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szanowni Państwo, drodzy Uczniowie i nauczyciele!

Mózg to najbardziej skomplikowany i wciąż nie do końca poznany fenomen 
natury. Uczniowie szkół z naszego regionu wykazali się ogromną ambi- 

cją i odwagą, mierząc się z tym niełatwym zagadnieniem podczas obrad III Po- 
morskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej w  ramach projektu Zdolni  
z Pomorza.

To doroczne wydarzenie odbywało się tym razem pod hasłem Mózg niepo-
skromiony. Dążenie człowieka do doskonałości. Ten tytuł świetnie oddaje kie-
runek, w którym zmierzają uczestniczący w kolejnych konferencjach młodzi 

utalentowani Pomorzanie. 
Dążą oni do doskonałości 
nie tylko zdobywając wie-
dzę w dziedzinach, na któ-
rych skupiają się ich zain-
teresowania i zdolności, ale 
także m.in. rozwijając umie-
jętności oratorskie, sztukę 
argumentacji, przeprowa-
dzania logicznego wywodu 
czy tworzenia naukowego 
tekstu. 

Niektórzy podczas kon-
ferencji po raz pierwszy 

mieli okazję wystąpić przed szerszą publicznością. Spora część uczestników 
także po raz pierwszy stanęła w obliczu szansy przedstawienia swoich tekstów 
w profesjonalnej naukowej publikacji. Gratuluję wszystkim, a szczególnie tym, 
dla których jest to podwójny debiut – jako prelegentów na konferencji naukowej 
oraz autorów naukowych tekstów opublikowanych w niniejszym tomie. 

Podczas obrad III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej w ramach 
projektu Zdolni z Pomorza czterdziestu pięciu uczniów wygłosiło trzydzieści 
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trzy referaty. Temat dyskutowany był w ramach sześciu paneli tematycznych: 
z biologii, chemii, fi zyki, informatyki, matematyki i nauk humanistycznych. 
Obok prelekcji młodych Pomorzan można było wysłuchać wystąpień uznanych 
autorytetów w każdej z dziedzin. Prezentacje odbywały się przy pełnych salach, 
ponieważ na konferencję przybyło około trzystu słuchaczy. Przerwy między 
sesjami były doskonałą okazją do zapoznania się z ciekawie przygotowanymi 
przez uczniów posterami.

Jako gospodarz regionu z podziwem i radością patrzę na tych młodych, zdol-
nych ludzi, którzy do dziś osiągnęli już tak wiele. A przecież to dopiero pierwsze 
kroki w ich karierze naukowej. Wierzę, że dzięki swoim zainteresowaniom i ta-
lentom oraz wsparciu, jakie oferuje przedsięwzięcie Zdolni z Pomorza, będą na-
dal wspaniale się rozwijać, a my w nieodległej przyszłości docenimy ich wpływ 
na rozwój naszego regionu, kraju i świata.

Mi eczysław Struk
Marszałek

Województwa Pomorskiego

Samorząd Województwa Pomorskiego od 2010 roku wspiera utalento-
wanych uczniów, a od 2016 roku realizuje wspólnie z pomorskimi powia-
tami i siedmioma uczelniami 26 projektów. Dzięki temu wszechstronne 
wsparcie mogą uzyskać uczniowie uzdolnieni z: matematyki, fi zyki, in-
formatyki, biologii, chemii, a także w zakresie przedmiotów rozwijających 
kompetencje społeczne (np. język polski, historia). Projekty, które łączy 
nazwa Zdolni z Pomorza, współfi nansowane są ze środków europejskich 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego 2014–2020. Młodzi ludzie mogą brać udział m.in. w zajęciach po-
zalekcyjnych, spotkaniach akademickich, konkursach i obozach nauko-
wych. Najlepsi zostają objęci indywidualną opieką mentorską.

Słowo od Marszałka Województwa Pomorskiego
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słowo wstępne

o ddajemy w  ręce czytelników monografię pokonferencyjną III Pomor-
skiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej, która w ramach projektu Zdolni  
z Pomorza została zorganizowana przez Samorząd Województwa Pomor-

skiego i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku we współpracy z Poli-
techniką Gdańską. Obrady pod hasłem Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka 
do doskonałości toczyły się 16 listopada 2019 r. w siedzibie Politechniki Gdańskiej. 
Temat dyskutowany był w różnych ujęciach podczas dwóch sesji w ramach sze-
ściu paneli dziedzinowych z: biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki 
i nauk humanistycznych. W trakcie sześciogodzinnej konferencji wygłoszono  
czterdzieści niezwykle ciekawych wykładów. Do ich przedstawienia zostali za-
proszeni pracownicy naukowi z czołowych gdańskich uczelni, którzy wspólnie 
z wybitnymi uczniami pomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
postanowili zmierzyć się z tym zagadnieniem. 

