywa” są zbyt toporne, aby
dobrze odzwierciedlać rzeczywistość.

Aplikacja teorii kognitywnej do marketingu
Działania marketingowe oparte są na wiedzy dotyczącej
mechanizmów działania ludzkiego umysłu. Wraz z rozwojem nauki zmienia się rozumienie zasad działania i myślenia człowieka (Zaltman i Zaltman, 2010, s. 27). Najwybitniejsi psycholodzy poznawczy przyjmują, że umysł opiera
się na funkcjach mózgu. Innymi słowy, wszystkie nasze
myśli i uczucia są przejawem umysłu, a w konsekwencji
sygnałami przesyłanymi za pomocą połączeń nerwowych.
Sygnały wysyłane pomiędzy neuronami powodują powstanie myśli, która może pobudzić kolejne neurony, wywołując tym samym kolejne myśli. Myśli te można nazwać
ideami. Zbiór jednocześnie aktywowanych idei określa się
mianem modeli myślowych, map, struktur, czy schematów.
Do tych modeli odwołujemy się podczas naszej codziennej
praktyki, sytuacji życiowej, np. dokonując wyboru przy
zakupie lakieru do paznokci czy też przy wyborze partnera.
Metafory głębokie stanowią końcowy efekt złożonych procesów neurologicznych. Obie półkule biorą udział w przetwarzaniu metafor. Edelman uważa, że powstawanie myśli
nie wymaga udziału języka, ponieważ w swojej najwczeProblemy
śniejszej formie myśl zależy od trybów metaforycznych.
W swojej pracy Lakoff i Johnson podają, że proces trans- Podobnie uważa Pinker, uznaje bowiem, że metafora jest
feru z jednej struktury pojęciowej do drugiej jest „automa- kluczem do wyjaśnienia zjawisk myślenia i języka (Zalttyczny i nieświadomy” (Lakoff i Johnson, 1988, s. 109). man i Zaltman 2010, s. 52). Zaltman i Zaltman podają przyMożna przypuszczać zatem, że Lakoff i Johnson milcząco kład producenta piwa Anheuser–Busch, który wielokrotnie
przyjmują założenie, że struktury pojęciowe (domeny) wykorzystał ideę więzi jako głęboką metaforę w reklamach
są naturalnym mechanizmem biologicznym. Jak słusznie swojej marki Budweiser, dzięki czemu marce tej zostało
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przypisane to skojarzenie. Konsumenci nieświadomie kojarzą markę Budweiser z nawiązywaniem kontaktów towarzyskich, a tym samym wykorzystanie tego skojarzenia
przez inne marki wzmacniałoby w umysłach konsumentów
skojarzenie związane z marką Budweiser.
Uważa się, że rozwój metafor głębokich rozpoczyna się
w chwili narodzin, a następnie kształtowany jest przez środowisko społeczne. W tym sensie metafory głębokie przypominają inne wrodzone zdolności, takie jak trójwymiarowe
widzenie czy zdolności językowe. Nazywane są głębokimi,
ponieważ występują w nieświadomości, a metaforami ponieważ reprezentują to, co postrzegamy w otaczającej nas rzeczywistości. Metafory głębokie odzwierciedlają to, co przez
socjologów i psychologów nazywane jest uniwersalnymi
cechami, tj. cechami występującymi praktycznie w każdym społeczeństwie. Co oznacza, że ludzie w odmiennych
społeczeństwach posługują się taką samą liczbą metafor
głębokich (Zaltman i Zaltman, 2010, s. 15).
Na podstawie dwunastu tysięcy wywiadów w ponad
trzydziestu krajach autorzy książki „Metafory w marketingu”
wyróżnili siedem najczęściej pojawiających się metafor głębokich. Są to metafora: równowagi, przemiany, podróży,
pojemnika, więzi, zasobów i kontroli (Zaltman i Zaltman,
2010, s. 35). Okazuje się, że ludzi, którzy niemal różnią się
pod każdym względem, m.in. pochodzeniem kulturowym,
wiekiem, płcią, religią, poglądami itp., łączy tych siedem
metafor. Przykładowo, przedstawiciele różnych kultur rozmawiając o doświadczeniu zawodowym, planowaniu posiłków czy marce samochodu, odwołują się do tej samej metafory głębokiej – metafory równowagi. Przy czym sposób
wyrażania czy doświadczania tych metafor może być różny.
Jak podają autorzy cechy metafor głębokich przypominają
właściwości emocji. W zależności od kultury będą one inaczej wyrażane, ale to nie zmienia faktu, że mają jedną
przyczynę (Zaltman i Zaltman, 2010, s. 35). Wyróżnienie
ze względu na największą uniwersalność siedmiu metafor
głębokich, stanowi około 70% wszystkich metafor głębokich, z którymi autorzy zetknęli się podczas badań.
Metafora równowagi związana jest z ideą harmonii,
dostosowywania, przywracania sił czy sytuacji do pożądanego stanu. Równowaga ma związek m.in. z kwestiami
fizycznymi, moralnymi, społecznymi, estetycznymi, czy
psychicznymi. Może pojawiać się w kontekstach nadwagi
czy przejedzenia, jako brak równowagi, czy też jako składnik
diety, gdzie składniki się uzupełniają, a tym samym odzwierciedlają równowagę itp. (Zaltman i Zaltman, 2010, s. 37).
Metafora przemiany dotyczy zmiany stanu lub statusu,
np. gdy jesteśmy „rozłożeni przez grypę” lub czujemy się jak
„nowo narodzeni”. W przypadku kobiet często w kontekście
przemiany pojawia się macierzyństwo. Rola kobiet polega
na dopilnowaniu, aby ich dzieci wyrosły (przeobraziły się)
w fizycznie i emocjonalnie zdrowych dorosłych. W naturze
przykładem przemiany może być transformacja gąsienicy
w pięknego motyla (Zaltman i Zaltman, 2010, s. 38).
Metafora podróży – konsumenci często postrzegają
życie jako podróż, np. gdy mówimy, że życie jest ulotne.
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Podróże mogą być szybkie lub powolne, o czym świadczą
chociażby takie wyrażenia jak „czas leci”, „dojechaliśmy
już?”. Podróże mogą także wieść „pod górkę” lub z „górki”
(Zaltman i Zaltman, 2010, s. 39).
Metafora pojemnika spełnia dwie funkcje, po pierwsze uniemożliwia zawartości wydostanie się na zewnątrz
i po drugie rzeczom z zewnątrz przeniknięcie do środka.
Związana jest ze stanami fizycznymi, psychicznymi i społecznymi. Na przykład: możemy znaleźć się w dobrym–złym
humorze, utknąć w szponach nałogu, należeć do konkretnej rodziny lub grupy społecznej. Wspomnienia stanowią
zdaniem autorów najistotniejszy typ pojemnika, ponieważ
przechowują zapis naszych doświadczeń i nasza tożsamość
(Zaltman i Zaltman, 2010, s. 39).
Metafora więzi wyraża uczucia przynależności lub
wykluczenia. Na przykład, należymy do pewnych kręgów,
bądź nie, identyfikujemy się z pewnymi bohaterami lub
gwiazdami show‑biznesu, a także zrywamy nasze znajomości. Uczucia dystansu i rozłąki odzwierciedlają brak
więzi – np. gdy utracimy przyjaciela, pracę, czy tęsknimy
za zwierzakiem. Motywy więzi stanowią kluczowy element
myślenia klientów w sferze małżeństwa i rozwodu, posiadania lub adoptowania dzieci, posyłania dzieci na studia,
również otrzymywania i wręczania prezentów (Zaltman
i Zaltman, 2010, s. 39).
Metafora zasobów – jak podkreślają autorzy, zasoby
są niezbędne do przetrwania. Na przykład woda, pożywienie czy też opieka osoby dorosłej w dzieciństwie. Rodzina
i przyjaciele stanowią źródło zasobów, które pomagają nam
w ciężkich chwilach. Produkty i usługi także należą do zasobów. Np. pewna kobieta nazwała swój telefon „kołem ratunkowym”. Możemy mieć do czynienia z zasobami naturalnymi czy wytworzonymi, lub też z jednymi i drugimi.
Wiedza i informacje stanowią także źródło zasobów, np.
inteligentna osoba jest „kopalnią wiedzy”, a wykształcenie – „kluczem” do przyszłości (Zaltman i Zaltman, 2010,
s. 40).
Metafora kontroli – potrzebujemy kontroli do panowania
nad własnym życiem. Czasami nam się udaje, czasami nie.
Chorzy ludzie czują się czasami bezsilni, lub nie pozwalają na to, aby choroba „zniszczyła im życie”. Nasze normy
społeczne są tworzone po to, by kontrolować zachowania
obywateli. Ci, którzy się nie podporządkowują, są zamykani
w więzieniach (Zaltman i Zaltman, 2010, s. 41).
Oprócz tych siedmiu głównych metafor autorzy wyróżniają inne metafory głębokie, takie jak: ruch, który ma wiele
wspólnego z podróżą i bardzo często występuje jako jej element (ruch kojarzy się nam z witalnością, energią, dynamizmem czy byciem aktywnym); moc, która objawia się jako
siła lub źródło energii (konsumenci postrzegają moc również
w wymiarze fizycznym, np. jako uderzenie lub zderzenie;
firmy używają tej metafory po to, aby np. „szokować” lub
wywołać „ogień w ustach”); natura, reprezentuje to, co nie
zostało wytworzone przez człowieka (naturalne produkty
są dziewicze i wolne od zanieczyszczeń; natura symbolizuje
wzrost i ewolucję, wszystko, co naturalne można zestawić
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z osiągnięciami cywilizacji, np. motocykliści podczas dzikiej co oznacza, że ludzie będący w różnych zakątkach świata
jazdy wykazywali, że odczuwali jedność z naturą); system, doświadczają ich na tym samym podstawowym poziomie
metafora odzwierciedla potrzebę porządku i struktury, np. (Zaltman i Zaltman, 2010, s. 32).
odniesieniu naszego ciała postrzeganego jako biosystem;
często określamy sportowców jako „dobrze naoliwiona
maszyna”, a gdy ktoś cierpi na chorobę umysłową, często
Piśmiennictwo tematu
mówi się, że „brakuje mu piątej klepki” (Zaltman i Zaltwykorzystane i sugerowane
man, 2010, s. 42).
Podsumowując, odmienne metafory głębokie mogą
1. Arystoteles: Retoryka – Poetyka. PWN, Warszawa 1988.
mieć znaczenie dla różnych marek. Budweiser odwołuje
2. Black M.: Metaphor. Proceedings of the Aristotelian Society. 1954,
się do metafory więzi, Coors do metafory natury i ruchu,
55, 273–294.
Michelin przywołuje metaforę pojemnika, a Pirelli kontrolę. 3. Black M.: Models and metaphor. Cornell University Press, New York
1962
Zdarza się także, że różne marki nawiązują do różnych
4. Davidson D.: What metaphors mean. Critical Inquiry. 1978, 5, 31–47.
motywów tej samej metafory głębokiej.
5. Grice H.P.: Logic and Conversation. W: Syntax and Semantics. 3,
Dzięki metaforom głębokim marketerzy mogą uzyskać
41–58.
wgląd w postrzeganie i postępowanie klientów. Analizu- 6. Jäkel O.: Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu, Kraków
2003, Universitas.
jąc metaforyczny poziom wypowiedzi można porówny7. Lakoff G.. Johnson M.: Metafory w naszym życiu. Warszawa 1988,
wać rzeczywiste przeżycia klientów z ich wypowiedziami
PIW.
na temat tych przeżyć (Zaltman i Zaltman, 2010, s. 30). 8. Lakoff G.: The invariance hypothesis: is abstrakt reason based on image
Przez to menadżerowie będą mogli dotrzeć do emocji waż‑schemas? Cognitive Linguistics. 1990, 1, 39–74
nych z punktu widzenia danej marki i kategorii produktów, 9. Langacker R.: Foundations of cognitive grammar. Volume II: Descriptive application. Stanford University Press, Stanford 1987.
a także bardziej wykorzystać kreatywne myślenie podczas
10. Pawelec A.: Metafora pojęciowa a tradycja. Kraków 2006, Univeropracowania i realizacji strategii marketingowej (Zaltman
sitas.
i Zaltman, 2010, s. 44).
11. Searle J.: Metaphor. W: Expression and meaning: studies in the theory of
Metafory głębokie i emocje mają wiele wspólnego, pełspeech acts. Cambridge University Press, Cambridge 1979, 76–116.
nią ważne funkcje percepcyjne i poznawcze, są uniwersalne, 12. Zaltman G., Zaltman L.: Metafora w marketingu. Rebis, Poznań 2010.
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Czym jest plastyczność mózgu?

5. Narastanie (kumulacja) zmian plastycznych zależy od liczby powtórzeń określonych kombinacji bodźców
i długości przerw między powtórzeniami [3].
Rok później pojawiła się tzw. koncepcja Hebba, który
postulował, że do zmiany siły połączenia pomiędzy neuronami konieczne jest skuteczne i powtarzalne pobudzenie
neuronu postsynaptycznego przez presynaptyczny – takie,
które spowoduje zmiany biochemiczne i anatomiczne (np.
powstawanie kolbek synaptycznych neuronu presynaptycznego na dendrytach neuronu postsynaptycznego) wzmacniające (jeśli bodziec przekroczy wartość progową) lub
osłabiające (jeśli bodziec będzie podprogowy) połączenie
pomiędzy dwoma neuronami. Badania udowadniające
powyższą tezę przeprowadzane były m.in. przez Geoffreya
Raismana, Patricka Walla, Torstena Wesela i Davida Hubla,
Timothy’ego Bliss’a i Terje Lomo [4].
Plastyczność zapewnia zdolność do dokonywania zmian
adaptacyjnych na poziomie strukturalnym oraz funkcjonalnym – zdolność do zmienności, samonaprawy, uczenia się
i pamięci. Dotyczy wszystkich pięter układu. Do plastyczności mózgu zalicza się strukturalną dynamikę neuronów
i tzw. plastyczność synaptyczną [4, 5].
Współczesna neurobiologia opisuje plastyczność rozwojową, plastyczność pouszkodzeniową (tzw. kompensacyjną)
dorosłego mózgu, plastyczność wywołaną wzmożonym
doświadczeniem czuciowym i/lub ruchowym, plastyczność związaną z uczeniem się i pamięcią, plastyczność
przy powstawaniu uzależnień i plastyczność patologiczną
(w neuropatiach lub padaczce) [4]. U podstaw wszystkich
wyżej wymienionych leży zmiana siły połączeń międzyneuronalnych i liczby połączeń synaptycznych.