Z uwagi na zakres tematyczny zawarte w niniejszej publikacji rozważania 
mają nierzadko charakter interdyscyplinarny, skupiony wokół szeroko pojętego 
mózgu człowieka. Przez to określenie będziemy rozumieć zarówno mózgowie –  
najbardziej złożony narząd człowieka, jak i umysł – termin oznaczający ogół 
aktywności ludzkiego mózgu. Pomimo że inne gatunki również przejawiają 
niektóre z funkcji, takie jak spostrzeganie, myślenie, zapamiętywanie, odczu-
wanie emocji, uczenie się czy regulowanie uwagi, słowo umysł jest używane 
zazwyczaj w związku z człowiekiem.

Monografia jest zbiorem prac reprezentujących różne dyscypliny naukowe 
i gremia. Na niniejszą publikację, oprócz opracowań ekspertów rozmaitych 
dziedzin, składają się również najbardziej interesujące i przygotowane na wy-
sokim poziomie artykuły uczniów. Mamy do czynienia z wyjątkowo bogatym 
materiałem, gdyż w książce znalazło się też miejsce na reprodukcje rzetelnie 
opracowanych przez uczniów posterów, a także okazałą fotorelację z wydarze-
nia. Ilustracje wieńczą niniejszą publikację.
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Po raz kolejny udowodniono, że wybrany przez uczniów temat przewodni 
może być wspólną przestrzenią do dyskusji na polu wielu nauk oraz stanowić 
spiritus movens debaty na różnorakich płaszczyznach, co znalazło odzwiercie-
dlenie w tytułach rozdziałów tej monografii. 

Publikacja składa się z dwudziestu ośmiu artykułów ukazujących szerokie 
spektrum tematów, spośród których część prezentuje tematykę z zakresu funk-
cjonowania mózgu w aspekcie psychologicznym i fizjologicznym, a kolejne do-
tyczą wyzwań, jakie stawia sobie człowiek w swoistym dążeniu do doskonałości. 
Autorzy przyjrzeli się anatomii tego skomplikowanego organu i jego możliwo-
ściom, nie pomijając przy tym czynników, które wpływają na jego funkcjono-
wanie. Z dociekliwością prezentowali potencjał technologii, które mogą w nie-
dalekiej przyszłości zrewolucjonizować świat. Zastanawiali się ponadto nad 
możliwościami umysłu, nad tym, jak daleko człowiek jest od poznania ostatniej 
zagadki z nim związanej. Zebrany materiał uzmysławia, że pomimo iż dużo 
już o mózgu wiemy, to jeszcze więcej pozostaje w obrębie tego, co niezbadane.

Organizatorzy Pomorskich Uczniowskich Konferencji Naukowych mają na-
dzieję, że niniejsza monografia będzie godnym podsumowaniem konferencji 
na temat ludzkiego mózgu.

Redakcja

Słowo wstępne



rozdział i

Psychologia 
i fizjologia MózgU
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Aleksandra Chabowska1, Kacper Holer2

niezwykłe możliwości ludzkiego mózgu

wstęp

wiedza na temat funkcjonowania mózgu z roku na rok zostaje poszerzona 
o nowe badania i odkrycia. Jednakże, mimo wytężonej pracy neurologów 

i neuropsychologów, wciąż nie wiadomo, jak dokładnie działa mózg. Nie zawsze 
wiadomo nawet, czego się spodziewać, jeśli ten najważniejszy organ ludzkiego 
ciała zostanie uszkodzony. Co ciekawe, organ, od którego zależy odczuwanie 
bólu w ciele, sam pozbawiony jest receptorów bólowych. Oznacza to, że samo 
uszkodzenie lub operacja mózgu nie powinny boleć. Oczywiście wokół mózgu 
znajdują się liczne tkanki, nerwy i skóra, co sprawia, że w rzeczywistości odczu-
wamy ból podczas ewentualnego urazu. Prowadzenie badań nad pacjentami 
z uszkodzeniami mózgu stanowi jedno z najbardziej fascynujących zadań me-
dycyny i psychologii. Jednym z takich pacjentów był Phineas Gage – człowiek, 
którego historia obiegła cały medyczny świat. W wieku 25 lat uległ on poważne-
mu wypadkowi, w wyniku którego nastąpiły zmiany w mózgu, które zmieniły 
jego osobowość. 

Udokumentowane zostało, że uszkodzenie mózgu może powodować róż-
norodne zmiany behawiorystyc zne [7]. Pacjenci mogą również tracić pamięć. 
Mogą wykonywać różne zadania wielokrotnie, co wynika z faktu, że zapomnieli, 
iż czynność tę wykonali kilka minut wcześniej. Osoby z defektami czy uszko-
dzeniami mózgu nie potrafią zrozumieć na przykład znaczenia słów abstrak-
cyjnych, jak „kocham cię”, „tęsknię”.

Zdarzają się także zmiany, które mogą nieść pozytywne konsekwencje. Po-
twierdzony został przypadek, w którym mężczyzna po poważnym urazie głowy 
rozwinął zdolności artystyczne (rzeźbiarskie). Jego arcydzieła zyskały uznanie 
w kręgach znawców. Inna z kolei osoba nabyła umiejętność rozmowy w języku,  

1  Aleksandra Chabowska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim.
2  Kacper Holer, Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim.
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którego wcześniej nie znała [10]. Mózg dziecięcy może również zaskoczyć. Zna-
ne są przykłady dzieci, które ze względu na ciężką chorobę zostały poddane 
hemisferektomii, czyli operacji usunięcia jednej półkuli mózgu, a mimo to po 
operacji funkcjonowały bez zaburzeń. Mózg dzieci charakteryzuje się bowiem 
dużą plastycznością, co oznacza, że jeśli jedna część mózgu jest uszkodzona, 
druga może przejąć jej funkcje [13].

Celem poniższego artykułu jest zapoznanie z  budową ludzkiego mózgu 
oraz wskazanie konsekwencji, jakie niosą ze sobą poważne urazy tego narzą-
du. Przedstawione zostaną sylwetki osób, u których po wypadkach nastąpiły 
zmiany zarówno w zachowaniu, jak i w umiejętnościach. Potwierdzone zostaną 
niezwykłe zdolności ludzkiego mózgu w zakresie regeneracji oraz przystoso-
wania się do „nowych wyzwań”. Czytelnik uświadomi sobie, że życie z jedną 
półkulą jest możliwe i nie musi być wyrokiem.

Mózg i jego funkcje

Z biologicznego punktu widzenia mózg to około 1,5 kg produkującej prąd „gala-
retki”, ukrytej pod trzema płaszczami ochronnych błon. Z chemicznego punktu 
widzenia jest to około 1,5 litra wody, 130 g białka, 95 g tłuszczu i  około 40–45 g 
soli mineralnych. Jest on zbudowany z około 90–200 miliardów neuronów [3]. 
Jeśli ta liczba wydaje się wielka, warto wspomnieć o ilości połączeń między 
nimi: każdy neuron styka się bowiem z 10–50 tysiącami innych neuronów, two-
rząc w ten sposób niewyobrażalne ilości sieci połączeń, które powstają przede 
wszystkim wskutek uczenia się. Można powiedzieć, że człowiek jest w pewnym 
sensie architektem samego siebie, gdyż w zależności od tego, ile będzie ćwiczył 
swój mózg, tyle stworzy połączeń między neuronami.

Mózg jest niezwykle plastycznym organem i pozostaje w ciągłym ruchu. 
W każdej chwili życia docierają do człowieka różnego typu bodźce: obrazy, 
dźwięki, smaki, odczucia. Zadaniem mózgu jest radzenie sobie z ich przetwa-
rzaniem. Umysł przeprowadza selekcję informacji, ignorując te zbędne i wyrzu-
cając je z pamięci. Zachowuje wybrane dane w pamięci, by móc je przywołać 
w określonym momencie, modyfikować, powiązywać z innymi wiadomościa-
mi, zaprogramować działania, i usuwa, gdy przestają być potrzebne. Warto też 
podkreślić, że nieprawdą jest wielokrotnie powtarzane stwierdzenie, że tylko 
część mózgu pracuje nieustannie. Organ ten funkcjonuje przez cały czas. Mózg 
odpowiada nie tylko za wymyślanie genialnych idei, ale też reguluje podstawo-
we funkcje organizmu, takie jak oddychanie czy bicie serca.

rozdział i  Psychologia i fizjologia mózgu
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Budowa mózgu