Wzorce zachowań człowieka uwarunkowane są głównie
genetycznie, jednak łatwo można je modyfikować. Genotyp nie zawsze jest całkowicie zgodny z fenotypem. Duży
wpływ na ten ostatni mają czynniki środowiskowe. Działania nasze dopasowujemy zazwyczaj do wymagań społecznych i technicznych [1]. Taka adaptacja możliwa jest
między innymi dzięki cesze układu nerwowego, jaką jest
plastyczność.
Pierwszą własnością, dzięki której komórki nerwowe
reagują na nadchodzące impulsy określonym cyklem zmian,
nazywamy pobudliwością. Drugą własność, dzięki której
w określonych układach neuronów powstają trwałe przekształcenia funkcjonalne w wyniku określonych bodźców lub
ich kombinacji będziemy nazywać plastycznością, a odpowiadające im zmiany, zmianami plastycznymi. Cytat ten
pochodzi z książki pt. „Organization of conditioned reflexes”
Jerzego Konorskiego [2]. Jej publikacja w 1948 r. stała się
przełomem w sposobie myślenia o funkcjonowaniu układu
nerwowego. W dziele tym określono niezbędne warunki
zjawiska plastyczności:
1. Warunkiem wstępnym jest istnienie potencjalnych
połączeń, będących efektem realizacji programu genetycznego, pomiędzy neuronami ośrodka wysyłającego informację o działaniu bodźca a ośrodkiem otrzymującym
tę informację.
2. Jeśli wzrostowi pobudliwości pierwszego ośrodka
towarzyszy wzrost pobudliwości drugiego ośrodka, to połączenia potencjalne między nimi przekształcają się w połączenia pobudzające.
3. Jeśli wzrostowi pobudliwości pierwszego ośrodka
towarzyszy obniżenie pobudliwości drugiego ośrodka,
to połączenia potencjalne między nimi przekształcają się
Mikroanatomia mózgu
w połączenia hamulcowe.
4. Zmiany plastyczne są wynikiem rozwoju i zwie- Jak zbudowany jest neuron?
lokrotnienia synaps pomiędzy zakończeniami aksonów
Neuron, czyli komórka nerwowa, zbudowany jest z ciała
ośrodka nadawczego i neuronami ośrodka odbiorczego.
komórki i neurytów. Ciało komórki (soma, perikarion)
* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera
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zawiera jądro, aparat Golgiego, rybosomy, tworzące ciałka
Nissla oraz inne organelle komórkowe. Składem nie różni
się bardzo od komórek innego typu. Charakteryzuje się
natomiast wysoką aktywnością biosyntetyczną. Wielkość
neuronu waha się od 5 do 120 mikrometrów.
Neuryty są cylindrycznymi wypustkami neuronu.
Wyróżnia się dendryty i aksony. Dendryty (wypustki protoplazmatyczne) to silnie rozgałęzione przedłużenia perikarionu; stanowią około 90% powierzchni całkowitej neuronu. Niektóre są zakończone tzw. kolcami dendrytycznymi,
na których tworzą się synapsy. Wiele dendrytów jednego
neuronu tworzy tzw. drzewo dendrytyczne.
Aksony – wypustki osiowe, są zazwyczaj długie,
o wyrównanej średnicy (0,2–20 mikrometrów), rozgałęzione w dystalnej części (tworzą tzw. kolaterale aksonu).
Zakończenia aksonów tworzą komponenty presynaptyczne
synaps chemicznych. Długość aksonów waha się od kilku
mikrometrów do ponad metra (np. komórki piramidowe).
Jeśli pokryte są osłonką mielinową, nazywane są włóknami
rdzennymi, jeśli nie – bezrdzennymi.
Neuryty różnią się między sobą organizacją spolaryzowanych mikrotubul, a co za tym idzie – składem organelli. W dendrytach mikrotubule ułożone są w obu kierunkach, natomiast w aksonach koniec dodatni mikrotubul
leży dystalnie od perikarionu.
Neurony różnią się między sobą rozmiarem, kształtem,
liczbą tworzonych synaps i wydzielanym neuroprzekaźnikiem. Ze względu na cechy strukturalne, czyli rozmiar, liczbę
neurytów, wzór drzewa dendrytycznego, długość aksonów oraz charakter wytwarzanych połączeń, dzielą się na:
–– komórkę jednobiegunową – z pojedynczym neurytem;
–– komórkę dwubiegunową – z dwoma neurytami.
Jeśli jeden z neurytów ulegnie fuzji, to komórka stanie
się pseudojednobiegunową (np. neurony czuciowe zwojów
korzeni grzbietowych);
–– komórkę wielobiegunową – trzy lub więcej neurytów,
stanowią większość w układzie nerwowym.
Podział ze względu na kształt drzewa dendrytycznego
(świadczący o efektywności synaptycznej i tym samym
o jego funkcji):
–– komórki piramidowe stanowią 60% neuronów w korze mózgu;
–– komórki gwiaździste – również występują w korze
mózgu;
–– komórki Purkinjego w korze móżdżku, które posiadają gęste drzewo dendrytyczne.
Podział ze względu na długość aksonów:
–– neurony projekcyjne, zwane głównymi, przekaźnikowymi lub neuronami Golgiego typu I, z bardzo długimi aksonami, np. komórki piramidalne i komórki Purkiniego;
–– komórki wstawkowe, zwane interneuronami lub
neuronami Golgiego typu II z krótkimi aksonami.
Podział ze względu na połączenia:
–– neurony aferentne (neurony czuciowe);
–– neurony eferentne (motoneurony).
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Występuje korelacja pomiędzy morfologią neuronów
i typem sekrecji [6].
Komórki glejowe
Oprócz neuronów, w układzie nerwowym występują
komórki glejowe (grec. glia = klej), które wspomagają
czynność neuronów. Jest ich więcej niż neuronów (stosunek 50 : 1). Dzielą się na dwie klasy: makroglej i mikroglej.
Makroglej zawiera komórki zwane astrocytami, oligendrocytami i komórki Schwanna.
Astrocyty – największe i najliczniejsze komórki spośród
gleju, mają gwiaździsty kształt, wypustki zwane stopkami
ssącymi. Pokrywają synapsy. Pełnią funkcje podporowo
‑naprawcze oraz detoksykują metabolity synaps. Regulują
zewnątrzkomórkowe stężenie jonów potasu. Tworzą barierę
krew‑mózg.
Oligodendrocyty w OUN i komórki Schwanna w obwodowym układzie nerwowym biorą udział w tworzeniu
osłonki mielinowej
Mikroglej to małe komórki o charakterze immunologicznym, pochodzące od makrofagów. Usuwają ogniska
martwicze, namnażają się w neuroinfekcjach („fagocyty
neuroinfekcji”) [6].
Budowa synapsy
Synapsą nazywamy obszar styku między neuronami.
W skład synapsy wchodzą trzy zasadnicze elementy strukturalne: element presynaptyczny (przekazujący sygnał),
element postsynaptyczny (odbierający sygnał) i szczelina
synaptyczna między nimi [6]. Synapsy mogą być chemiczne,
elektryczne i typu gap junction – szczelina. Wyróżnia się
kilka rodzajów synaps: akso‑dendrytyczne (pomiędzy aksonem i dendrytem; najczęstsze), akso‑somatyczne (na ciele
komórki nerwowej), akso‑aksonalne i inne. Dodatkowo
badania morfologiczne kory mózgowej i móżdżku wyróżniły dwa główne typy synaps. Typ I – typowe synapsy akso
‑dendrytyczne – pobudzajace, zawierające małe przejrzyste (SSV) lub duże o gęstym rdzeniu (LDCV) pęcherzyki;
typ II – synapsy akso‑somatyczne – hamujące, zawierające
ubogi materiał białkowy i wąską szczelinę [7].
Zakończenie aksonu zawiera mitochondria, pęcherzyki
synaptyczne (o średnicy 50 nm) i beleczki ograniczające.
W szczelinie (zwykle ma ona szerokość 30 nm) znajdują się
białka, łączące się z błoną pre‑ lub postsynaptyczną.
W synapsie chemicznej, w jej elemencie presynaptycznym, zachodzi zmiana nośnika elektrycznego na chemiczny
– jego biosynteza, transport wewnątrzkomórkowy i magazynowanie. Neuroprzekaźnik zostaje wydzielony, łączy
się z receptorem błony postsynaptycznej i zostaje unieczynniony. Podkreślona jest rola jonów wapnia w procesie
uruchomienia dodatkowych obszarów uwalniania w błonie
presynaptycznej [7].
Tworzenie synaps
Podczas rozwoju układu nerwowego liczba powstających neuronów jest większa niż liczba tych, które przeżyją.
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Konkurują one między sobą o możliwość komunikacji
z innymi neuronami. Proces ten nazywany jest synaptogenezą. Neurony, którym nie uda się utworzyć połączeń
synaptycznych, uruchomią proces apoptozy – programowanej śmierci komórki. Wyeliminowanych w ten sposób
zostaje około połowa neuronów. Tuż po urodzeniu neurony
mają niewiele wypustek i synaps. Narastają one w pierwszych dwóch latach życia (tzw. strukturalna dynamika neuronów) [4, 5]. Następnie, w wyniku procesów komórkowych,
modyfikowana jest liczba synaps. Największe znaczenie
dla wytworzenia połączenia na poziomie komórkowym
i molekularnym ma długotrwałe wzmocnienie synaptyczne
(LTP – long term potentiation)[5].
W OUN za stymulowanie tworzenia synaps odpowiedzialny jest układ glutaminergiczny [5]. Receptory glutaminergiczne NMDA (N‑metylo‑D‑asparaginian) umieszczone
na błonie postsynaptycznej regulują napływ jonów wapnia
do neuronu i kaskady sygnałów wywołanych przez jony.
Przepływ napięcia przez receptory NMDA w warunkach
fizjologicznych jest ograniczony, gdyż blokowane są one
jonem magnezu i przegrywają konkurencję z łatwiej aktywowanymi receptorami glutaminergicznymi nie‑NMDA,
które przepuszczają głównie jony sodu i potasu – są szybko
i krótkotrwale aktywowane. Tylko wówczas, gdy pojawia
się długotrwała depolaryzacja (przez silniejszy bodziec lub
poprzez stymulację sąsiednich synaps w neuronie postsynaptycznym), możliwe jest wywołanie LTP i utrwalenie
połączenia synaptycznego.
Synaptogeneza trwa przez całe życie. Do czynników
regulujących plastyczność synaptyczną zalicza się również
neuroprzekaźniki, takie jak acetylocholina, dopamina, kwas
gamma‑aminomasłowy (GABA), glicyna i noradrenalina.
Wpływają one na wzrost aksonów i dendrytów, stabilizację
synaps i przeżycie neuronów (poprzez regulację czynników
apoptotycznych) [5].
Komórki kory – pochodzenie
Neurony, jak i komórki glejowe mają swój początek
w neuroektodermie. W wyniku różnicowania, komórki prekursorowe (progenitorowe) przekształcają się w komórki
dojrzałe, tworzące linie komórkowe danego rodzaju. Proces
ten sterowany jest wzorem ekspresji genów w komórce oraz
sygnałami zewnątrzkomórkowymi, które mogą zmieniać
ekspresję genów i niektóre geny kodujące detektory sygnałów zewnątrzkomórkowych. Komórki neuronabłonka kolumnowego, wyścielające cewę nerwową wyzwalają namnażanie
neuroblastów. Struktura pierwotnie jednowarstwowa staje się
kilkuwarstwową w wyniku procesu zwanego promienistym
kształtowaniem cewy nerwowej. Dwie pierwsze warstwy to:
–– warstwa przykomorowa (tzw. wyściółka), gdzie
namnażają się komórki (ich perikariony utworzą ścianę
komór mózgu);
–– warstwa brzeżna z promieniście uporządkowanymi
wypustkami komórek glejowych (glioblastów), po których
ruchem ameboidalnym będą wspinać się neurony z warstwy
przykomorowej, w przyszłości tworząc warstwę korową.
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Tuż pod kształtującą się warstwą korową, utworzy się
tymczasowa warstwa podpłytkowa – zachodzi w niej bardzo
intensywna synaptogeneza. Neurony przechodzące przez
tę warstwę komunikują się z włóknami wstępującymi innych
okolic rozwijającej się kory i obszarów podkorowych. Te,
które nie opuszczą tej warstwy, dotknie apoptoza. Neurony
wspinające się po jednym glioblaście pozostaną blisko siebie tworząc kolumnę. Gdy migracja neuronów zakończy
się, glioblasty przekształcą się w astrocyty [7]. Dojrzała
kora mózgu utworzy 6 warstw:
Warstwa I – drobinowa.
Warstwa II – ziarnista zewnętrzna.
Warstwa III – piramidowa zewnętrzna.
Warstwa IV – ziarnista wewnętrzna.
Warstwa V – piramidowa wewnętrzna.
Warstwa VI – komórek wielokształtnych [7].
Nad wyściółką powstanie warstwa okołokomorowa,
gdzie przez pierwsze dwa lata życia będą powstawały małe
interneurony i komórki glejowe.

Fizjologia plastyczności
Śmierć komórki
Około połowa liczby neuronów powstających podczas
embriogenezy zostaje wyeliminowana na drodze konkurencji o połączenia synaptyczne z sąsiadującymi neuronami.
Według Vetulaniego również między 8. a 15. rokiem życia
następuje wymarcie ogromnej liczby neuronów [8]. Jest
to proces fizjologiczny, zwany apoptozą – czyli czynną
śmiercią komórki. Apoptoza ma ogromne znaczenie dla
procesu embriogenezy, wzrostu i rozwoju narządów oraz
dla inwolucji, eliminowania komórek uszkodzonych, zmutowanych i autoreaktywnych [9]. Zaburzenia procesów apoptotycznych mogą być przyczyną powstania nowotworów,
schorzeń autoimmunologicznych oraz degeneracyjnych
[10, 11].
Apoptoza może być wywołana czynnikami zewnątrzpochodnymi, poprzez pobudzanie „receptorów śmierci”,
oraz wewnątrzpochodnymi, gdzie największą rolę odgrywają mitochondria [11].
W przebiegu apoptozy niezbędna jest synteza DNA
i mRNA. Pierwszą zmianą morfologiczną jest odwodnienie komórki, zagęszczenie cytoplazmy, zagęszczenie chromatyny jądrowej – powstanie tzw. jądra pyknotycznego.
Rozpoczyna się proces cięcia DNA na odcinki o długości
nukleosomu z następową fragmentacją jądra komórkowego, Fragmenty jądra wraz z cytoplazmą tworzą tzw.
ciałka apoptotyczne – są one trawione przez makrofagi
lub sąsiadujące komórki dendrytyczne. Stopniowa dezintegracja komórki zapobiega uwalnianiu enzymów i substancji cytotoksycznych – stan zapalny nie pojawia się.
Śmierć na drodze apoptozy trwa od kilku godzin do kilku
dni [9].
Inne rodzaje śmierci komórki to autofagia, śmierć mitotyczna, interfazowa śmierć komórki i martwica.