Centralny układ nerwowy człowieka składa się z: pnia mózgu, rdzenia kręgo-
wego, mózgowia oraz opon mózgowych (rys. 1) [4]. Pień mózgu znajduje się po-
między mózgiem a rdzeniem kręgowym. Te trzy elementy pokryte są cienkimi 
błonami, które nazywa się oponami mózgowymi. Każda z trzech opon mózgo-
wych ma swoje ściśle określone zadanie:
−	 opona miękka – mocno unaczyniona opona, jest najbliżej mózgu i jej zada-

niem jest odżywianie tego organu, krew do mózgu dostarczają aż trzy tętnice: 
tętnica przednia, środkowa i tylna mózgu;

−	 opona pajęcza (pajęczynówka) – środkowa opona, między nią a oponą mięk-
ką znajduje się jama podpajęczynówkowa, a w niej z kolei znajduje się płyn 
mózgowo-rdzeniowy, którego funkcją jest wyrównywanie ciśnienia w czasz-
ce i amortyzowanie wstrząsów;

−	 opona twarda – okostna czaszki.

Rys. 1. Ogólna budowa mózgu

Źródło: https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA 

Mózgowie człowieka odpowiada za podstawowe procesy życiowe. Ośrodki 
mózgowia odpowiedzialne za te zadania to:
−	 pień mózgu – odpowiada za oddychanie, pracę serca; 
−	 przysadka mózgowa – produkuje hormony, reguluje pracę innych gruczołów 

dokrewnych, takich jak podwzgórze, szyszynka, tarczyca, przytarczyce, gra-
sica, trzustka, nadnercza oraz jądra i jajniki;
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−	 móżdżek – jest ośrodkiem równowagi w mózgu, odpowiada za koordynację 
ruchów i ich precyzję;

−	 podwzgórze – współpracuje m.in. z przysadką mózgową, odpowiada za tem-
peraturę ciała, pH krwi, prawidłowość rytmu serca i stężenie glukozy w or-
ganizmie, a także uczucie głodu i sytości;

−	 wzgórze – odpowiada za wstępną ocenę wszystkich bodźców odbieranych 
przez zmysły poza bodźcami węchowymi, a także za integrację informacji 
czuciowych i ruchowych.
Anatomia mózgu jest złożona, a różne obszary mózgu odpowiedzialne są za 

inne zadania. Mózg człowieka składa się z dwóch półkul: lewej i prawej, a każda 
z nich jest zbudowana z istoty szarej, czyli kory mózgowej oraz z białej substancji 
rdzennej [3]. Obie półkule mózgu można podzielić na płaty (rys. 2). Kierując się 
od przodu ku tyłowi, wymienia się następujące płaty mózgu: czołowy, ciemie-
niowy, skroniowy i potyliczny.

Rys. 2. Budowa mózgu z zaznaczeniem płatów

Źródło: https://psychcentral.com/news/2019/02/08/brain-aging-patterns-may-occur-at-a-faster-rate-in- 
psychosis-patients/142732.html

Neuroprzekaźniki (zwane także neurotransmiterami) to cząsteczki che-
miczne, służące do przesyłania informacji między komórkami nerwowymi 
(rys. 3). Neurotransmitery można porównać do gołębia pocztowego, przesy-
łającego informację z punktu A (jedna komórka nerwowa) do punktu B (dru-
ga komórka nerwowa). Neuroprzekaźnikami mogą być aminokwasy, neuro-
peptydy i małe cząsteczki aminowe. Naukowcy odkrywają coraz nowsze ich 
struktury, a obecnie zidentyfikowano ich już ponad 100. Pierwszym odkrytym 
przez naukę neuroprzekaźnikiem była acetylocholina. Jest ona uwalniana przez 
neurony ruchowe i autonomicznego układu ruchowego. Jest także kluczowa 
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w kontekście centralnego układu nerwowego, przyczynia się bowiem do funkcji 
poznawczych. To właśnie uszkodzenie neuronów cholinergicznych związane 
jest z chorobą Alzheimera. Do najbardziej popularnych neuroprzekaźników 
należą: kwas gammaaminomasłowy, adrenalina, noradrenalina, serotonina, 
oksytocyna, wazopresyna, dopamina czy histamina [11, s. 15–17].

 1.   2.    3. 