NEUROBIOLOGIA ROZWOJOWA I INWOLUCYJNA PLASTYCZNOŚCI MÓZGU

Martwica (nekroza) jest procesem incydentalnym,
pasywnym, katabolicznym. Polega na zaburzeniu homeostazy komórki. Wczesnym objawem jest obrzęk prowadzący
do rozerwania błony komórkowej i wydostania się cytoplazmy i organelli na zewnątrz. Sąsiednie komórki ulegają
uszkodzeniu. Miejscowe stany zapalne powodują napływ
granulocytów, limfocytów, makrofagów. Martwica, czyli
nieplanowana śmierć komórki, trwa kilkanaście minut [9].
Procesy naprawcze
Wykazano, że pewne czynniki uszkadzające komórki
OUN, takie jak: stres, niektóre z czynników środowiskowych, niedokrwienie, niedotlenienie, obrzęk mózgu, choroby neurodegeneracyjne pobudzają procesy naprawcze,
prowadzące do tworzenia nowych neuronów. Neurogeneza
w stanach patologicznych, poprzez naprawę samouszkodzeń danych obszarów, zapewnia zdolność do prawidłowego
funkcjonowania mózgu. Największą zdolność do naprawy
uszkodzeń ma rozwijający się układ nerwowy. Intensywność procesów naprawczych i zdolności kompensacyjne
ulegają osłabieniu wraz z wiekiem [5]. Zależne od wieku
zmiany w neurogenezie, dotyczące czynników molekularnych, genetycznych i środowiskowych mogą prowadzić
do ujawnienia się chorób zwyrodnieniowych OUN.
Aktywność rozwojowa a możliwości naprawcze
Aktywność rozwijającego się mózgu jest bardzo wysoka.
Ogromna zdolność do tworzenia połączeń i reorganizacji
ośrodków korowych i podkorowych stwarza duże możliwości kompensacyjne, nawet w przypadku rozległych uszkodzeń. W diagnostyce i usprawnianiu neurofizjologicznym
dzieci, prezentujących deficyty neurologiczne, panuje stwierdzenie, że im wcześniej jest rozpoczęta terapia, tym lepsze
wyniki usprawniania. Niestety nie przeprowadzono badań
porównujących dzieci, u których nie podjęto działań usprawniających z tymi, u których zastosowano wczesną terapię.
Badania na kociętach i małpach wykazały, że zamknięcie
jednego oka na kilka godzin jest przyczyną pobudzenia
większej liczby neuronów przez oko otwarte. Aksony wzgórza silnie rywalizują wówczas o połączenie z korą wzrokową.
Zmiany są widoczne w drzewkach aksonalnych. Aksony
oka otwartego wrastają w ciało kolankowate boczne w miejsce aksonów z oka zamkniętego. Te ostatnie obkurczają się.
Oko otwarte staje się okiem dominującym. Efekt ten jest
możliwy do uzyskania u kociąt w wieku od 4 do 12 tygodni. U dorosłych osobników takich wyników nie uzyskano
[4]. Kossut opisuje plastyczność rozwojową w następująco:
W okresie, kiedy tę zmianę plastyczną można łatwo wywołać,
receptor NMDA w korze mózgowej ma charakterystyczny,
„młodociany” skład podjednostkowy, z dużym udziałem
podjednostki, która wydłuża czas otwarcia kanału jonowego
receptora. Dzięki temu wydłuża się również okres, kiedy
przychodzące szybko po sobie do komórki bodźce sumują
swoje działania – tzw. zjawisko wykrywania równoczesności [12], co daje duży napływ jonów wapnia do wnętrza
neuronu. Wtedy może zostać rozpoczęty szereg procesów
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(aktywacja kinaz i fosfataz białkowych, aktywacja czynników transkrypcyjnych) prowadzących do wzmocnienia
aktywowanych synaps” za pomocą transkrypcji odpowiednich genów [4].
Warunki indywidualne plastyczności wieku dojrzałego
Podstawą plastyczności wieku dojrzałego jest zjawisko zwane wykrywaniem równoczesności. Związane jest
z analizą docierającej informacji i warunkuje proces uczenia
się. Wykrywanie równoczesności (coincidence detection)
wzbudza za pomocą wtórnych przekaźników kolejną fazę,
tzw. powiązanie (coupling), by zakończyć tę kaskadę procesem konsolidacji (consolidation). Zarówno nabywanie jak
i przechowywanie informacji w układzie nerwowym zależy
od jonów wapnia, kinaz i fosfataz białkowych, cyklicznego
AMP i GMP, trifosfoinozytoli oraz tlenku azotu [12].
Plastyczność dorosłego mózgu wymaga specyficznego
środowiska, zawierającego prekursory komórek, ich progeny,
komórki glejowe i śródbłonkowe [5]. Niezbędne są również
substancje wykazujące działanie neuroprotekcyjne – tzw.
czynniki neurotroficzne. Dzielą się one na trzy klasy: neurotrofiny (wspomagają różnicowanie i przeżywanie neuronów), czynniki wzrostowe (stymulują namnażanie się i różnicowanie komórek), cytokiny (regulują działanie układu
immunologicznego) [7].
Alvaro Pasqual Leone wykazał, że kilkudniowy trening czytania alfabetem Braille’a przy zasłoniętych oczach
powoduje aktywację kory wzrokowej [13]. Uczenie się
i zapamiętywanie powoduje zmianę siły danego obwodu
neuronalnego. W trakcie uczenia się reakcje receptorów
określonych neuroprzekaźników są szybkie. U zwierząt,
powstawanie nowych kolców dendrytycznych obserwuje
się w hipokampie już po 20 minutach od działania silnego
bodźca, a zmiany w mózgu – po 2–3 godzinach [13].
Labilność synaps potwierdzają również badania zależności rytmów dobowych, sezonowych i hormonalnych z liczbą
synaps wielu struktur mózgu [13].
Po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego
stwierdza się synaptogenezę w obszarze graniczącym
z uszkodzeniem oraz w przeciwległej półkuli mózgu – tam
tworzą się ośrodki przejmujące funkcje należące do obszarów uszkodzonych. Nowe reprezentacje mogą być jednak
mniejsze, przez co funkcja mniej dokładna [13].
Prócz roli synaps, podejrzewa się również znaczenie
macierzy międzykomórkowej w plastyczności mózgu. Prawdopodobnie, zwiększenie jej objętości pomiędzy neuronami
w dorosłym mózgu ogranicza tworzenie nowych połączeń.
Rośnie poziom białek substancji pozakomórkowej, które
utrudniają kontakt między neuronami. Pojawiają się również białka hamujące wzrost neurytów i synaptogenezę [4].
Dlatego uszkodzenia okołoporodowe zwykle są lepiej kompensowane niż uszkodzenia powstałe w wieku późniejszym.
Patologiczna plastyczność synaptyczna pojawia się
w mechanizmie powstawania uzależnień. Pobierane substancje chemiczne wzbudzają tzw. układ nagrody. Zwykle są to szlaki dopaminergiczne [14]. O plastyczności
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w uzależnieniu można mówić dlatego, że obwód ten ulega – prócz zakrętu zębatego, w którym neurogeneza zostaje
wzmocnieniu, podobnie jak w procesie uczenia się.
utrzymana. Wrażliwość neuronów na czynniki troficzne
zmienia się w trakcie rozwoju. W przypadku nieobecności
czynników neurotroficznych uruchamiane zostają mechaNeurogeneza i genetyka neuroplastyczności
Dzięki badaniom Sydneya Brennera udało się ustalić nizmy apoptozy. W procesie starzenia się zaobserwowano
udział poszczególnych genów w procesach wzrostu i róż- korelację obniżania poziomu czynników wzrostu z obninicowania komórek oraz w organogenezie. John E. Sulston żeniem pobudzania powstawania nowych komórek nerwowykazał, że również śmierć, jako naturalny etap rozwoju wych [5]. Jednocześnie wykazano, że substancje takie, jak
organizmu, jest genetycznie zaprogramowana (geny ced‑3 statyny, niesteroidowe leki przeciwzapalne i leki stosowane
w chorobie Alzheimera – donepezyl i memantyna – styi ced‑4 odkryte przez Roberta Horovitza) [9, 15].
Za różnicowanie się ektodermy w tkankę nerwową mulują proces neurogenezy lub przynajmniej zapobiegają
odpowiada u ssaków organizator, zwany węzłem Hansena jego hamowaniu przez procesy zapalne [5].
Rozwijającą się aktualnie dziedziną biologii molekular[7]. Cewa nerwowa dzieli się na szereg przedziałów, pod
kontrolą sekwencyjnie aktywowanych genów segmentacji nej jest neurogenetyka człowieka. Na razie niezwykle mało
i genów homeotycznych (HOX), które nadzorują kształto- wiadomo na temat związków pomiędzy mechanizmami
wanie się osi przednio‑tylnej. Geny PAX, kodujące czyn- genetycznymi i neuronalnymi, choć dowiedziono, że pojeniki transkrypcyjne, zawiadujące podziałem, specyfikacją dyncze anomalie genowe wpływają na choroby i zaburzei różnicowaniem komórek, odpowiedzialne są za kształ- nia poznawcze. Wykorzystano wiele mutacji do analizy
towanie grzbietowo‑brzusznego zróżnicowania cewy ner- procesów uczenia się i pamięci. Genetycznie uwarunkowane zmiany w strukturze i funkcji synaps odgrywają kluwowej [16].
U kręgowców część komórkek neuronabłonka staje się czową rolę w szeregu zmian zaangażowanych w uczenie
mitotycznie dzielącymi się neuroblastami – pod kontrolą się i pamięć. Według Plomina i wsp. [17] mózg stanowi
genów proneuronalnych, zależnych od genów segmentacji system, który stara się jak najlepiej kompensować utratę
i HOX. Każdy neuroblast dysponuje pełnym potencjałem roz- genu, będącego ważną częścią systemu. Aktualnie, neurogewojowym, który zależy od aktywacji dodatkowych genów netyka człowieka ma przed sobą wyzwanie – analizowanie
działających w hierarchicznym systemie genów kontrolu- wpływu genów na wszystkich poziomach – od neuronów,
przez układ nerwowy do zachowania.
jących rozwój układu nerwowego [7].
Migracja z warstwy nabłonka do powierzchni cewy
nerwowej rozpoczyna proces różnicowania. Na przykłaZnaczenie adaptacyjne neuroplastyczności
dzie gatunku Drosophila, ekspresja genów neurogenezy
(tzw. notch i delta) danej komórki, hamuje różnicowanie
się sąsiednich komórek w neuroblasty – stają się epidermo- Usprawnianie dzieci
Do diagnostyki i usprawniania dzieci z uszkodzeniami
blastami lub giną [7]. Neurony ruchowe natomiast wydzielają białka, które skłaniają bardziej grzbietowo położone mózgu, z dużym powodzeniem, stosuje się obecnie wiele
komórki do różnicowania się w interneurony. Pierwsze neu- metod neurofizjologicznych. Wymienić należy najpopularniejsze z nich: metoda Neuro‑Developmental Treatment
rony powstają w 4.–5. tygodniu życia płodowego.
W mózgu dzieci ekspresja genów sterujących proce- Berty i Karela Bobath (NDT‑Bobath), metoda Integracji
sami wzrostowymi jest bardzo wysoka. Większość połączeń Sensorycznej opracowana przez Jane Ayres, metoda Vacpowstaje dzięki interakcjom chemicznym, które są zapro- lawa Vojty oraz metoda Glenna Domana. Wszystkie kładą
nacisk na wczesną diagnostykę i szybkie wdrożenie działań
gramowane genetycznie [4].
Proces neurogenezy wieku dorosłego jest mało poznany. terapeutycznych, których kolejność jest zgodna z kolejnością
Odgrywa jednak ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego fizjologicznego rozwoju reakcji posturalnych i odruchów,
funkcjonowania. Szczególnie duże znaczenie w czynno- następujących po sobie w określonych etapach rozwoju.
ściach takich jak uczenie się i pamięć ma neurogeneza Wczesne rozpoczęcie usprawniania ma na celu wykorzyw obszarze hipokampa. Kora mózgu uważana jest za neu- stanie ogromnego potencjału synaptogenetycznego w rozrogennie niemą. Pomimo że neurony zaliczono do komó- wijającym się mózgu. Terapii poddaje się dzieci ryzyka
rek, które zakończyły podziały i różnicowanie w okre- symptomatycznego już w pierwszych tygodniach życia.
sie prenatalnym (komórki postmitotyczne, niedzielące Oddziaływanie jest długotrwałe (przy dużych uszkodzesię), to jednak obserwuje się włączanie nowych neuronów niach mózgu – wieloletnie) i wielozmysłowe. Obejmuje
w dorosłym mózgu w istniejącą sieć neuronalną. W odróż- wyciszanie patologicznych odruchów, usprawnianie dużej
nieniu od neuronów, komórki glejowe powstają z komó- i małej motoryki, stymulację wszystkich narządów zmysłów:
rek macierzystych w wielu obszarach w wieku dorosłym wzroku, słuchu, czucia powierzchownego i głębokiego. Zda[5]. W ostatnich latach wykazano, że neurogeneza utrzy- rza się, że stosunkowo rozległe uszkodzenia mózgu zostają
muje się przez całe życie w określonych obszarach mózgu. skompensowane do tego stopnia, że trudno zauważyć nieUlega osłabieniu w następstwie starzenia się. Skutkiem prawidłowości, a dziecko z mózgowym porażeniem dziejest obniżenie tworzenia nowych neuronów w hipokampie cięcym ma szansę na samodzielne życie, nie wymagając
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ani pomocy pielęgnacyjnej, ani pomocy przy lokomocji.
Dwuletnie dziecko, które straciło korę mózgową w lewej
półkuli ma szansę na rozwinięcie mowy, dzięki przeniesieniu tej funkcji na obszar prawej kory [18]. Dorosły prawdopodobnie w takim przypadku nie odzyska większości
funkcji językowych. Należy jednak wciąż realnie oceniać
szansę powodzenia danej terapii i zawsze brać pod uwagę
bariery anatomiczne uszkodzenia, których nawet ogromna
plastyczność rozwijającego się mózgu może nie pokonać.
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jak i w organizmie dojrzałym. Ich fenomen polega na tym,
że mają dużą plastyczność (transdifferentation) oraz możliwość przeróżnicowania (transdetermination). Identyfikacja
molekularnego mechanizmu, który prowadzi do specjalizacji neuronalnych komórek macierzystych jest pierwszym
krokiem w kierunku otrzymywania potrzebnych typów
komórek w celu zastępowania nimi uszkodzonych części
mózgu. Komórki macierzyste mogłyby różnicować się, dojrzewać i pełnić funkcję utraconych neuronów. Wiąże się
z tym ogromna nadzieja w dziedzinie chorób degeneraNeurofizjologiczna rehabilitacja dorosłych
cyjnych. Możliwość ta budzi jednak wątpliwości nie tylko
Plastyczność obserwowana jest po uszkodzeniu ner- ze względów etycznych, ale istnieje ryzyko niekontrolowów obwodowych, urazach mózgu oraz w procesie ucze- wanego wzrostu komórek macierzystych oraz powstawania się. Potwierdza to fakt, że eliminacja dopływu bodź- nia procesów nowotworowych w ośrodkowym układzie
ców czuciowych powoduje, że reprezentacja w korze ulega nerwowym. Obecnie istnieje na świecie kilkanaście firm,
osłabieniu na rzecz miejsc sąsiadujących, które są sprawne które produkują komercyjnie niektóre rodzaje komórek
funkcjonalnie.
macierzystych (zarodkowe, hematopoetyczne, nerwowe
Jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności osób oraz mezenchymalne) [20].
dorosłych są udary mózgu [19]. Zarówno te niedokrwienne,
jak i krwotoczne, jeśli nie doprowadzają do śmierci pacjenta, Niedobór plastyczności mózgu lub nadplastyczność
to poprzez spowodowanie dużych ogniskowych uszkodzeń a zaburzenia psychiczne
mózgu, często skutkują powstaniem niedowładów lub poraNiektóre zaburzenia afektywne wiążą się z zaburzeżeń połowiczych. Podobny skutek mogą nieść za sobą urazy niami neuroplastyczności w obszarach mózgu odpowiedzialczaszkowo‑mózgowe, których liczba wzrasta wraz z rozwo- nych za nastrój i emocje [21]. Do grupy zaburzeń i chorób
jem komunikacji i zwiększeniem liczby wypadków drogo- afektywnych zalicza się zespoły depresyjne, maniakalne
wych. Metody neurofizjologicznej rehabilitacji dorosłych to: oraz ich kombinacje [22].
Proroceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) czyli toroPodstawowymi objawami depresji są:
wanie nerwowo‑mięśniowe oraz NDT‑Bobath dla dorosłych.
–– obniżony nastrój (smutek, przygnębienie, płaczliIch celem jest ponowna nauka (tzw. reedukacja) lub odtwo- wość/niezdolność do płaczu, anhedonia, zobojętnienie);
rzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku
–– obniżenie napędu psychoruchowego (spowolnienie
choroby. Jest to kompleksowa terapia, oparta o najnowszą tempa procesów myślowych, spowolnienie zapamiętywawiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii. Metody nia i odtwarzania wydarzeń, rzekome otępienie, szybka
te można stosować we wszystkich chorobach, w których męczliwość, spowolnienie ruchowe);
zostają upośledzone mechanizmy ruchu. Ważny jest kon–– zaburzenia rytmu dobowego (hipo‑ lub hipersomnia);
takt manualny i werbalny pomiędzy pacjentem i terapeutą.
–– objawy somatyczne, takie jak impotencja, bóle głoStosuje się takie techniki, jak opór, stymulowanie czucia wy, zaparcia, utrata łaknienia;
głębokiego, irradiacja (promieniowanie pobudzenia na odle–– lęk i związane z nim: tachykardia, podwyższone
głe grupy mięśniowe).
ciśnienie tętnicze, biegunka, poty.
Z punktu widzenia neurokognitywistyki, ciekawym Objawy podstawowe w stanie maniakalnym:
zagadnieniem są również tzw. odczucia fantomowe po ampu–– wzmożenie nastroju (zadowolenie, radość, euforia,
tacjach kończyn. Zmiany map korowych mogą leżeć u pod- dysforia);
staw tych sensacji. Przemijające zmiany map korowych
–– wzmożenie napędu psychoruchowego (przyspieszezauważono nawet po kilkunastominutowym znieczuleniu nie tempa myślenia, gonitwa myśli, wielomówność, słowotok,
miejscowym lub po zdjęciu opaski uciskowej. Doznania hipermnezja, nadmierna przerzutność i odwracalność uwagi,
fantomowe pojawiają się w czasie pobudzania obszarów wzmożona aktywność ruchowa, szał maniakalny);
ciała, które utworzyły połączenia do obszaru kory repre–– zaburzenia rytmu dobowego (np. hiposomnia) [22].
zentującego amputowaną kończynę [18]. Mimo że odczuW pewnym uproszczeniu obraz kliniczny manii jest
cia bywają bardzo przykre dla pacjenta (ból, parestezje), przeciwieństwem depresji. Jedna z hipotez powstawania
to jednak pacjenci tacy statystycznie lepiej rokują, jeśli zaburzeń afektywnych mówi, że „depresja jest związana
chodzi o zaakceptowanie i posługiwanie się protezą utra- ze zmniejszoną aktywnością mózgowych układów neuronalconej kończyny.
nych zawierających aminy biogenne, natomiast mania związana jest z nadmierną aktywnością tych układów” [23].
Komórki macierzyste jako nadzieja
Wiele badań poświęcono wyjaśnieniu patofizjologii
Obecnie prowadzone są badania nad zastosowaniem depresji. Zaburzenia depresyjne mogą być powodowane
komórek macierzystych, przeszczepianych w miejsca przez zmniejszoną dostępność monoamin, zwłaszcza norauszkodzeń mózgu. Występują one zarówno w zarodku, drenaliny (NA) i serotoniny (5‑HT). Hipoteza ta jednak
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jest niewystarczająca, w związku z tym, że po pierwsze
– obniżenie 5‑HT i NA nie wywołuje objawów depresyjnych u osób zdrowych, po drugie – niektóre skuteczne
leki przeciwdepresyjne nie zwiększają stężenia monoamin
oraz po trzecie – efekt terapeutyczny leków podnoszących
stężenia NA i 5‑HT w ciągu godzin lub dni jest odległy
(tygodnie lub miesiące) [24].
Inne teorie uznają za przyczynę depresji mechanizmy
receptorowe. Hipotezy te traktują o zmianach wrażliwości
receptorów serotoninergicznych i β‑adrenergicznych oraz
o zmniejszeniu liczby receptorów. Mimo że powyższe teorie
nie są obecnie powszechnie akceptowane, to mechanizmy
receptorowe wskazują na przejawy plastyczności neuronalnej w patofizjologii i w leczeniu depresji [24].
Istnieje hipoteza zaburzeń neuroplastyczności w depresji.
Zgodnie z nią, zmiany neuroplastyczności obszarów mózgu
związanych z kontrolą nastroju mogą powodować depresję.
Badania pośmiertne osób chorujących wykazały osłabienie
neurogenezy w dorosłym wieku w hipokampie, zmniejszenie
ilości komórek glejowych i rozmiarów neuronów w korze
przedczołowej oraz wzmożenie przekaźnictwa synaptycznego [25, 26]. U chorych na depresję, w badaniach neuroobrazowych mózgu widać zmiany morfologiczne hipokampa,
kory przedczołowej i jądra migdałowatego. W przypadku
wdrożenia leczenia przeciwdepresyjnego prawdopodobnie
można zaobserwować zmiany adaptacyjne mózgu, które
są przejawem neuroplastyczności. Autorzy Olié, Costa
E. Silva i wsp. [24] jako przykłady opisują:
1. Wpływ leków na aktywację kaskady cAMP (cyklicznego monofosforanu adenozyny) i zwiększanie stężenia
czynnika transkrypcyjnego CREB (cAMP response element
binding protein), który prowadzi do trwałych zmian w neuronach przez aktywację odpowiednich genów; leki hamujące
metabolizm cAMP wykazują działanie przeciwdepresyjne.
Ekspresja białka CREB w niektórych obszarach mózgu
również ma takie działanie. Jest to przykład plastyczności
molekularnej.
2. Wpływ leczenia przeciwdepresyjnego na zwiększenie
syntezy czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego; jednym z genów docelowych czynnika transkrypcyjnego
CREB jest gen dla czynnika neurotroficznego pochodzenia
mózgowego BDNF (brain‑derived neurotrophic factor).
Indukcja CREB, jak i ekspresja BDNF jest spowodowana
przewlekłym podawaniem różnorodnych leków przeciwdepresyjnych. Podawanie BDNF bezpośrednio do hipokampa
wywiera działanie przeciwdepresyjne; BDNF może być
wspólnym miejscem uchwytu tymoleptyków. Nie można
jednak wykluczyć, że niektóre leki mogą działać jak BDNF
i wywoływać bezpośredni wpływ neurotroficzny.
3. Wpływ leczenia przeciwdepresyjnego na zwiększenie
neurogenezy; wpływ leków przeciwdepresyjnych na BDNF
pozwala podejrzewać, że leki te wpływają na morfologię,
przeżywalność i liczbę neuronów w mózgu. Przewlekłe
leczenie przeciwdepresyjne zwiększa neurogenezę w hipokampie dorosłych szczurów. Neurogeneza nasila się również
w wyniku terapii elektrowstrząsowej, wzbogacenia środowi-
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ska, aktywności fizycznej oraz uczenia się (w hipokampie)
[22]. Jest to przykład plastyczności komórkowej.
Każdy stan depresyjny może okazać się fazą psychozy
dwubiegunowej, jeśli w końcu pojawi się mania. Teoria
psychodynamiczna mówi, że mania jest reakcją obronną
na silne uczucia depresyjne. Choroba występuje częściej
w średnich i wyższych grupach społeczno‑ekonomicznych,
niż w niższych warstwach społeczeństwa. Mimo że mania
jest przeciwieństwem depresji, to stany ostre obu leczy się
w podobny sposób. Najszybszą i najskuteczniejszą metodą
są elektrowstrząsy (na uwagę zasługuje fakt, że efekt terapeutyczny w depresji uzyskuje się przez stymulowanie ośrodków położonych w prawej, a nie w lewej półkuli mózgu).
Węglan litu zmniejsza częstość nawrotów oraz ciężkość faz
zarówno depresyjnych, jak i maniakalnych, wydłuża okresy
bezobjawowe. Zarówno w manii, jak i w depresji stosowane
są: leki przeciwdrgawkowe, atypowe neuroleptyki, benzodiazepiny i niebenzodiazepinowe leki nasenne. Pojawia się
więc pytanie, jakie mechanizmy działania leków powodują efekt terapeutyczny w chorobie polegającej na dwóch
przeciwstawnych objawowo stanach. Musi zachodzić efekt
swego rodzaju normalizacji pracy obwodów neuronalnych,
odpowiadających za nastrój i emocje (tzw. układ nagrody –
są to szlaki katecholaminergiczne – brzuszny i grzbietowy
system noradrenergiczny, oraz liczne włókna dopaminergiczne [14]). Dokładne poznanie molekularnych podstaw
powstawania chorób afektywnych oraz mechanizmów neuroplastyczności zachodzącej podczas terapii mogą doprowadzić do stworzenia skutecznych metod leczenia i stabilizacji nastroju.

Podsumowanie – rozwój plastyczności
i jej inwolucja w kontekście procesów
naturalnych i w terapii
Celem pracy było ukazanie faktu, że mózg człowieka
ulega stałej reorganizacji. Plastyczność mózgu jest cechą
pozwalającą na adaptację do zmiennego środowiska
zewnętrznego oraz wewnętrznego, aby zapewnić możliwie najlepsze funkcjonowanie organizmu. Intensywność
zachodzenia zmian plastycznych w układzie nerwowym jest
zmienna w ciągu życia człowieka. Największe możliwości
kompensacyjne posiada układ nerwowy dzieci. Nie oznacza
to jednak, że dorosły traci tę zdolność. Porównanie mózgu
człowieka do komputera, który posługuje się zaprogramowanymi, ściśle określonymi algorytmami jest niezbyt trafne.
Mózg bowiem pod względem zachodzących w nim zmian
bardziej przypomina ocean. Zmiany są powolne, płynne,
swobodne i zachodzą w relatywnie stabilnym środowisku.
Procesy naturalne, obejmujące neurogenezę i synaptogenezę
oraz zmiany inwolucyjne, zachodzą bezustannie i równolegle. Zarówno tworzenie się nowych połączeń, jak i eliminacja połączeń niedostatecznie aktywnych lub neuronów
nieprawidłowych, mają istotne znaczenie w zachowaniu
homeostazy.

NEUROBIOLOGIA ROZWOJOWA I INWOLUCYJNA PLASTYCZNOŚCI MÓZGU

Inwolucja ma ogromne znaczenie w pierwszych dwóch
latach życia, gdzie niszczone są neurony nieużyteczne,
aby w pełni wykorzystać potencjał neuronów aktywnych.
W późniejszym wieku, naturalnie przebiegające procesy
inwolucyjne zyskują przewagę nad procesami rozwojowymi, co może spowodować m.in. problemy z pamięcią,
wolniejsze uczenie się. Może dojść do ujawnienia się chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroby otępienne,
choroba Parkinsona, choroba Alzheimera. Dodatkowo,
zaburzenia neuroplastyczności mogą prowadzić do pojawienia się spowolnienia ruchowego, zaburzeń koordynacji
i równowagi, spowolnienia czasu reakcji, obserwowanych
w starszym wieku. Według najnowszych hipotez zaburzenia plastyczności mają związek z patomechanizmem
powstawania depresji (a prawdopodobnie też innych zaburzeń psychicznych).
W działaniach terapeutycznych (zwłaszcza w psychiatrii), zjawisko eliminacji połączeń odgrywa rolę w leczeniu
niektórych niekorzystnych zachowań. Za pomocą terapii
psychologicznej leczy się nerwice natręctw, uzależnienia,
stereotypie, nadpobudliwość psychoruchową. Natomiast
w neurologii pojawienie się jakiegokolwiek zespołu neurologicznego może być spowodowane zarówno przez zniszczenie części mózgu, której pobudzenie jest konieczne dla
utrzymania czynności, jak i przez zniesienie hamowania
ze strony zdrowej części mózgu. Dlatego też niektóre metody
terapeutyczne polegają na niszczeniu części mózgu – przykład: w celu złagodzenia objawów choroby Parkinsona neurochirurgicznie niszczy się nadczynne niehamowane zwoje
podstawy [27].
Rozwój neuroplastyczności – neurogeneza i synaptogeneza – mają ogromne znaczenia dla procesów uczenia się
i pamięci w ciągu całego życia człowieka. W pracy kilkakrotnie podkreślałam znaczenie dużej aktywność tych procesów w rozwijającym się mózgu. Synaptogeneza, bardzo
nasilona w mózgu dziecka, jest też wykładnikiem zmian plastycznych dorosłego mózgu. Wykazano jednak, że również
neurogeneza – powstawanie nowych neuronów – utrzymywana jest przez całe życie, zwłaszcza w opuszce węchowej
i hipokampie. Może być nasilona w wyniku uszkodzenia
mózgu – tak dzieje się w chorobie Parkinsona, gdzie niszczeniu neuronów dopaminergicznych istoty czarnej towarzyszy
powstawanie nowych neuronów w tej strukturze – tworzą
one nowe połączenia z korą. Na plastyczność mózgu można
wpływać samodzielnie – wzbogacenie otoczenia, aktywność
fizyczna i praca intelektualna stymuluje rozwój nowych
połączeń międzyneuronalnych. Trening pamięci opóźnia
niekorzystne jej osłabienie w podeszłym wieku. W zaburzeniach psychiatrycznych i w psychologii, przykładowo, wykorzystuje się metody, które obejmują utrwalanie korzystnych
obwodów neuronalnych. Również farmakologicznie lub za
pomocą elektrowstrząsów wymusza się zmiany plastyczne
w danych obwodach w mózgu (dotyczy leczenia depresji).
Coraz większe też zainteresowanie budzi rola komórek
glejowych w patomechanizmie powstawania i w leczeniu
zaburzeń psychiatrycznych i neurologicznych.
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IZABELA SIDOROWSKA

KOGNITYWNE IMPLIKACJE SYNESTEZJI*

Co to jest synestezja ? Definicja, rodzaje,
teorie powstawania tego zjawiska
Czy można: zobaczyć dźwięki? Widzieć kolory liczb,
dni, miesięcy? Czuć dotykiem zapachy? Smakować słowa?
(czuć palcami dźwięk truskawek?; wyczuwać smakiem piątek – lepki jak czekolada, zatykający gardło?; poczuć smutek
o pustym błękitnym zapachu?; widzieć każdy kolor, smak,
zapach, melodię, myśl, możliwość, uczucie, życzenie?) –
to odczucia bohatera książki Nicoli Morgan „Poniedziałki
są czerwone”, która traktuje między innymi o synestezji.
I tak, jak bohater książki jest postacią fikcyjną, tak sama
synestezja już nie.
Zatem czym jest synestezja?
Synestezja pochodzi od greckiego słowa synaísthesis,
co oznacza „równoczesne postrzeganie”, od sýn – razem
i aísthesis – poznanie przez zmysły. Jest to stan lub zdolność, w której doświadczenia jednego zmysłu (np. wzroku)
wywołują również doświadczenia, charakterystyczne dla
innych zmysłów. Na przykład odbieranie niskich dźwięków
wywołuje wrażenie miękkości, barwa niebieska odczuwana
jest jako chłodna, obraz litery lub cyfry budzi skojarzenia
kolorystyczne itp. Spotkałam się również z krótkim i żartobliwym określeniem, że synestezja to po prostu pomieszanie zmysłów, choć prawdę powiedziawszy brzmi to groźnie,
kojarzy się co najmniej z szaleństwem. Podobne określenie tego zjawiska można znaleźć we wspomnianej książce.
Synestezja to taki stan, kiedy zmysły są pomieszane. Kiedy
czegoś dotykasz, możesz poczuć to jako kolor, zapach, to tak
jakby mieć odczucia w kolorach1.
Richard E. Cytowic, zajmujący się naukowymi badaniami nad synestezją, wyróżnia pięć jej kryteriów, pozwalających odróżnić ją od innych, łączonych doznań niemających
z nią nic wspólnego. Są to: mimowolność, charakteryzująca
1

Morgan N.: Poniedziałki są czerwone. Warszawa, Amber 2003, 87.

się tym, że powstające wrażenia zmysłowe nie są kontrolowane, ale wywołane konkretnym bodźcem; projekcja,
wskazująca na to, że wrażenia zmysłowe nie są wyobrażane jedynie wewnątrz umysłu, ale są postrzegane również jako zewnętrzne, powstające poza umysłem wizualnie lub słuchowo; trwałość i niepowtarzalność, mówiąca
o tym, że konkretny bodziec u danej osoby zawsze wywołuje te same wrażenia zmysłowe (np. cyfra 5 jest zawsze
niebieska); pamięć, która oznacza, że wywołane wrażenie
pozostaje żywe w pamięci i może być wykorzystane w procesie zapamiętywania i emocje pokazujące, że w umyśle
powstaje silne uczuciowe przekonanie o realności wrażeń
zmysłowych, często połączone z uczuciem zachwytu.
Można wyróżnić rodzaje synestezji, ale słuchając wypowiedzi synestetyków, bogactwo ich doznań jest tak wielkie
(około 200 możliwości), że wymienię tu najczęściej spotykane:
Synestezja lingwistyczna – wymienia się ją jako najczęściej spotykaną, gdzie wrażenia zmysłowe wywoływane są przez jednostki lingwistyczne, takie jak: litery,
cyfry, słowa (imiona, dni tygodnia, miesiące, pory roku itd.)
i wywołują one wrażenia w zmysłach związanych ze słuchem, wzrokiem, smakiem, dotykiem. I tak można tu wyróżnić widzenie słów lub pojedynczych liter w określonym kolorze, np. cyfra 6 jest zielona, słowo piasek – żółte, a każda
litera alfabetu ma swój kolor, różny dla każdego synestetyka
– mówimy tu o synestezji typu grafem‑kolor. Gdy synestetyk reaguje wizją koloru na zasłyszane słowo (np. wtorek jest zielony), mówimy wtedy o synestezji typu fonem
‑kolor, natomiast, gdy smak jest reakcją na słowo mówione
lub pisane (np. imię Monika ma smak malinowy), mamy
do czynienia z synestezją typu grafem/fonem‑smak.
Synestezja muzyczna – doznawanie kolorowych lub
smakowych wrażeń podczas słuchania muzyki (G‑mol może
mieć kolor ochry, a G‑dur zielony; muzyka współczesna
– kwaśny smak, a utwory Mozarta to np. bita śmietana
z truskawkami).

* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Maxa Urchsa
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Synestezja audiomotoryczna – zasłyszane dźwięki
wywołują przymusowe przyjęcie pozycji ciała.
Istnieje wiele teorii tłumaczących zjawisko powstawania
synestezji. Jedną z nich jest teoria wyuczonych skojarzeń
mówiąca o tym, że osoba doświadczająca tych wrażeń nieświadomie nie nauczyła się kojarzyć w dzieciństwie słowa
lub dźwięki z kolorowymi rycinami z książek, bądź z kolorem pocztówek lub kolorem przedmiotów z jej otoczenia
(Calkins, 1983).
Według innej teorii, świadczącej o wpływie środowiska
na rozwój umysłowy, to środowisko zewnętrzne wpływa
na ukształtowanie struktury mózgu (rodzaje zabaw np. kolorowymi literami, bardzo kolorowy pokój dziecinny) (Harrison,
2001). Teoria synestezji nabytej uważa ją jako skutek zażywania narkotyków i środków odurzających. Kolejna z teorii
przecieku w obrębie zmysłów utrzymuje, że miejscem przecieku pomiędzy zmysłami jest jądro ciała kolankowatego
bocznego (część wzgórza), jądro szwu i przednie ścieżki
wzrokowe (Jacobs, 1981). Natomiast teoria wspomnianego
Cytowica zakłada, że partie mózgu oddzielają się od siebie,
powodując, że normalne procesy zachodzące w procesie limbicznym zostają uwolnione, będąc zablokowane dla świadomości i w ten sposób powstaje synestezja. Zaś zgodnie z teorią
synestezji niemowlęcej, podejrzewa się, że do 3. miesiąca
życia wszyscy jesteśmy synestetykami, a później te połączenia
zostają ucięte u tych, u których proces „ucięcia” nie nastąpi
pozostają synestetykami na całe życie (Dafne, Maurer, 1993).
Teoria aktywacji międzymodalnej między sąsiadującymi ze sobą regionami mózgu zakłada, iż synestezja jest
rezultatem aktywacji między obszarem zajmującym się
rozróżnianiem liczb i grafemów, a obszarem przetwarzania kolorów. Obszary te sąsiadują ze sobą i leżą w zakręcie
wrzecionowatym (Ramachandran, Hubbard, 2001).
Jako wynik niepowodzenia w zahamowaniu sprzężenia
zwrotnego w obiegu w korze mózgu, tłumaczy zjawisko
powstawania synestezji kolejna teoria niestłumionej reakcji zwrotnej (Grossenbacher‑Lovelace, 2001). Teoria wielopoziomowego przetwarzania zakłada, że synestezja jest
rezultatem nieprawidłowego przetwarzania na wielu poziomach (Smilek, 2001), a teoria dziedziczności mówi o przekazywaniu jej w genach, np. Władimir Nabokov, rosyjski
pisarz był synestetykiem, ożenił się z kobietą synestetyczką
i swój dar przekazali swojemu synowi Dmitrijowi.
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przekonani są, że wkroczyli w świat totalnej fikcji, autorka
dodaje kilka słów od siebie:
Tym z nas, którzy nie doświadczyli synestezji, wydaje
się ona bardzo dziwnym stanem. Nikt nie wie, ile osób ją ma,
ale jedna z teorii mówi, że rodzą się z nią wszystkie dzieci
i u większości zanika w miarę normalnego rozwoju. Nie ma
dwóch osób, które doświadczyłyby synestezji w identyczny
sposób. Dla niektórych oznacza ona po prostu, iż kiedy
myślą o dniu tygodnia bombardują ich wrażenia jakiegoś
konkretnego koloru i za każdym razem, kiedy pomyślą o tym
samym dniu będzie to ten sam kolor.
Inny bohater książki „Na wspak” Jorisa‑Karal Huysmansa ma interesującą zdolność smakowo‑dźwiękową:
Teorię w czyn wprowadziwszy, drogą uczonych doświadczeń doszedł do wygrywania na własnym języku milczących melodii, niemych marszów żałobnych o patetycznych
dekoracjach, mógł także słyszeć w swoich ustach to solo
miętowe, to znów duet ratafii z rumem3.
Synestezja występowała również jako bardzo ważny
środek artystyczny w literaturze symbolizmu. Należy
tu wymienić Charlesa Baudelaire’a, który w swojej twórczości ukazywał związki kolorów, dźwięków i woni (wiersz
„Oddźwięki”), uderzając niezwykłością zestawień:
(…) Jak oddalone echa, wiążące się w chóry,
Tak sobie w tajemniczej, głębokiej jedności,
Wielkiej jako otchłanie nocy i światłości –
Odpowiadają dźwięki, wonie i kolory.
Są aromaty świeże jak ciała dziecinne,
Dźwięczne i niby łąki zielone: są inne
Bogate i zepsute, silne, triumfalne (…)

Jego uczeń, Artur Rimbaud, także realizował ideę
synestezji; np. w sonecie „Samogłoski”, poeta nadaje im
barwy:
A czerń, E biel, I czerwień, U zieleń, O błękity,
Tajony wasz rodowód któregoś dnia ustalę:
A, czarny i włochaty gorset lśniących wspaniale
Much, co brzęczą w odorze, cień w zatokę zaszyty (…)
Sztuka również była zafascynowana synestezją, wykorzystywała ją najpierw w manieryzmie i wczesnym baroku,
a następnie zainteresowanie tym zjawiskiem nasiliło się
w okresie romantyzmu i symbolizmu, gdzie szczególny
nacisk był kładziony na wyobraźnię i fantazję. Artystów
Synestezja w literaturze, sztuce i muzyce
ówczesnych interesowało łączenie poszczególnych rodzaSynestezja, jako zjawisko inspirujące, znalazła swoje jów sztuki, takich jak malarstwo, muzyka, literatura oraz
miejsce również w literaturze. Najbardziej znana książka zacieranie barier istniejących pomiędzy nimi. Za czołoo tej tematyce jest autorstwa Nicoli Morgan i nosi tytuł wych symbolistów uważa się wspomnianych już Charlesa
„Poniedziałki są czerwone”, gdzie główny bohater staje Baudelaire’a i Artura Rimbaud, którzy niewątpliwie byli
się synestetykiem w wyniku przebytego zapalenia mózgu. synestetykami i w związku z tym mieli łatwość i predysWczytując się w treść razem z nim wkraczamy w świat pozycje do widzenia jedności sztuki.
kolorów, dźwięków, dziwnych smaków… Smutek ma pusty
Synestezję w malarstwie wykorzystywał również Wasbłękitny zapach. A muzyka może smakować czymkolwiek, sily Kandinsky, uznawany za jednego z najwybitniejszych
od musu bananowego po siki nietoperza2. Dla tych, którzy artystów XX w., pioniera abstrakcji, który dokonał wielkiego
2

Morgan N.: dz. cyt., 5.