Rys. 3. Wzory popularnych neuroprzekaźników (1. serotonina, 2. acetylocholina, 3. dopamina)

Źródło: opracowanie własne

Plastyczność ludzkiego mózgu

Pod wpływem nowych doświadczeń i stawianych wyzwań mózg ma zdolność 
do reorganizacji swojej struktury. Gdy zdobywamy wiedzę, informacje, spoty-
kamy ludzi lub ćwiczymy umysł, to zmieniają się siła i jakość połączeń między 
komórkami nerwowymi. Dzięki pracy ludzkiego mózgu powstają nowe neurony 
oraz rozgałęziają się i wzmacniają połączenia między nimi. Za każdym razem, 
gdy mózg napotyka coś, czego nie zna, zostaje postawiony w stan gotowości – 
dostosowuje się do nowych okoliczności i tak organizuje pracę poszczególnych 
sieci oraz struktur, aby działanie czy zachowanie człowieka było jak najbardziej 
efektywne i trafne. Warto więc zadbać o ten jakże istotny organ i pomóc mu 
sprawnie funkcjonować poprzez codzienne treningi. 

Przypadek Phineasa gage’a

13 września 1849 roku był dla Phineasa Gage’a wyjątkowo pechowy. Tego dnia 
pracował on przy usuwaniu skał pod budowę linii kolejowej niedaleko mia-
steczka Cavendish w stanie Vermont w USA. Pracę wykonywał od kilku tygodni, 
dlatego jego zadania ze względu na powtarzalność z każdym dniem stawały 
się łatwiejsze: wywiercić dziurę w skale, wsypać środek wybuchowy, umieścić 
w nim lont i przysypać z wierzchu piaskiem. Następnie wszystko ubić długim 
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na ponad metr łomem. W jednym z powtórzeń 
sekwencji czynność P. Gage zapomniał zasy-
pać całość ładunku piaskiem i uderzał łomem 
bezpośrednio w środek wybuchowy. Prawdo-
podobnie uderzanie żelaznym łomem o skałę 
wykrzesało iskrę, w  wyniku czego nastąpiła 
eksplozja. Narzędzie pracy zostało wystrzelo-
ne w kierunku głowy P. Gage’a. Łom o długości 
110 cm i średnicy 3,2 cm wszedł w jego czaszkę 
poniżej lewego oka i  wyszedł czubkiem gło-
wy. Po kilku minutach stanu nieprzytomno-
ści P. Gage podniósł się i szedł jedynie z lekką 
pomocą współpracowników, którzy zawieźli 
go do lekarza (około 1,5 kilometra od miejsca 
zdarzenia). 

P. Gage opowiedział lekarzowi, co mu się 
przytrafiło. Doktor potwierdził obrażenia wi-
doczne na głowie pacjenta, ale nie do końca 
wierzył w przejście łomu na wylot. Lekarz dał 
wiarę słowom pacjenta dopiero po tym, gdy ci-

śnienie wewnątrzczaszkowe spowodowało wydobycie tkanki mózgowej.
P. Gage, pomimo że po wypadku pozostały mu blizny i stracił wzrok w lewym 

oku, czuł się dobrze (rys. 4). Człowiek, który przeżył taki wypadek, wzbudzał 
zainteresowanie lekarzy, profesorów anatomii i badaczy zajmujących się uszko-
dzeniami mózgu. Zapraszano go na wykłady, np. na Harvard Medical School, 
gdzie przedstawiano jego przypadek studentom. 

Przyglądając się dalszemu życiu P. Gage’a, można zauważyć, że po wypadku 
zaczął często zmieniać miejsca pracy i zamieszkania. Wybierał sobie posady 
pozwalające na samotną pracę, np. przewożenie pasażerów własną dorożką. 
Opiekujący się nim doktor Harlow poczynił ciekawą obserwację: przed wypad-
kiem był on spokojnym, opanowanym człowiekiem, dającym się lubić przez 
kolegów z pracy i przełożonych, po wypadku zaś zmienił się diametralnie. Stał 
się niecierpliwy i łatwo było go wytrącić z równowagi, był kapryśny i uparty.

Owe zmiany miały przyczynę w uszkodzeniu płata czołowego, przez który 
przeszedł żelazny pręt (por. rys. 5). Przypadek Gage’a uświadomił fizjologom 
i badaczom mózgu, że ta część mózgu ma wpływ na formowanie się osobowości. 

Rys. 4. Phineas Gage i jego 

,,słynny’’ łom

Źródło: https://www.spidersweb.pl/2014 
/09/phineas-gage-czlowiek-dziura-
glowie.html
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Rys. 5. Rekonstrukcja uszkodzeń czaszki Phineasa Gage’a

Źródło: https://www.spidersweb.pl/2014/09/phineas-gage-czlowiek-dziura-glowie.html

W późniejszym okresie życia P. Gage znów złagodniał i stał się podobny do 
siebie sprzed wypadku. Mogła to być zmiana wynikająca z neuroplastyczności 
mózgu, czyli zdolności tworzenia nowych połączeń, które były w stanie zastę-
pować uszkodzone.

Wypadek P. Gage’a  wzbogacił wiedzę dotyczącą struktury mózgu oraz 
funkcji jego poszczególnych części. Pomimo że nie był to jedyny przypadek, 
w którym uszkodzenie płata czołowego zmieniło osobowość ofiary, to jednak 
jest najbardziej znany i do dziś przytaczany w podręcznikach historii medy-
cyny [15; 10].

Urazy mózgu a zmiany w osobowości

Uszkodzenia mózgu zaburzają właściwe funkcjonowanie i mogą spowodować, 
że całe nasze życie ulegnie zmianie. Poszczególne części mózgu odpowiadają 
za konkretne zachowania. Zaburzenia w danej części mózgu powodują okre-
ślone problemy z zachowaniem. Z badań wynika, że osoby, które doznały urazu 
mózgu, nawet lekkiego, często mają zaburzenia emocjonalne, behawioralne czy 
poznawcze [8]. Zazwyczaj jednak takie urazy pozostają niezauważone, ponie-
waż skany mózgu są rzadko zlecane przez lekarzy czy psychologów.

W książce Zmień swój mózg, zmień swoje ciało neurolog kliniczny dr Daniel 
Amen opisuje przypadek bliźniaczek jednojajowych. Łączyły je te same geny, 
rodzice i sposób wychowania. Jednak kobiety żyły i wyglądały zupełnie inaczej. 
Mary była w dobrej kondycji fizycznej, pracowała umysłowo i odnosiła sukcesy, 
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posiadała męża i dzieci. Katie miała dużą nadwagę, ledwo ukończyła szkołę 
średnią, miewała częste stany depresyjne i napady złości, nie potrafiła wytrwać 
dłużej w żadnej pracy ani związku. 

Mary i Katie przeszły tomografię głowy, by można było porównać ich mózgi. 
Okazało się, że Mary ma mózg zdrowy, u jej siostry zaś widać zmiany świadczące 
o urazie w korze przedczołowej i płatach skroniowych. Okazało się, że Katie jako 
10-latka spadła z piętrowego łóżka na głowę, co skutkowało utratą przytomności. 
Prawdopodobnie ten uraz sprawił, że Katie miała mniejsze rezerwy mózgowe, 
co mogło spowodować większą podatność na stres niż u jej siostry [1, s. 293–297].

Życie z uszkodzonym mózgiem

Uszkodzenie mózgu w XXI wieku dzięki medycynie nie musi oznaczać kalec-
twa, da się żyć z jedną jego półkulą. Takich przypadków, jak się dowiadujemy, 
jest wiele. Popularną metodą leczenia padaczki lekoopornej ostatnimi laty stał 
się zabieg hemisferektomii, czyli chirurgicznego usunięcia jednej z półkul. 
Obecnie podejmuje się mniej inwazyjne kroki w celu wyleczenia tej choro-
by, m.in. operacje przecięcia funkcjonalnych połączeń nerwowych. Jednym 
z pacjentów cierpiących niegdyś na lekooporną padaczkę był Cian O’Brien, 
pięciolatek, który rok po zabiegu hemisferektomii wykonywał już normalne 
czynności życiowe jak jego rówieśnicy.

Pacjentką, która wprawiła w zdumienie lekarzy, jest Michelle Mack. 27-letnia 
kobieta urodziła się z jedną półkulą mózgu. Za najbardziej prawdopodobną przy-
czynę przyjęto udar mózgu w okresie prenatalnym. Zadziwiające było chociażby 
to, że mimo braku lewej półkuli mózgowej, kobieta nauczyła się mówić (lewa pół-
kula odpowiada między innymi za mowę). Prawdopodobnie funkcje lewej półku-
li mózgowej przejęła u niej prawa. Pomimo że pacjentka niegdyś miała problemy 
z odnalezieniem się w nowym otoczeniu, wykazała się talentem do obliczeń i roz-
poczęła pracę w biurze. Nadal ma problemy z emocjami, co wynika z faktu, że 
posiada tylko jedną półkulę mózgu, który przez to szybciej się męczy [9].