3

Huysmans J.K.: Na wspak. Zielona Sowa, Kraków 2003.

KOGNITYWNE IMPLIKACJE SYNESTEZJI

przełomu w sztuce, zastępując formy przedmiotowe abstrakcyjną grą kolorów, form i kształtów. Kandynsky także publikował eseje, które dotyczyły związku malarstwa z muzyką,
który to związek malarz dostrzegał od dawna, biorąc pod
uwagę fakt, że już w dzieciństwie skarżył się na „straszliwy jazgot i kakofonię, których musiał wysłuchiwać, gdy
mieszał farby na palecie”.
Istnieją także bogate powiązania synestezji z muzyką.
Synestezja muzyczna charakteryzuje się doznawaniem
barwnych wrażeń podczas słuchania muzyki, w taki sposób, że tonacje muzyczne mają swoje kolory (np. D‑dur jest
w kolorze niebieskim). Oczywiście doznania te są indywidualne i ta sama tonacja dla innego synestetyka będzie przybierać zupełnie inny kolor. Często ta zdolność jest również
wykorzystywana w drugą stronę, np. gdy istnieje problem
lub wątpliwości z określeniem tonacji ze słuchu, z łatwością
można to zrobić rozróżniając jej kolor. Dla synestetyków
niemożliwość widzenia muzyki, co jest normą dla każdego, kto tej zdolności nie posiada, jest czymś w rodzaju
ślepoty.
Może istnieć podwójna synestezja muzyczna: muzyka–
barwy i muzyka–smaki, która objawia się tym, że słuchając
muzyki oprócz widzenia barwy natychmiast na języku jest
wyczuwalny smak (np. słony, kwaśny, gorzki, mięty, malin).
Synestezja muzyczna może mniej wiązać się z kolorami,
a bardziej ze światłem, kształtem i pozycją, wtedy podczas
słuchania muzyki można widzieć kółka, plamy, fale, promienie światła, które w zależności od słyszanych tonów
stają się jaśniejsze lub ciemniejsze.
Do znanych synestetyków należał rosyjski kompozytor
epoki romantyzmu Mikołaj Rimsky‑Korsakov. Oto jego
przykładowe skojarzenia tonacji z barwą:
C‑dur: biały.
G‑dur: brązowozłoty, jasny.
D‑dur: żółty, słoneczny.
A‑dur: jasnoróżowy.
E‑dur: szafirowy, błyszczący.
H‑dur: granatowy, ponury.
Fis‑dur: szarozielony.
Des‑dur: mroczny, gorący.
As‑dur: siwofioletowy.
Es‑dur: mroczny, błękitno szary.
F‑dur: zielony4.
Oprócz Korsakova, do dotkniętych synestezją zalicza się
takich muzyków, jak L. van Beethoven, F. Liszt, J. Hendrix.

Synestetycy o synestezji
Z różnych źródeł można się dowiedzieć, że synestezję
ma jeden człowiek na tysiąc, jeden na dwa tysiące lub nawet
jeden na trzy tysiące. Rozbieżności te wynikają z tego, że tak
naprawdę trudno jest „wyliczyć” synestetyków, a to głównie
z tego powodu, że nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę,
4

Wierszyłowski J.: Psychologia muzyki. PWN, Warszawa 1981, 242.
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że ją mają, a po drugie jest pewna grupa osób, która mając
pełną świadomość co do swoich możliwości, zupełnie się
do tego nie przyznaje, obawiając podejrzenia o chorobę
psychiczną, a co najmniej nienormalność i dziwaczność.
Ale coraz częściej można spotkać fora internetowe, gdzie
synestetycy chętnie dzielą się wrażeniami i spostrzeżeniami,
a także wypowiadają się na temat swoich doświadczeń.
Poniżej podaję trzy przykładowe wypowiedzi, ciekawe
ze względu na różnorodność doznań.
Zwłaszcza imiona kojarzą mi się z kolorami, rzeczami. Ale zwykłe słowa też, chociaż mniej. Może dlatego,
że są naznaczone już wcześniej nadanym sensem.
Przykłady:
Stasia – kojarzy mi się z białym pierzem lub czymś
bardzo delikatnym.
Artur – czerwono‑żółta piłeczka (kolory przenikają się,
są jakby rozmyte.)
Katarzyna – czerwony tapczan z ciemnobrązowymi,
drewnianymi wykończeniami.
Tomasz – błękitne bańki mydlane.
Jarek – wielka kierownica.
Michał – niebieski.
Piotr – młoda, intensywnie pomarańczowa marchewka.
Spotkałam kilku synestetyków w życiu i zawsze z tego
wychodziły świetne zabawy w skojarzenia. Poza tym u mnie
to rodzinne (mama i rodzeństwo). Co ciekawe, z rodzeństwem mam bardzo podobne skojarzenia. Czasem też skojarzenia się zmieniają5.
Nie wiedziałam, że jestem synestetykiem, bo wydawało
mi się, ze każdy tak ma. Dla mnie sowa, litery i imiona posiadają kolory. Jak byłam dzieckiem, to nie lubiłam swojego
imienia, bo mi się kojarzyło z takim stalowo‑granatowym,
a wolałam mieć różowe albo malinowe imię. Z innych ciekawostek, to lubię dotykać kolorowych reprodukcji obrazów
w albumach, bo jakoś „lepiej” widzę ich kolory, kiedy mogę
ich dotknąć. Mam wrażenie, że przez to bardziej intensywnie ich doświadczam6.
Ja, np. poza tym, że widzę muzykę w barwach, to widzę
również zapachy. Widzę je w dość specyficzny sposób, dlatego, że widzę je w geometrycznych kształtach. Są okrągłe
lub ostre, w kształtach przypominają drobniutkie klocki,
małe walce lub np. spadające lekkie kwadraciki. Zorientowałam się, że niekoniecznie jest to popularne, kiedy pierwszy
raz wybierałam perfumy i na pytanie ekspedientki „jakie
mają być?” odpowiedziałam „wie Pani, żeby ten zapach był
taki, jak leciutkie małe kwadraciki, nie taki okrągły, tylko
raczej ostry”. Mina ekspedientki – bezcenna7.
5
Forum dyskusyjne: Synestezja – fajna zdolność, może też masz:‑) http://
www.goldenline.pl/forum/1303154/synestezja‑fajna‑zdolnosc‑moze‑ tez‑masz
(dostęp: 19.11.2009).
6
Forum dyskusyjne: Synestezja – fajna zdolność, może też masz:‑) http://
www.goldenline.pl/forum/1303154/synestezja‑fajna‑zdolnosc‑może‑tez
‑masz (dostęp: 19.11.2009).
7
Forum dyskusyjne: Synestezja – fajna zdolność, może też masz:‑) http://
www.goldenline.pl/forum/1303154/synestezja‑fajna‑zdolnosc‑moze‑tez
‑masz (dostęp: 19.11.2009)
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Czytając wypowiedzi ludzi obdarzonych synestezją,
można odnieść wrażenie, że się nią nieźle bawią, gdy tymczasem większość z nich na co dzień żyje z tą zdolnością
w takiej symbiozie, że niemal jej nie zauważa i trudno im
powiedzieć czy im w życiu przeszkadza, czy pomaga. Należałoby tu zaznaczyć, że synestezje różnią się między sobą
i doznaniami, i wielorakością (połączenie kilku), i natężeniem. Zdarzają się też takie wypowiedzi, że czasami synestezja przeszkadza w życiu, że na niektóre dźwięki reaguje
się bólem, że fajna jest, dopóki nie zaczyna dominować.
Odwołam się tutaj do fragmentu wywiadu przeprowadzonego przez Monikę Zarczuk z Katarzyną Maliszewską:
(…) – Jak odczuwasz synestezję w życiu codziennym?
– Hmmm. Tu sprawa znacznie się komplikuje. Dźwięki,
które widzę, są integralnymi obrazami tego, co mnie otacza.
Trudno mi je oddzielić od realnych przedmiotów. Od intensywności dźwięku, od jego głośności zależy wyrazistość
kształtu i nasycenie koloru.
– Jak sobie z tym radzisz?
– Nauczyłam się już, że obraz realny jest bardziej statyczny,
a obrazy dźwięku są ruchome, zmieniają położenie wraz ze mną.
– Czy jednak zdarza Ci się nie odróżniać obrazu dźwięku
od obrazów przedmiotów istniejących naprawdę?
– Tak. Zdecydowanie. Kiedy jest cicho, np. późnym wieczorem, idąc ulicą słyszę swoje kroki i sprawia to, iż nagle
wyrastają przede mną słupy. W takiej bowiem postaci widzę
dźwięk odbijający się od ścian. Czasami więc staram się
wymijać nieistniejące przeszkody, wpadając na realne. Gdy
dźwięk jest bardzo silny i angażuję słuch, wzrok jeszcze bardziej się osłabia i dwa światy zaczynają mi się bardzo mieszać ze sobą. (…) Jako dziecko panicznie bałam się głośnej
perkusji czy głośnej muzyki rockowej. Te dźwięki wyglądały
jak czarne pręty lecące w moją stronę. Bałam się, że wbiją
się we mnie. Nikt nie rozumiał, skąd bierze się ten lęk. (…)
– Czy ludzie jakoś zauważają Twoją inność?
– Czasem ludzie się mnie boją...
– Jak to się boją?
– Otóż mój wzrok podąża za tym, co bardziej go przyciąga.
Jeśli dźwięk jest silniejszy od tego, co widzę, wzrok podąży
za obrazem dźwięku. Jeśli usłyszę coś głośnego za sobą,
moje gałki oczne zwracają się do tyłu, patrzą jakby w głąb.
Na ludziach robi to szokujące wrażenie. Mówią, że mam
wtedy trupie spojrzenie, że tracę kontakt z rzeczywistością.
– Na koniec zapytam Cię, czy uważasz synestezję za
dar czy przekleństwo?
– To najtrudniejsze pytanie, jakie można mi zadać. Z jednej strony widzę muzykę, słyszę kolory i to jest piękne.
W pracy muzycznej pomaga mi to niesamowicie. To, co moi
koledzy robili pół roku, zajmowało mi dwa tygodnie. Z drugiej strony dźwięki i ich obrazy potrafią mnie zaskakiwać
i razić dysonansem, co powoduje, iż odczuwam silny dyskomfort. A jednocześnie nie mogę sobie wyobrazić, że widzę świat
tak, jak inni. Nie wiem, jak mogłabym żyć bez tego zjawiska8.
8
O synestezji. Wywiad z Katarzyną Maliszewską. Rozmowę przeprowadziła Monika Zarczuk. http://www.takiedomeny.pl.tl/O‑synestezji‑_‑wywiad‑z‑Katarzyn%26
%23261%3B‑Maliszewsk%26%23261%3B.htm (dostęp: 19.11.2009).
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Fakty, przemyślenia, pytanie o przyszłość
Najnowsze wyniki badań wykazują, że synestezja
łączy się z kreatywnością mózgu, że ludzie nią obdarzeni w większości to muzycy albo pisarze, lub wykonujący inną działalność artystyczną. Istnieje przypuszczenie, że ze zjawiskiem synestezji związana jest zagadką
powstania mowy. Odkryto np. mechanizm, który powoduje
wygięcie języka w kierunku podniebienia, gdy następuje
percepcja ostrokątnych kształtów czy twardo brzmiących
dźwięków (teoria Ramachandrana). Uważa się, że synestezja występuje częściej u kobiet i osób leworęcznych,
że ludzie nią obdarzeni są bardziej inteligentni, mają większą wyobraźnię (szczególnie przestrzenną) i lepszą pamięć
(ze względu na możliwość zapamiętywania za pomocą
skojarzeń z dźwiękiem, zapachem, smakiem). Twierdzi się
również, że mają łatwość w uczenie się języków obcych,
co również wynika z budowania ścieżki skojarzeń, ale
z wypowiedzi niektórych synestetyków wynika, że może
być zupełnie odwrotnie szczególnie, gdy wyraz w języku
ojczystym ma inny kolor niż w języku obcym (występuje
to w tym rodzaju synestezji, gdzie cały wyraz ma taki
kolor jak jego pierwsza litera)
Wiadomo obecnie, czym jest synestezja, że są wśród
nas ludzie nią obdarzeni, że jest wiele jej odmian
i że mogą występować wspólnie w różnych kombinacjach, natomiast przyczyny jej powstawania, pomimo
istnienia licznych teorii, nadal nie są znane. Naukowcy
prowadzący nad nią badania podejrzewają, że jest ona
wynikiem wyjątkowo rozwiniętej sieci połączeń między czuciowymi obszarami mózgu. Może być jednak
tak, że tego typu połączenia występują u każdego z nas,
ale z jakiś powodów nie działają i podczas nietypowych
sytuacji dochodzi do ich uaktywnienia, np. przy zażyciu LSD lub innych środków odurzających powstaje tzw.
chwilowa synestezja. A przecież nie tworzą nam się nagle
nowe połączenia w mózgu, wykorzystujemy te, które
mamy, tylko w nowy sposób – mówi psycholog Peter
Grossenbacher, członek zarządu Amerykańskiego Towarzystwa Synestetycznego.
Jakkolwiek, wciąż mało wiemy o tym jak powstaje
synestezja, to, jak się objawia nie jest już tajemnicą,
bo synestetycy coraz częściej i chętniej dzielą się swoimi
barwnymi relacjami na forach internetowych, uświadamiając zwykłym ludziom, jak inaczej może być odbierany
świat. Jedni z nas zazdroszczą im tej zdolności, uważając
ich za „wybrańców bogów”, inni wciąż uważają, że jest
to objaw anomalii, cofając się w ten sposób do czasów
przeszłych, kiedy to o synestezji myślało się w kategoriach choroby psychicznej. Prawdą jest, że sami synestetycy nie potrafią jednogłośnie określić czy ich zdolność
to dar, czy dopust.
Osobiście żałuję, że nie mogę zobaczyć koloru swojej ulubionej muzyki, ani poczuć jej smaku i zapachu, nie
znam też kształtu swojego imienia i dużo innych „cudów”
mi w życiu ucieka, których mogą doświadczać synestetycy.
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Jednak też nie wyobrażam sobie życia, gdyby synestezja
miała mnie dopaść z dnia na dzień, pogubiłabym się w tych
barwach, kształtach, smakach, dźwiękach i zapachach pojawiających się tam, gdzie dotychczas ich nie było. Pewnie dlatego ludzie obdarzeni synestezją potrafią z nią żyć, ponieważ
tak mają od zawsze, żyją z nią w symbiozie takiej, że czasami jej nawet nie zauważają, czasami ją ignorują, a czasami
wykorzystują w życiu codziennym i zawodowym.
Ludzki umysł wciąż dla naukowców, tym bardziej dla
nas wszystkich, jest zagadką. Czy kiedykolwiek zostanie
wyjaśnione zjawisko synestezji? Tego nie wiem, ale niezależnie od tego czy drzwi do świata synestezji zostaną
całkiem otworzone, czy lekko uchylone – cieszmy się tym
co mamy, wykorzystujmy możliwości naszych mózgów
jak najlepiej, bez względu na to czy zostaliśmy obdarzeni
zdolnością synestezji, czy też nie, bo przecież każdy z nas
jakieś indywidualne zdolności posiada, które mogą się objawić na każdym etapie naszego życia.

Piśmiennictwo tematu
wykorzystane i sugerowane
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PWN, Warszawa 1970.
3. Hofstatter H.: Symbolizm. Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa
1987.
4. Sacks O.: Muzykofilia. Zysk i S‑ka, Poznań 2009.
5. Bragdon A.D., Gamon D.: Kiedy mózg pracuje inaczej. GWP, Gdańsk
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7. Wierszyłowski J.: Psychologia muzyki. PWN, Warszawa 1981.
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NIEŚWIADOME FUNKCJE UMYSŁU*

…bez świadomości problem umysłu jest mało ciekawy,
ze świadomością – jest beznadziejny.
Thomas Nagel

Problem świadomości przedstawiany jest jako jedna
z największych zagadek wszechświata. Paradoksalnie
mówiąc jedną z największych tajemnic dla ludzkiej świadomości zdaje się być sama świadomość. W poszukiwaniu naukowej odpowiedzi na problem świadomości może
świadczyć fakt, że pytanie: What is the Biological Basis
of Consciousness? zostało wymienione spośród 25 pytań
uznanych w 2005 r. przez pismo Science za najważniejsze
pytanie dla ludzkości, pozostające bez odpowiedzi. Skoro
na temat świadomości wiadomo tak niewiele, jak w takim
razie poznać i zrozumieć nieświadomość…?

Rozważania na temat świadomości
Conscientia – łacińskie określenie świadomości
i sumienia składa się z części „con” (z) i „scientia” (wiedza). W potocznym rozumieniu pojęcie to oznacza wiedzę,
często tajemną, dzieloną między zaufanymi osobami. Natomiast w ujęciu metaforycznym mówimy o wiedzy dzielonej
samemu z sobą, o przeżywaniu siebie czy wiedzy o sobie1.
Kolejne znaczenie to „towarzyszący wiedzy”. Czy
w takim razie można uznać, że nieświadomość związana
jest z niewiedzą? A może raczej z wiedzą, do której nie
potrafimy dotrzeć, z której nie umiemy świadomie korzystać, nie mamy nad nią władzy, a wręcz odwrotnie. W jakim
stopniu to kim jesteśmy i w jaki sposób funkcjonujemy
w życiu codziennym, jest zależne od nieświadomych funkcji naszego mózgu?