kluczowe części mózgu i ich wpływ na zachowanie

Mózg składa się z wielu elementów, z których każdy ma swoje indywidualne 
zadania:
−	 kora przedczołowa – znajduje się w przedniej części mózgu i nadzoruje za-

równo jego pozostałe obszary, jak i całe ciało. Odpowiada za: koncentrację, 
planowanie, ocenę sytuacji, kontrolowanie impulsów, doprowadzanie zadań 
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do końca oraz empatię. Niska aktywność w korze przedczołowej wiąże się 
z osłabioną koncentracją, zaburzeniami uwagi, impulsywnością, brakiem 
wyraźnych celów i odkładaniem wszystkiego na później. Alkohol obniża tę 
aktywność, dlatego ludzie pijani nie myślą o konsekwencjach. Zażywanie 
długoterminowo alkoholu upośledza ten obszar [14];

−	 przedni zakręt obręczy – biegnie wzdłuż wewnętrznej części płatów czoło-
wych i umożliwia przenoszenie uwagi z jednego obiektu na drugi. Zapewnia 
elastyczność i pozwala przystosować się do zmian, kiedy jest to potrzebne. 
Osoby z nadmierną aktywnością w tym obszarze mają tendencję do: upor- 
czywego trzymania się negatywnych myśli lub zachowań, zamartwiania się, 
żywienia urazy oraz kłótliwości i stawiania oporu. Mogą być także bardziej 
podatne na obsesje albo zmagać się z kompulsywnymi zachowaniami, a tak-
że zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja [5];

−	 układ limbiczny – położony w pobliżu środka mózgu, bierze udział w regu-
lacji emocji. Nieprawidłowości w tej części mózgu wiążą się z zaburzeniami 
nastroju. Osoby, u których zaobserwowano niższą aktywność tego obszaru, 
mają na ogół bardziej pozytywne nastawienie i są pełne nadziei. Przy nad-
czynności układu limbicznego negatywne nastawienie bierze górę, a także 
obniża motywację i chęć do działania oraz obniża samoocenę, wzmacniając 
poczucie winy i bezradności [16, s. 13];

−	 jądra podstawy – otaczające układ limbiczny jądra podstawy odpowiadają 
za integrację myśli, uczuć, ruchu. Ta część mózgu decyduje o poziomie lęku 
i niepokoju odczuwanego przez daną osobę. Nadmierna aktywność oznacza 
zazwyczaj zmaganie się z lękami i objawami stresu psychicznego, takimi jak 
bóle głowy czy żołądka oraz napięcia mięśni. Niska aktywność może wiązać 
się z brakiem motywacji. Ten obszar bierze także udział w odczuwaniu przy-
jemności i euforii. To na niego oddziałuje kokaina. Uaktywniają go również 
ciastka i inne słodycze;

−	 płat skroniowy – położony pod skrońmi, za uszami. Odpowiada za zdolność 
mowy, pamięć krótkotrwałą, stabilność nastroju i panowanie nad sobą. Jest 
współodpowiedzialny za rozpoznawanie i nazywanie obiektów. Zaburzenia 
w płacie skroniowym prowadzą do problemów z pamięcią, chwiejnego na-
stroju i braku opanowania;

−	 płat ciemieniowy – bierze udział w przetwarzaniu bodźców sensorycznych 
i orientacji w przestrzeni. To przez niego przebiega tzw. strumień grzbie-
towy, umożliwiający rozpoznanie umiejscowienia obiektów. Dzięki niemu  
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człowiek może trafić po ciemku do łazienki. Płat ciemieniowy to jeden 
z pierwszych obszarów uszkadzanych przez chorobę Alzheimera, dlatego 
cierpiące na nią osoby często się gubią;

−	 płat potyliczny – znajduje się w tylnej części mózgu i odpowiada za wzrok 
oraz przetwarzanie wizualne [6].

Podsumowanie

Mózg to niezwykły organ o zaskakujących zdolnościach. Potrafi przystosować 
się do najbardziej ekstremalnych sytuacji. Dzięki niemu jesteśmy tym, kim je-
steśmy. W artykule omówiona została budowa mózgu oraz funkcje, jakie pełnią 
poszczególne jego elementy. Wskazane zostało, w jaki sposób urazy poszcze-
gólnych części mózgu mogą wpłynąć na osobowość człowieka. Przedstawione 
w powyższej pracy przykłady pokazały, że możliwe jest niemal normalne funk-
cjonowanie człowieka bez pewnych części tego organu. Mózg to fenomenalna 
część ludzkiego ciała, która ma jeszcze wiele nierozwikłanych zagadek.
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o mózgu słów kilka. zdolności dostosowawcze

M ózg jest uznawany za najważniejszy z ludzkich narządów. Jest „centrum 
dowodzenia”, które utrzymuje wszystkie procesy życiowe organizmu. Roz-

poczynając rozważania na temat mózgu, należy zacząć od przedstawienia jego 
budowy i funkcji. 