Zagadnienie świadomości intrygowało filozofów od wieków. Każdy z nich stworzył swoją teorię, różną od pozostałych. Jak więc wybrać tę właściwą?
Choć terminu świadomość jeszcze nie znano, pierwsze
próby jej określenia pojawiły się w V w. p.n.e. u Anaksagorasa. Po raz pierwszy odróżnił on materię od umysłu, mimo
że jego poprzednicy wyznawali zasadę głoszącą, że wszystkie rzeczy składają się z jednej lub z kilku prostych substancji. Zdaniem Anaksagorasa umysł stanowił rodzaj subtelnej materii, zdolnej uporządkować, pobudzać do ruchu
i kontrolować cały organizm. W swym dziele „O naturze”
opisał rolę umysłu w następujący sposób: Wszystkie inne
rzeczy mają w sobie część każdej rzeczy, umysł natomiast
jest nieograniczony, niezależny i niezmieszany z żadną rzeczą, lecz jeden tylko istnieje sam w sobie. (…) Jest bowiem
najbardziej delikatny i najczystszy ze wszystkich rzeczy i ma
pełną wiedzę o wszystkim, i posiada nadzwyczaj wielką siłę.
I nad wszystkimi rzeczami posiadającymi życie, nad wielkimi i małymi, nad nimi wszystkimi panuje umysł 2 .
Jedną z osób zajmującą się problemem świadomości był Kartezjusz. Sądził on, że ciało i umysł wykonane
są z odmiennych substancji, gdyż domeną ciała jest czas
i przestrzeń, a umysł nie posiada wymiaru przestrzennego.
Właśnie do współczesnych rozważań o świadomości przyznał się ten filozof. Utożsamił on świadomość z myśleniem,
czyli z częścią duchową człowieka – duszą, którą charakteryzować miały myślenie i świadomość. Zdaniem Kartezjusza jedyną właściwością ciała jest rozciągłość, podczas gdy
duszę charakteryzuje myślenie i świadomość. Wynika z tego,
że istnieją dwa rodzaje istot: świadome – posiadające duszę

1

Rożek A.: Nieświadomość i przeniesienie filary myśli psychoanalitycznej.
Kujawskopomorskie Koło Naukowe Psychoterapii Analitycznej. www.kolonaukowe.pl/nieswiadomosc-i-przeniesienie-filary-mysli -psychoanalitycznej
(dostęp: 29.08.2011 r.)

2 Anaksagoras: O naturze, fragment 12. W: Reale G.: Historia filozofii starożytnej, t. 1. KUL, Lublin 2000, 185–186.

* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera
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oraz nieświadome – pozbawione duszy. Ponieważ myślenie,
będąc punktem wszelkich rozważań, stanowi wyznacznik
istnienia, to umysł staje się bytem, którego istnienie nie
podlega wątpliwości, ponieważ (…) nic nie jest bardziej
dostępne mojemu poznaniu niż mój własny umysł 3.
John Locke uważał, że to właśnie świadomość pozwala
nam postrzegać idee, czyli to, z czego składa się umysł,
czysty i niezapisany w momencie narodzin. Natomiast zdaniem Junga, świadomość to taka część osobowości, która
pozwala człowiekowi przystosować się do otaczającego go
świata, przy czym można ją obserwować, a nawet określić.
Owa świadoma osobowość stanowi część większej całości, którą jest nieświadomość zbiorowa, czyli niedające
się ograniczyć i zdefiniować coś, co dodane jest do każdej
osobowości 4.
W chwili obecnej wyróżniamy cztery trendy, wyznaczające najważniejsze orientacje, jakie występują w dyskusjach na temat świadomości.

Ryc. 1. Cztery osie świadomości (Varela F., Poczobut R., Avant 2010)

Na rycinie 1, po prawej stronie, został umieszczony
program badawczy nazywany eliminatywizmem lub redukcjonizmem. Przedstawicielami tego nurtu są P. Churchland,
F. Crick i Ch. Koch. Nurt ten zakłada rozwiązanie trudnego
problemu eliminując „świadome doświadczenia” na korzyść
ujęcia neurobiologicznego, które opisuje mechanizm jego
powstania. Pogląd ten Crick wyraża następująco: Nie jesteśmy niczym więcej niż pakietem neuronów 5. Churchland
sądzi, że w chwili poznania dokładnej struktury i funkcjonowania ludzkiego mózgu okaże się, że świadomość
jest tylko subiektywną iluzją. Obiektywnie bowiem istnieją
wyładowania w neuronach, konstytuujące ludzki mózg, a nie
świadomość. Istotą ludzkiego umysłu nie jest świadomość

pewnych obiektów (a tym bardziej siebie i swoich czynów), ale kierowanie biologicznym zachowaniem organizmu przez dostarczenie mu informacji drogą zmysłową oraz
ich wykorzystanie6.
Funkcjonalistyczne spojrzenie na problem świadomości
zakłada zastąpienie związku między poznaniem a świadomością, związkiem poznania z odpowiadającymi mu
stanami funkcjonalnymi lub intencjonalnymi. Problem
świadomości zostaje zasymilowany jako problem qualiów
dla poszczególnych własności stanów umysłu. W ten sposób pojęcie świadomości zostaje powiązane z zachowaniem poznawczym, nastawieniem proporcjonalnym czy
rolą funkcjonalną7. Poglądy funkcjonalistyczne wychodzą od modularnych składników zdolności poznawczych.
Umieszczane są w takiej ramie teoretycznej, aby umożliwić wyjaśnienie pojęcia świadomości. Często jednak
takie połączenie jest rozmyte gdyż opiera się na pojęciu
trzecioosobowym lub zmierzającym do uzyskania danych
i uprawomocnienia teorii. Program badawczy związany
z misterianizmem jest zwierciadlanym obrazem funkcjonalizmu. Przedstawiciele tacy jak Nagel i McGinn
dochodzą do wniosku, że trudny problem świadomości
jest nierozwiązalny – jest tajemnicą. Argumenty te odwołują się do ograniczeń dotyczących środków, za pomocą
których uzyskujemy wiedzę o umyśle. Jak mówi Nagel, bez
świadomości problem umysłu jest mało ciekawy, ze świadomością – jest beznadziejny. Brak nam odpowiednich
pojęć dla zrozumienia świadomości. Zarówno Nagel, jak
i McGinn uważają, że trudności z rozwiązaniem świadomości wynikają nie tyle z naszych ograniczeń poznawczych, ile z samej natury poznawczej.
Po lewej stronie ryciny 1 znajduje się fenomenologia,
która przypisuje centralną rolę ujęciom pierwszoosobowym
i nieredukowalnej naturze świadomości. Zdaniem Damasio
istnieje zależność między pojawieniem się jakiegoś stanu
umysłowego a aktywnością obszarów mózgu. Żmudne
badania w tym zakresie w przyszłości mogą doprowadzić
do stworzenia dokładnej mapy aktywności naszego mózgu.
W taki sposób będzie można wyjaśnić zagadkę powstania
poczucia własnego ja czy wyjaśnić pojęcie świadomości.
Komórki nerwowe to, jak określa je Damasio kartografy
samego organizmu i zdarzeń w nim zachodzących. Poczucie
własnego ja, ma charakter biologiczny i zakorzenione jest
w tych mechanizmach mózgu, dzięki którym odzwierciedla on stan całego organizmu. Uważa on, że świadomość
utkana jest z materiału map zmysłowych, czyli z mózgowych
odzwierciedleń organizmu i świata8.
Chalmers uważa, że w badaniu nad świadomością istnieją tak zwane problemy łatwe i trudne. Problemy łatwe
związane są z projektowaną przez Damasio mapą mózgu,
a więc szukaniem odpowiedzi na następujące pytania:
6

3

Descartes R.: Medytacje o filozofii pierwszej. Aureus, Kraków 2002, 47.
4 Motycka A.: Nauka a nieświadomość. Wyd. Leopoldinum, Wrocław 1998, 11.
5 Crick F.: Zdumiewajaca hipoteza czyli nauka w poszukiwaniu duszy. Prószyński i S‑ka, Warszawa 1997, 67–70.

Ziemiński I.: Nowsze koncepcje świadomości w filozofii analitycznej.
Filo‑Sofija. 2001, 1, 263–278.
7 Varela F.: Neurofenomenologia: metodologiczne lekarstwo na trudny problem. Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno‑Naukowej. 2010, 1, 31–73.
8 Ziemiński I.: dz. cyt.
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1. Jak odróżniamy bodźce i na nie reagujemy?
2. Jaki jest przebieg procesu percepcji?
3. Jak mózg integruje informacje pochodzące z wielu
źródeł i w jaki sposób kontroluje nasze zachowania?
4. Jak człowiek potrafi werbalizować swoje stany wewnętrzne?
Najprawdopodobniej problemy te zostaną rozwiązane
przez neurofizjologię. Natomiast problemy trudne wykraczają poza struktury i funkcje mózgu. Po ewentualnym
wyjaśnieniu wszystkich procesów zachodzących w mózgu,
bez odpowiedzi pozostają co najmniej dwa pytania:
1. Dlaczego wykonywaniu poszczególnych funkcji
przez mózg towarzyszy poczucie świadomości?
2. Jak to się dzieje, że procesy fizyczne powodują powstanie przeżyć subiektywnych?
Zdaniem Chalmersa doznanie świadomości jest podstawą nieredukowalną do innych danych. Wynika stąd,
iż świadomość jest radykalnie subiektywna. W związku
z tym mamy do niej dostęp jedynie w pierwszej osobie.
Świadomość innych osób jest nam niedostępna. Kompletna
teoria świadomości Chalmersa musi zawierać elementy
prawa fizyki opisujące zachowania się układów fizycznych,
od nieskończenie małych do kosmicznych (należące do dziedziny nauk fizykalnych) oraz psychofizyczne prawa, opisujące doznania świadomości i związane z nim układy fizyczne
(należące do filozoficznych badań nad świadomością)9.
Definicja świadomości jest zbiorem praw psychofizycznych. Aby je określić, należy opierać się na własnych
doświadczeniach. Nasza świadomość według Chalmersa jest
związana z przytomnością lub czuwaniem. W tych stanach
zachodzi stan gotowości do percepcji bodźców i przetwarzania informacji. Ponieważ przytomność czy czuwanie ma
charakter fizyczny, zaś świadomość – niefizyczny, Chalmers sformułował prawo strukturalnej koherencji: struktura doznania świadomości jest „paralelna” do struktury
informacji istniejącej w czasie czuwania (i odwrotnie)10.
Zdaniem Chalmersa wzajemna odpowiedzialność stanów
świadomych oraz stanów fizycznych pozwala traktować
je jako dwa różne aspekty informacji, czyli jako „podstawową własność świata”. Wszędzie tam, gdzie istnieje świadomość, istnieje jeden z dwóch aspektów stanu informacyjnego, aspekt fizyczny i świadomy.
Skoro przez większość życia jesteśmy świadomi, wydawać by się mogło, że zdefiniowanie świadomości musi być
czymś prostym, wręcz oczywistym. John R. Searle zwraca
jednak uwagę, że świadomości nie możemy obserwować,
a zatem badać w sposób, w jaki traktujemy przedmioty,
ponieważ w tej sytuacji, podmiotem badania czy obserwacji jest sam akt obserwacji, a nie jej obiekt11.
Zdaniem Searle’a świadomość można porównać do stanu,
w którym zdajemy sobie z czegoś sprawę: Jeśli spróbujesz
9 Chalmers D.: Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej.
PWN, Warszawa 2010.
10 Ziemiński I.: dz. cyt.
11 Searle J.R.: Język, umysł, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość. Warszawa 1999, 112.
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opisać swoją świadomość, zauważysz, że to, co opisujesz,
to przede wszystkim obiekty i zdarzenia w twoim bezpośrednim sąsiedztwie. Kiedy już opiszesz swoje wewnętrzne
doznania cielesne, nastroje, emocje i myśli, opisujesz zawartość swojej świadomości poprzez charakteryzowanie rzeczy,
które świadomie postrzegasz12.
We współczesnym świecie panuje chaos dotyczący prób
jego zdefiniowania, określenia, jaki świat jest naprawdę
i na czym dokładnie polegają mechanizmy nim rządzące.
Jednak przynajmniej dwie teorie oparły się próbie mody
w nauce, dzięki czemu obowiązują w codziennym życiu
po dzień dzisiejszy. Są to atomowa teoria materii oraz biologiczna teoria ewolucji.
Zdaniem Searle’a rolę świadomości w odniesieniu
do sposobu pojmowania świata powinno się scharakteryzować w odniesieniu do powyższych teorii. Według pierwszej z nich, cały wszechświat, a więc wszystkie przedmioty,
zwierzęta, rośliny, planety itd. złożone są z bardzo małych
części materii, tworzących systemy i podsystemy, których
zachowania wzajemnie na siebie wpływają. Rola biologicznej teorii ewolucji, zdaniem Searle’a, polega na tym, że (…)
konkretne egzemplarze typów powołują do życia inne egzemplarze o podobnych własnościach. Kiedy więc pierwotne
egzemplarze ulegają zniszczeniu, typ czy też struktura, którą
egzemplifikują, istnieje nadal w innych egzemplarzach i nie
przestaje się odtwarzać, ponieważ kolejne generacje tego
typu płodzą jeszcze inne egzemplarze10.
Podsumowując założenia obu wyżej opisanych teorii
widzimy, że każdy organizm, który powstał w procesie
ewolucji, składa się z mini systemów, czyli komórek. Część
organizmów posiada komórki nerwowe, tworzące układ
nerwowy. Inne wytworzyły zdolność do generowania procesów świadomych. Dotyczy to przede wszystkim skupisk
komórek rozmieszczonych w mózgu.
Searle podsumowuje własne przemyślenia w następujący
sposób: (…) z chwilą, gdy uświadomimy sobie, iż zasadniczymi składnikami współczesnego, naukowego poglądu
na świat są teoria atomowa i teoria ewolucji, świadomość zajmie w naturalny sposób należne jej miejsce jako
wytworzona w procesie ewolucji fenotypowa cecha pewnych typów organizmów o wysoko rozwiniętych układach
nerwowych13.
Współcześni filozofowie umysłu nie potrafią zdecydować czy badania dotyczące świadomości to nadal problem wyłącznie filozoficzny, czy może, w obecnych czasach, bardziej naukowy. Jeden z głównych sporów dotyczy
możliwości wytworzenia świadomych systemów sztucznej
inteligencji. Część badaczy widzi taką możliwość, inni natomiast twierdzą, że świadomość stanowi niepowtarzalną
własność mózgu, której nie jest w stanie osiągnąć żaden
komputer (J. Searle).
Jak jest naprawdę? Być może sami zdążymy się o tym
przekonać…
12
13

Tamże, s. 111.
Searle J.R.: Umysł na nowo odkryty. PIW, Warszawa 1999, 129.
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Neuronalne korelaty nieświadomości
W latach 80. ubiegłego wieku Crick i Koch zaproponowali rozwiązanie problemu świadomości w sposób naukowy.
Są oni twórcami określenia neuronalne korelaty świadomości. Według ogólnej definicji Chalmersa jest to stan neuronalny, który bezpośrednio koreluje ze stanem świadomym
lub bezpośrednio generuje świadomość. Przytoczona definicja jest zbyt ogólna dla potrzeb naukowych. Crick i Koch
w badaniach nad świadomością wzrokową wysnuli definicję, że neuronalne korelaty świadomości to krótkotrwale
istniejące zespoły komórek nerwowych układu wzrokowo
‑wzgórzowego, którego aktywność wykazuje synchronizację
(…), najmniejszy zespół neuronów, który odpowiada za określony percept14. Wyróżnili oni czynniki umożliwiające (tj.
neuronalne warunki niezbędne do bycia świadomym) oraz
czynniki swoiste (tj. stanowiące o powstaniu unikalnego
świadomego przeżycia). Autorzy kreśląc swoje założenie
łączą słowa–klucze tradycji filozoficznej z charakterystyką
neurobiologiczną. Odwołują się do pojęcia homunkulusa,
z tym, że w ich ujęciu jest on nieświadomy. Skoro tak silnie
odczuwamy jego obecność, to wydaje się prawdopodobne,
że za wrażeniem tym stoi odpowiedni mechanizm neuronalny.
Koch pisze, że przednia część kory „spogląda” na tylną.
Nieświadomy homunkulus jest niejako rozwinięciem teorii
świadomości. Mówi ona, że nie jesteśmy świadomi swoich
procesów myślowych, ani ich treści. Dzieje się to za sprawą
agentów zombie. Są to uogólnione odruchy korowe nabyte
(czynności rutynowe), jak i wrodzone. Istnienie agentów
zombie mówi wiele o roli świadomości jako instancji kontrolującej czynności nowe lub niestandardowe, za pomocą
nieświadomej uwagi. Każde świadome przeżycie zależne
jest od unikalnej koalicji neuronów, która zawiera struktury hierarchicznie niższe:
1. Reprezentację bezpośrednią – to grupa neuronów wykrywających cechę bez konieczności dalszego przetwarzania.
2. Węzły zasadnicze – kodujące jeden określony aspekt
perceptu.
Reprezentacje i węzły należą do czynników umożliwiających. Wynika z tego, że świadomość jest charakterystyczną cechą wyższych pięter hierarchii przetwarzania. Nie
powstaje ona w obrębie kory wzrokowej, jednak zasadnicze
znaczenie mają specyficzne połączenia neuronalne pomiędzy
korą przednią i tylną. Połączenia napędowe mają zdolności wywoływania intensywnych wyładowań w komórkach
docelowych. Tworzą one drogi wstępujące pomiędzy ciałem
kolankowatym bocznym, a pierwszorzędową korą wzrokową
lub pomiędzy pierwszorzędową korą wzrokową, a środkową
okolicą skroniową. Połączenie modulacyjne to aksonalne
połączenie, które posiada zdolność modyfikacji aktywności
wywołanej przez pobudzenie napędowe. Występowanie obu
tych połączeń ma zasadnicze znaczenie dla zawiązania się
koalicji neuronalnych na zasadzie demokratycznych wyborów (zerojedynkowa zasada „wszystko albo nic”), w których
14

Koch C.: Neurobiologia na tropie świadomości. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

wzajemna rywalizacja decyduje o ostatecznym zawiązaniu się zwycięskiej koalicji i powstaniu świadomego perceptu. Powstająca koalicja może być wspomagana dzięki
synchronizacji wyładowań potencjałów czynnościowych,
zachodzących w momencie skupienia uwagi na bodźcu
jej odpowiadającym. Zwycięska koalicja jest skomplikowaną strukturą połączonych sieci neuronalnych, złożonych
ze współpracujących neuronów piramidalnych (zawierająca
m.in. komórki wzgórza, jąder podstawnych oraz należących
do kory). Odnalezienie właściwych neuronalnych korelatów
świadomości być może pozwoli zidentyfikować konkretne
zależności przyczynowo‑skutkowe tworzące świadomość.
Ma się to dokonać w wyniku wyjaśnienia sposobu, w jaki
qualia są wytwarzane przez układ nerwowy.
Crick i Koch podkreślają, że ich propozycja to „konstrukcja” czy „retuszowanie”, zbiór hipotez roboczych dla
problemu świadomości. Ma ona ułatwić zgromadzenie
dostatecznej ilości danych empirycznych w celu sformułowania dalszych problemów badawczych. Koch uważa,
że pojęcie koalicji neuronów piramidalnych kory jest nieprecyzyjne. W nowszej wersji charakteryzuje on koalicję
nieco inaczej, jako pętlę dodatniego sprzężenia zwrotnego,
pomiędzy zgrupowaniami neuronów piramidalnych wyjściowej, piątej warstwy kory. Pętla jest przerwana przez
kolejną koalicję, potem cykl się powtarza.
Druga możliwość opiera się na tym, że centrum sterowania świadomością stanowi przedmurze, którego neurony
połączone są dwustronnie z ogromną liczbą różnorodnych
obszarów korowych. Można stwierdzić, że dla Kocha liczy
się „jakość” – informacja kodowana jest w konkretnych
strukturach i poziom jej kompilacji musi być odpowiedni15.
Według Greenfielda liczy się tylko „ilość”. Po przekroczeniu
krytycznej liczby pracujących jednocześnie w całym mózgu
neuronów, zsynchronizowanych w czasie kilku milisekund,
pojawia się świadomość. To holistyczne wyjaśnienie charakteryzuje się brakiem sprecyzowanej lokalizacji anatomicznej. Jako zaprzeczenie tej teorii, Koch podczas oksfordzkiej dyskusji zarzucił Greenfieldowi, że zgodnie z jego
modelem, epileptyk podczas ataku powinien być najbardziej
świadomy, gdyż w jego mózgu ma miejsce „superburza”
wyładowań. Odpowiadając na zarzuty Greenfield twierdzi,
że rozumiejąc neuronalne korelaty świadomości jako koalicję związaną z pewnymi obszarami mózgu, niepotrzebnie
rozwarstwia się świadomość, w której na przykład widzenie
nierozerwalnie wpływa na słyszenie, stanowi ona system
naczyń połączonych, tworząc integralną całość. Bardziej
przekonuje Greenfield twierdząc, że z przeprowadzeniem
rozstrzygających eksperymentów na ludziach trzeba poczekać, aż zostaną opracowane lepsze nieinwazyjne techniki
obrazowania. Do tego czasu pozostaje nam tylko śledzenie
tego barwnego i wielce pouczającego sporu16.
15

Helfer B.: Neuronalne korelaty świadomości‑pierwszy krok ku biologicznej podstawie świadomości. Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty
Pokonferencyjne, tom III, Poznań 2009.
16 Koch C., Greenfield S.: Jak powstaje świadomość. Świat Nauki. 2007, 11
(195), 28–35.

180

KATARZYNA BARTOSZEWICZ, JAROSŁAW OLSZYNA

Nieświadomość
„Pojęcie nieświadomości ma tak wielką moc wyjaśniającą, że nie możemy się bez niego obejść, choć jest to pojęcie
dalece niejasne”17. Czym zatem jest nieświadomość?
Freud uznał ją za początek wszelkich procesów psychicznych, wywierający znaczny wpływ na życie i zachowanie człowieka. Do jego czasów pojęcie świadomości
było czymś oczywistym, natomiast nieświadomość stanowiła zagadkę. Pod wpływem pracy Freuda stanowiska
te odwróciły się. Nieświadome procesy mentalne stały się
ważniejsze od procesów świadomych. Searle uważa jednak, że do pełnego zrozumienia pojęcia nieświadomości
konieczne jest wyjaśnienie relacji zachodzących między
świadomością i nieświadomością. Powszechnie uznaje się,
że świadome procesy psychiczne nie tworzą nieprzerwanych szeregów, ale są pełne luk. Według Freuda oznacza
to, że psychika sama w sobie jest nieświadoma, ponieważ
owe luki to punkty, w których procesy świadome zostały
zastąpione procesami nieświadomymi18. Natomiast Searle
twierdzi, iż pojęcie nieświadomego stanu mentalnego implikuje dostępność świadomości. Jedynym pojęciem nieświadomości, którym rozporządzamy, jest pojęcie czegoś, co jest
potencjalnie świadome19. Oznacza to, że nieświadomy stan
mentalny jest stanem świadomym, który został pozbawiony
świadomości. Brzmi logicznie, ale w jaki sposób to zrozumieć i przełożyć na praktykę?
Według Kartezjusza, umysł to res cogitans, czyli rzecz
myśląca, co oznaczałoby, że proces myślenia jest inną nazwą
dla świadomości, a zatem nieświadome stany umysłu
stają się automatycznie nieświadomą świadomością. Czy
to w ogóle ma sens?
Zdaniem Searle’a przypisując komuś posiadanie nieświadomych stanów umysłu, uznaje się, że ma on pewne
właściwości neurobiologiczne, umożliwiające wytworzenie
świadomości. Właściwości te potrafią nie tylko wytworzyć stany świadome, ale również świadome i nieświadome
zachowanie20. Podążając dalej za myślą Searle’a, widzimy,
że nieświadomość jest czymś, co z różnych nieznanych przyczyn nie może dotrzeć do naszej świadomości, ale równocześnie było lub mogłoby być świadome w przeszłości. Tym
samym uznaje on, że „każdy nieświadomy stan intencjonalny
jest przynajmniej potencjalnie świadomy”21, czyli w jakimś
nieokreślonym bliżej stopniu, dostępny naszej świadomości.
Przemyślenia Searle’a spotykają się w punkcie, w którym twierdzi on, że aby odkryć czym jest nieświadomość,
trzeba najpierw zrozumieć to, co jest potencjalnie świadome,
ponieważ mentalny stan nieświadomości jest w rezultacie
stanem świadomym, od którego odcięto świadomość. Jak

więc zrozumieć coś, co nie jest świadome w 100%, a jedynie
świadome potencjalnie? Czym dokładnie jest ów potencjał?
Podsumowując założenia Searle’a, jedynymi faktami
związanymi z nieświadomą intencjonalnością są procesy neurofizjologiczne. Natomiast stany intencjonalne, zarówno świadome, jak i nieświadome posiadają profile aspektowe, które
nie są obecne na poziomie neuronów. Oznacza to, że w mózgu
zachodzą jedynie procesy neurofizjologiczne, świadome lub
nieświadome. W procesach nieświadomych możemy wyróżnić
procesy mentalne i niementalne. Różnica między nimi polega
na tym, że stany mentalne „aspirują do świadomości, ponieważ mają zdolność wywoływania stanów świadomych”22.
Nieświadome stany mentalne to wg Searle’a płytkie stany nieświadome, natomiast nieświadome stany niementalne to głębokie stany nieświadome. Zdaniem autora życie psychiczne
człowieka składa się ze stanów świadomych oraz płytkich
stanów nieświadomych, natomiast, co ciekawe, twierdzi on,
że nie istnieje nic takiego, jak głębokie stany nieświadome.
Czy aby na pewno? A co z człowiekiem w śpiączce
pourazowej lub w stanie apallicznym?
Kolejnym badaczem, którego zaintrygował temat nieświadomości był Carl Gustaw Jung. Uważał on, że nieświadomość obejmuje tę sferę psyche, która znajduje się poza
świadomością człowieka. Pod terminem psyche kryje się
całość procesów psychicznych, zarówno świadomych, jak
i nieświadomych. Natomiast świadomość to ta część naszej
psychiki, która jest świadoma własnej aktywności oraz samej
siebie, czyli własnego istnienia. Zdaniem Junga nic nie wiemy
o nieświadomości, w związku z tym nie jesteśmy w stanie
określić dziedziny jej władania, ponieważ nie możemy mówić
o czymś, czego nie znamy. Mimo tego, w koncepcji Junga
istnieje możliwość poznawania nieświadomości, niestety
jedynie w sposób pośredni. Uważa on, że nieświadomość
ukazuje się w postaci tzw. zalewów psychiki świadomej człowieka przez treści pochodzące z nieświadomości. Są to m.in.
obrazy i symbole pojawiające się w snach lub wizjach. Mogą
występować również jako symptomy lub kompleksy, stanowiąc przyczynę stanów psychopatologicznych. Wszystkie
te zjawiska pojawiają się przy obniżonym „progu świadomości”, np. pod wpływem silnych emocji lub w trakcie snu.
Jung wyróżnia nieświadomość indywidualną oraz zbiorową. Nieświadomość indywidualna składa się z przeżyć,
które w trakcie życia człowieka zostały wyparte bądź stłumione oraz różnych spostrzeżeń zmysłowych i podświadomych. Natomiast nieświadomość zbiorowa składa się z elementów charakterystycznych dla całej ludzkości, a zatem
dla całego życia psychicznego, posiadając ponadczasową
i ponadosobistą naturę, która zawiera w sobie zarówno biologiczne, jak i kulturowe dziedzictwo ludzkości otrzymane
w momencie narodzin23.
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Searle J.R.: Umysł na nowo odkryty… dz. cyt., 203.
Psychologia. Tom 1. Podstawy psychologii. Red. J. Strelau. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, 204
19 Searle J.R.: Umysł na nowo odkryty… dz. cyt., 204.
20 Searle J.R.: Umysł. Krótkie wprowadzenie. Rebis, Poznań 2010, 243.
21 Searle J.R.: Umysł na nowo odkryty… dz. cyt., 180.
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23

181

NIEŚWIADOME FUNKCJE UMYSŁU

Wyraźnie widać, że każdy z badaczy przyjmuje różne
od pozostałych stanowisko. Z biegiem czasu, z pewnością poznamy nowe teorie. Część z nich być może nas
zaskoczy, część wyda się absurdalna, ale może uda nam
się znaleźć wśród nich coś, na co warto będzie zwrócić
uwagę.

Zakończenie
Czy stan nieświadomości to wyłącznie zdolność mózgu
do generowania świadomości lub zdolność wykorzystywania stanów świadomych w praktyce?24 Czy rzeczywiście nie istnieją żadne głęboko nieświadome stany umysłu? Może to jedynie złudna idea, dzięki której możemy
mieć wrażenie, że panujemy nad własnym umysłem? Czy
należy sprowadzać nieświadomość jedynie do neurobiologicznych procesów zachodzących w ludzkim organizmie,
które uchronią nas przed bólem lub pozwolą przetrwać
w chwili zagrożenia?
Gdzie znajduje się granica między tym co świadome,
a tym, co nieświadome?
Czy mamy prawo nazywać siebie istotami świadomymi,
skoro większość z nas nie jest świadoma tak podstawowej
i ważnej czynności, jaką jest oddychanie?
Czy możesz powiedzieć, że jesteś świadomy własnego
oddechu, każdego kroku, smaku, koloru lub dźwięku?
Trudne, prawda? Mimo to, czy warto żyć w nieświadomości…?

24
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CZY QUALIA SĄ GRANICĄ TEGO, CO MOŻEMY POZNAĆ?
PROBLEM LUKI W WYJAŚNIANIU*

Zajmując się rozważaniami kognitywistycznymi oraz
neurokognitywistycznymi nie sposób pominąć zagadnienia związanego z problemem umysł–ciało, czyli kwestii
obejmującej sprowadzalność stanów mentalnych do stanów
fizycznych. Ogromną popularność wśród filozofów problematyka ta zyskała wraz ze słynną publikacją Thomasa
Nagela „Jak to jest być nietoperzem”1, można powiedzieć,
że artykuł ten wzniecił na nowo burzliwą debatę na temat,
czym są nasze pierwszoosobowe stany mentalne i jaki jest
ich stosunek do naszego ciała.
Każdy z nas posiada pewnego rodzaju odczucia, o których mówi się często, iż są one wewnętrzne. Kiedy odczuwam radość, smutek, czy też widzę kolor niebieski i chciałbym się podzielić swoimi przeżyciami, aby ukazać je drugiej
osobie, zazwyczaj muszę to zrobić na zasadzie porównania.
Załóżmy, że czuję ból palca. Osoba chcąca zrozumieć to,
co czuję musiałaby przypomnieć sobie własny stan bólu
i poprzez analogię uzyskałaby wiadomość o moim stanie.
Jednakże, czy to porównanie jest w jakikolwiek sposób
uprawomocnione? Pytanie o zasadność takiego porównania
stanowi początek problemu, z którym filozofowie umysłu
borykają się do chwili obecnej.
Celem pracy było objaśnienie czym są qualia i na czym
tak naprawdę polega problematyka mind‑body. Postaram się
pokazać, iż zagadnienie qualiów jest głównie problemem
filozoficznym, w dużym stopniu niezależnym od dokonań
nauk neurobiologicznych. Jednakże, konsekwencje wynikające z tej problematyki posiadają znaczenie dla statusu
nauk neurokognitywnych.
Opiszę także bliskie mi stanowisko, które w sposób
sceptyczny podchodzi do samej tej problematyki, jest
1
Nagel T.: What is it like to be a bat? Philosophical Review. 1974, 83, 4,
435–450.

to stanowisko naturalizmu niekonstruktywnego Colina
McGinna.

Qualia, czyli oczywista nieoczywistość
Termin qualia możemy scharakteryzować jako pierwszo
osobowe stany mentalne, co do których posiadamy introspekcyjny dostęp. Zazwyczaj odnoszą się one do jakiejś
właściwości danego obiektu oraz mają czysto fenomenalny,
doświadczeniowy charakter2.
Stany mentalne, które posiadają qualia możemy podzielić na doznania zmysłowe (czucie gorzkiego smaku, widzenie łososiowego koloru, słyszenie głośnego dźwięku bębnów), wszelkiego rodzaju doznania cielesne (czucie rwącego
bólu, odczucie pragnienia, głodu) oraz doznania emocji
(wstydu, pokory, miłości). Wielu filozofów, takich jak np.
Galen Strawson3 uważa, że qualia posiadają także stany
mentalne, takie jak postawy propozycjonalne (przekonanie
co do słuszności swoich tez, poczucie rozumienia danego
zdania, pragnienie bycia zrozumiałym przez innych) oraz
świadome doznania introspekcyjne w postaci metarefleksji
(poczucie, że myślę nad tym, co piszę).
W tym sensie moje qualia są czymś oczywistym. Wiem
doskonale, kiedy przeżywam ból (nawet, jeśli fizycznie nie
zachodzą procesy odpowiedzialne za czucie bólu), kiedy
odczuwam smutek. Qualia tracą na swojej oczywistości
wtedy, gdy zaczynam odnosić się do innych osób. Czy prywatność, pierwszoosobową perspektywę będziemy kiedykolwiek w stanie wyjaśnić w sposób naukowy? Pytanie
2
Schetz A.: Czy można rozwiązać problem umysł‑ciało? Filozofia Nauki.
2004, 12, 3/4, 69–86.
3
Więcej w: Strawson G.: Mental reality, mass: the MIT Press. Bradford
Books, Cambridge 1994.

* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera
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o qualia najczęściej przechodzi w pytanie o teorie świadomości. Filozofowie tacy jak Ned Block sądzą, że teoria
świadomości jest po prostu teorią qualiów.
Kolejnym pytaniem jest pytanie o możliwość postawienia znaku identyczności pomiędzy stwierdzeniem, że czuję
ból, i stwierdzeniem, że doszło do stanu fizycznego x. Pytanie o pierwszoosobowe stany mentalne staje się zarazem
pytaniem o logiczną sprowadzalność dwóch odrębnych pod
względem jakościowym płaszczyzn.

Genialna Mary
W literaturze filozoficznej istnieje wiele eksperymentów
myślowych odnoszących się do tematyki qualiów: jednym
z najsłynniejszych jest przypadek uwięzionej Mary 4. Przykład ten po raz pierwszy został sformułowany przez Franka
Jacksona5. Jak większość tego typu eksperymentów stara
się on poruszyć problem redukowalności qualiów do stanów
fizycznych. Postarajmy się krótko opisać ten przykład.
Załóżmy, że Mary jest geniuszem z zakresu wiedzy
o tym, czym są kolory, a co za tym idzie, posiada ona
wszystkie fizyczne informacje z zakresu tego, co się dzieje
w siatkówce oka, kiedy widzimy kolory, na jakich zasadach załamuje się światło itp. Załóżmy także, że Mary
od początku swojego życia jest uwięziona w czarno‑białym
środowisku, wszystko z czym się styka ma czarno‑biały
odcień (tak samo sama Mary jest pomalowana na czarno
‑biały kolor). Możemy także „wzmocnić” ten przykład
stwierdzając, że posiadła ona całkowitą wiedzę faktyczną
na temat tego, czym są kolory. Pewnego dnia zostaje ona
wypuszczona ze swojego więzienia i pierwsze, co zauważa
to czerwona róża. Widząc ją, Mary stwierdza: „a więc to jest
czerwony kolor”, czy też „a więc na tym polega doświadczenie czerwieni”.
Podstawowym pytaniem, które można zadać jest to, czy
widząc czerwoną różę otrzymała ona jakąś nową informację? Jeśli odpowiemy twierdząco, to pojawi się nam problem
nieredukowalności stanów fizycznych do stanów mentalnych. Wcześniej dokonaliśmy założenia, że posiada ona
wszystkie fizyczne informacje na temat widzenia kolorów.
Jeśli dowiedziałaby się czegoś nowego, informacja, którą
uzyskałaby, byłaby czymś, czego nie da się w jakikolwiek
sposób przekazać – mielibyśmy do czynienia z qualią rozumianą jako niefizyczna właściwość. Tutaj ujawnia się nam
kolejne rozumienie tego, czym są qualia, możemy je także
dookreślić jako niewyrażalne (nie sposób opisać wrażenia bólu w sposób zupełny), a co za tym idzie posiadają
także charakter prywatności. Nikt nie poczuje mojego bólu,
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mojego doświadczenia koloru6. Sam argument (eksperyment myślowy) dla większej jasności można przedstawić
w następujący sposób:
Rozszerzona wersja argumentu z wiedzy
Przesłanka P1 – Mary posiada całkowitą wiedzę na temat
ludzkiego mechanizmu postrzegania kolorów.
Konsekwencja C1 – Mary zna wszystkie fizyczne fakty
odnośnie postrzegania kolorów przed jej uwolnieniem.
Przesłanka P2 – Istnieje pewnego rodzaju wiedza na temat
postrzegania kolorów, której nie posiada Mary.
Zatem z przesłanki P2 wynika
Konsekwencja C2 – Istnieją pewne fakty na temat postrzegania kolorów, których Mary nie posiadała przed swoim
uwolnieniem.
Tak więc z konsekwencji C1 oraz C2 wynika
Konsekwencja C3 – Istnieją nie‑fizyczne fakty na temat
naszego postrzegania kolorów7.
Qualia zatem są czymś innym niż jakiekolwiek właściwości fizyczne, jeśli tak jest, to wszelkiego rodzaju procesy
w naszym mózgu nie mogą zostać sprowadzone w sposób
identyczny do stanów mentalnych. Umysł, czy też wszystko,
co się dzieje w mózgu nie jest redukowalne do stanów fizycznych. Stanowisko, które stara się wspierać ten argument
nazywamy anty‑redukcjonizmem stwierdzającym, iż istnieje cała sfera faktów mentalnych, które w żaden sposób
nie mogą zostać wyjaśnione. Stanowisko to wspierane jest
przez Thomasa Nagela, Davida Chalmersa i innych. Anty
‑redukcjonizm zakłada: nawet jeśli posiądziemy całkowitą
wiedzę na temat działania naszego mózgu, to i tak pozostaną pewne nierozwiązywalne problemy8. Przeciwnicy
tego anty‑fizykalistycznego podejścia muszą zaprzeczyć
temu, iż Mary uzyskała jakąkolwiek nową informację lub
pokazać, że argument z wiedzy zawiera w sobie błąd.
Wielu przeciwników przypadku Mary poruszało kwestię możliwości zobaczenia przez nią jakichkolwiek kolorów.
Skoro od urodzenia żyła w czarno‑białej rzeczywistości,
zapewne nie rozwinęła się u niej możliwość dostrzegania innych barw, a co za tym idzie, po wypuszczeniu jej
na zewnątrz poprzez nierozwinięcie się pewnych mechanizmów w oku i tak widziałaby na czarno‑biało. Jak sugeruje Nida‑Rumelin, argument ten jest stosunkowo łatwy
do obejścia, wystarczy w tym eksperymencie myślowym
przyjąć, że jakiś lekarz naprawiłby, czy też umożliwiłby
Mary widzenie kolorów9.
Kolejną z taktyk jest na przykład stwierdzenie, że Mary
uzyskała jedynie zdolność „wiedzenia‑jak”, możliwość rozróżnienia tego koloru przy użyciu jedynie wzroku, uzyskanie

6 Bremer J.: Jak to jest być świadomym. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005,
77–81.
7 Nida‑Rümeli M.: Qualia: The Knowledge argument (tłum. własne). W:
4 W swoich rozważaniach filozofowie używają często tzw. eksperymentów
myślowych. Głównym ich celem jest zbadanie intuicji językowych lub prze- The Stanford encyclopedia of philosophy (Summer 2010 Edition), Red.
testowanie danej koncepcji w hipotetycznych warunkach. Eksperymenty E.N. Zalta (red.), http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/qualia
‑knowledge/ (dostęp: 29.08.2011).
myślowe są też często używane w argumentacji.
8 Schetz A.: dz. cyt.
5 Jackson F.: Epiphenomenal qualia. Philosophical Quarterly. 1982, 32,
127–136.
9 Nida‑Rümelin M.: dz. cyt.
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zdolności do zapamiętania doświadczenia czerwieni itp.10.
Możemy także starać się podejść do qualiów na sposób
funkcjonalny, stwierdzając mniej więcej tyle, że poczucie
bólu spełnia funkcjonalną rolę ukazywania danego stanu
ciała.
Oczywiście przypadkowi Mary została poświęcona
ogromna liczba publikacji filozoficznych starających się rozwiązać ten, jak sądzą niektórzy, „trudny problem świadomości”11. Przypadek Mary oraz inne eksperymenty myślowe (np.
argument z zombie sformułowany przez D. Chalmersa) mają
ogromne znaczenie dla ukazania możliwości lub niemożliwości sprowadzenia do siebie dwóch płaszczyzn: naszego
pierwszoosobowego świata przeżyć do tego, o czym możemy
mówić w sposób naukowy. Jak zobaczymy w dalszej części
pracy, to sprowadzenie wydaje się konieczne do przerzucenia mostu pomiędzy mną a moim ciałem.

Luka w wyjaśnianiu w problemie umysł‑ciało
Problematyka stosunku myśli rozumianej najczęściej
jako niematerialnej do fizycznego ciała przewijała się przez
wszystkie lata istnienia filozofii. Nie wchodząc już w analizy historyczne, problematykę umysł‑ciało możemy dość
skrótowo przedstawić w następujący sposób:
Czy stan mentalny x (np. poczucie bólu) jest sprowadzalny
do stanu fizycznego x?
Poprzez stan mentalny w tym przypadku rozumiemy
wszystko, co sprowadza się do qualiów. Jeśli chodzi natomiast o stan fizyczny x, rozumiemy go jako wszelkiego
rodzaju zjawiska natury biologicznej zachodzące w naszym
organizmie (przede wszystkim w naszym układzie nerwowym).
Nie jest tak naprawdę ważne, co zostanie postawione
w miejsce stanu fizycznego x, czy powiemy, że jest to poruszenie neuronu C, czy też poruszenie jakiejś innej grupy
neuronów w mózgu. Dlatego też, jak powiedziałem we wstępie, problem umysł‑ciało jest w dużej, jak nie całkowitej
mierze niezależny od dokonań współczesnych nauk biologicznych. Zakładając, że problem umysł‑ciało jest przede
wszystkim problemem tego, jak postawić znak równości
pomiędzy twierdzeniem pierwszoosobowym i twierdzeniem
trzecioosobowym, można nawet powiedzieć, że jakiekolwiek
osiągnięcia neuronauk nie będą w tym przypadku pomocne
nawet w zbliżeniu się do rozwiązania tego problemu. Stanowiska tego typu są najczęściej nazywane naturalizmem
niekonstruktywnym. Stojąc na stanowisku naturalistycznym
(nasze myśli, stany mentalne są działaniem biologicznego

MAREK PAWŁOWSKI

organizmu), neguje się tym samym możliwość sprowadzenia w sposób naukowy jednego do drugiego12.
Poglądy naukowe zawsze są opisywane z perspektywy
trzeciej osoby, dzięki czemu uzyskujemy ich komunikowalność, sprawdzalność, pomijając subiektywne, prywatne
odniesienia. Qualia natomiast, jak widzieliśmy w poprzednim punkcie, są pierwszoosobowe, prywatne, często nawet
niekomunikowane (czym się różni mój ból od twojego bólu).
Skoro tak, to czy możliwe jest w jakimkolwiek stopniu
sprowadzenie jednego zdania do drugiego i stwierdzenie,
że są one zasadniczo identyczne, w ten sam sposób, w jaki
możemy powiedzieć, że woda = H2013? Wydaje się to problematyczne.
Wielu filozofów twierdzi, że sam problem mind‑body,
a co za tym idzie, wyjaśnienie, w jaki sposób stany mentalne
są sprowadzalne do stanów fizycznych nigdy nie zostanie
rozwiązany. Stanowisko to jako jeden z pierwszych sformułował Joseph Levine14, mówiąc, że istnieje luka w wyjaśnieniu pomiędzy stanem mentalnym a stanem fizycznym.
Jeśli zdefiniujemy ciepło jako ruch molekuł, możemy uznać
tę definicję jako wystarczającą. Problem pojawi się, jeśli
będziemy chcieli zdefiniować ból jako poruszenie neuronu C.
Wydaje się, że w tym przypadku zawsze pozostaje coś niedopowiedzianego. Dopóki nie będziemy w stanie przerzucić mostu pomiędzy tym, co fizyczne a tym, co mentalne,
problem umysł‑ciało nie zostanie rozwiązany.
Jedną z prób ukazania niemożliwości wyjścia poza
tę lukę, nawet jeśli znalibyśmy wszystkie fakty na temat
działania naszego mózgu, jest chociażby argument Colina
McGinna:
1. Z faktu świadomości nie dowiadujemy się niczego
o stanach mózgu.
2. Badania nad mózgiem nie pozwalają określić, jaka
jego własność odpowiada za wyłonienie się świadomości.
3. Wprowadzenie nowego pojęcia w celu wyjaśnienia
innego musi sprostać wymogowi homogeniczności (identyczności, sprowadzalności do). Pojęcie tego, co jest czymś
świadomym i pojęcie tego, co jest czymś fizycznym, nie
należy do kategorii homogenicznych.
W: Połączenie psychofizyczne nie może się stać inteligibilne15.
Przesłanka pierwsza podnosi dość ważną kwestię
na temat qualiów, na którą wielokrotnie zwracali uwagę
różni filozofowie. Jeśli czuję ból, mam do czynienia jedynie z własnym odczuciem, w żadnym razie to poczucie nie
prowadzi mnie do wiedzy o tym, co dzieje się w mózgu.
Problem idzie także w drugą stronę: w trakcie podrażniania receptorów bólowych niekoniecznie będę odczuwał ból.
Jeśli chcemy zmierzyć stopień bólu u danego pacjenta nie
12

10

Więcej w: Tye M.: Qualia. W: The Stanford encyclopedia of philosophy
(Summer 2009 Edition), Red. E.N. Zalta. http://plato.stanford.edu/archives/
sum2009/entries/qualia/ (dostęp oraz Nida‑Rümelin M.: dz. cyt.
11 Termin ten został po raz pierwszy sfromułowany przez Davida Chalmersa
w: Chalmers D.J.: The conscious mind: in search of a fundamental theory.
Oxford University Press, Oxford 1996.

McGinn C.: Can we solve the mind‑body problem? Mind. 1989, 98, (391),
350
13 Problem identyczności zdań takich jak woda = H20 jest także osobnym
problemem filozoficznym, jednak nie czas i miejsce, aby go tu omawiać.
14 Levine J.: Materialism and qualia: the explanatory gap. Pacific Philosophical Quarterly. 1983, 64, 354–361.
15 Schetz A.: dz. cyt, 72
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zrobimy tego na zasadzie biologicznej (np. sprawdzenia
intensywności sygnałów). Jedyne co pozostaje, to spytać
samego pacjenta bądź dać mu coś na wzór ankiety. Problem przejścia od stanu mentalnego do fizycznego może iść
w dwie strony. Przesłanka druga oraz przesłanka trzecia
jest kluczowym i najbardziej kontrowersyjnym elementem
tego argumentu. Jak już wcześniej starałem się ukazać, sprowadzenie tego, co subiektywne do trzecioosobowego opisu
(czyli połączenie płaszczyzny trzecioosobowej z płaszczyzną pierwszoosobową) wydaje się niemożliwe już z definicji. Można zatem powiedzieć, że jesteśmy „kognitywnie
zamknięci”. Problem umysł‑ciało jest zatem problemem
inteligibilności tych dwóch stanów.

Kognitywne zamknięcie
Colin McGinn uważa, że posiadamy pewnego rodzaju
wrodzoną niemożliwość rozwiązania tej luki w wyjaśnieniu. Nazywa to kognitywnym zamknięciem: „umysł M jest
kognitywnie zamknięty w stosunku do P (lub jakiejś teorii
T) wtedy i tylko wtedy, gdy procedury tworzenia koncepcji
przez M, nie mogą się rozszerzyć, aby uchwycić P”16.
Jak już wspomniano, stanowisko McGinna nazywane
jest naturalizmem niekonstruktywnym, który zakłada,
że wyjaśnienie natury umysłu osiąga kres swych możliwości. „Wiemy jak postawić pytanie, nie jesteśmy jednak
w stanie na nie odpowiedzieć z powodów takich, jak braki
w naszej naturze poznawczej”17. Neuronauki w tym przypadku mają dwie możliwości doszukania się tego, czym jest
właściwość P. Z jednej strony możemy szukać tej właściwości spajającej w świadomości, z drugiej w naszym mózgu,
mając nadzieję, że jakaś właściwość fizyczna wyjaśni nam
ową tajemnicę. Oba wyjścia z powodu jakiegokolwiek braku
homogeniczności wydają się jednak mało prawdopodobne,
jest to, jak sądzi McGinn, taka sama sytuacja, jakbyśmy
chcieli pokazać, iż kamień posiada funkcję świadomości18
lub wyjaśnić szczurowi zasady działania społecznego. „To,
co jest zamknięte dla umysłu szczura, może być otwarte
dla umysłu małpy oraz to, co może być otwarte dla nas,
może być zamknięte dla umysłu małpy”19. Jesteśmy zatem
kognitywnie zamknięci na możliwość rozwiązania problemu mind‑body.
Sam McGinn jednak hipotetycznie zakłada taką możliwość, że istnieje teoria T wyjaśniająca połączenie psychofizyczne – jednak nie posiadamy do niej dostępu, zatem
problem mind‑body, jak uważa, nie jest problemem filozoficznym 20. W pewnym sensie postuluje on to, że istnieje naukowe rozwiązanie problemu mind‑body, a sam
problem nie ma natury metafizycznej. Jak stwierdza, jego
16
17
18
19
20

McGinn C.: dz. cyt., 350.
Schetz A.: dz. cyt.
McGinn: C. dz. cyt., 358.
Tamże, 350.
Tamże, 361–363.
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perspektywa jest zarazem optymistyczna (istnieje rozwiązanie), jak i pesymistyczna (to rozwiązanie nie jest dostępne
ani naukowcom, ani filozofom).
Oczywiście McGinn został poddany szerokiej krytyce
przede wszystkim za pewnego rodzaju radykalność swoich
tez. W swoich pracach wprowadzał ona także tzw. ukrytą
warstwę świadomości21. Zakładał on, że musi istnieć jakiś
stan pośredni pomiędzy tym, co fizyczne, a tym, co mentalne, do którego nie mamy dostępu. Ukryta warstwa świadomości jako pewnego rodzaju postulowana płaszczyzna
miała zarazem pełnić rolę mostu pomiędzy mózgiem a nasza
świadomością.

Podsumowanie
Każdy z nas, jak widzieliśmy, posiada czy też odczuwa
qualia. Każdy z nas odczuwa ból, radość mając do nich
introspekcyjny dostęp. Pomimo tego, że te zjawiska są dla
nas oczywiste, problemy filozofii i kognitywistyki z nimi
związane już takie nie są. Nasze pierwszoosobowe przeżycia tworzą nasz własny, subiektywny i najprawdopodobniej niesprowadzalny do niczego świat wrażeń. Świat,
który z jednej strony tworzy naszą jednostkowość, to kim
jesteśmy, z drugiej natomiast powoduje nasze zamknięcie
w świecie własnych i często niekomunikowanych przeżyć.
To zamknięcie przekłada się także na próby zrozumienia
tego, kim naprawdę jesteśmy. Nauki kognitywne oraz neurokognitywne często zawieszają rozważania na temat problemu mind‑body z powodu ogromnych trudności związanych z jego rozwiązaniem, a także z powodów czysto
pragmatycznych, po prostu pewne rzeczy muszą zostać
założone, aby móc dalej prowadzić badania.
Czasem przyznanie się do granicy naszych możliwości poznawczych jest koniecznym elementem tego, aby iść
dalej. Można pokusić się o twierdzenie, że połączenie trzecioosobowej perspektywy z pierwszoosobową intrygowało
filozofów już od samych początków powstania tej dziedziny.
Wraz z upływem czasu jednak nie wydaje się, abyśmy byli
bliżej rozwiązania.
Można powiedzieć, że perspektywa ta z jednej strony
jest pesymistyczna: zawsze będziemy musieli przerzucać
most pomiędzy naszym umysłem i naszym ciałem, zakładając go jako konieczny warunek dalszego uprawiania dziedzin badających, kim jest człowiek. Z drugiej strony, może
być ona optymistyczna w tym sensie, iż nigdy siebie jako
jednostki nie sprowadzimy do warunków biologicznych,
które z ogromnym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie przewidzieć. Dzięki temu nadal będziemy dla siebie
nieskończenie interesującym obiektem poznania.
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