Mózg, a właściwie – według terminologii medycznej – mózgowie, pełni wiele 
skomplikowanych funkcji i tym samym jego budowa jest bardzo złożona. Z uwa-
gi na podział kliniczny można wyróżnić: półkule mózgu, móżdżek, pień mózgu, 
a w nim: śródmózgowie, most i rdzeń przedłużony. Każda z tych części ma inną 
budowę i pełni odmienne funkcje. Mózgowie jest jednym z najważniejszych 
i posiadających najbardziej skomplikowaną budowę ludzkich narządów [2].  
Kresomózgowie to największa część całego mózgowia, na którą składają się 
dwie półkule mózgowe. Oddzielone są one od siebie szczeliną podłużną, a po-
łączenia pomiędzy nimi zapewniają włókna nerwowe, zlokalizowane w spo-
idle wielkim, zwanym również ciałem modzelowatym. Półkule mózgowe są 
zbudowane symetrycznie, jednakże u ludzi dominuje jedna z półkul mózgu. 
Zewnętrzną część półkul stanowi kora mózgu zbudowana z istoty szarej, pod 
którą zlokalizowana jest istota biała, składająca się z włókien komórek nerwo-
wych. Powierzchnia mózgu jest silnie pofałdowana. Obie półkule mózgu można 
podzielić również na płaty. W każdym z płatów mózgu znajdują się ośrodki od-
powiadające za inne czynności ośrodkowego układu nerwowego. Z kolei mię-
dzymózgowie jest częścią mózgowia, która znajduje się pod półkulami mózgu. 
W jego skład wchodzą:
•	 wzgórze – ośrodek, do którego docierają rozmaite impulsy nerwowe, zanim 

dotrą do kory mózgu;

1  Miłosz Dawert, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie.
2  Jan Słomski, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie.
3  Karol Słomski, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie.
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•	 podwzgórze – jest narządem bardzo istotnym dla czynności układu hormo-
nalnego;

•	 część nerwowa przysadki mózgowej – stanowi magazyn hormonów, które są 
produkowane przez podwzgórze;

•	 szyszynka – pełni funkcję regulatora, m.in. rytmu dobowego człowieka.
Pień mózgu to trzy elementy: śródmózgowie, most oraz rdzeń przedłużo-

ny. Pień mózgu stanowi strukturę, która odpowiada za podstawowe czynno-
ści życiowe. W pniu znajdują się ośrodki kontrolujące oddychanie, czynność 
serca czy ciśnienie tętnicze krwi. W obrębie pnia mózgu znajduje się również 
twór siatkowaty (związany z utrzymaniem stanu świadomości), a także jądra 
poszczególnych nerwów czaszkowych. Pień mózgu, a w zasadzie jego najdalej 
położona część, czyli rdzeń przedłużony, przechodzi później w rdzeń kręgowy. 
Móżdżek jest drugą co do wielkości częścią całego mózgowia. Podobnie jak 
w przypadku mózgu, w móżdżku wyróżnia się dwie półkule, które są ze sobą 
połączone robakiem móżdżku. W każdej z półkul móżdżku wyróżnia się trzy 
płaty: przedni, kłaczkowo-grudkowy oraz tylny. Funkcją móżdżku jest kontro-
lowanie czynności ruchowych organizmu [2].

Rys. 1. Budowa mózgu człowieka

Źródło: https: www.medianauka.pl

Mózg to niesamowity, najciekawszy i najmniej zbadany narząd ludzkiego 
organizmu. Z ciekawostek dotyczących mózgu można przytoczyć, że naczy-
nia krwionośne obecne w mózgu mają prawie 160 tysięcy kilometrów długości. 
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Mózg w prawie 80% składa się z wody, dlatego odwodnienie wpływa negatywnie 
na pamięć i koncentrację. Przeciętnie każdego dnia człowiek doświadcza około 
70 tysięcy myśli, z których zdecydowana większość (około 70%) jest pesymi-
styczna i samokrytyczna. Ludzki mózg jest niesamowicie plastyczny. Jeśli jakiś 
obszar mózgu jest uszkodzony, inny potrafi przejąć jego funkcje [1]. To niesa-
mowite. Czy jednak mózg zawsze był taki, jaki jest?

Na przestrzeni wieków, na skutek ewolucji, mózg człowieka ulegał zmianom, 
dostosowywał się do zmieniającego się otoczenia. Czy zatem to, co otacza nasze 
szeroko pojęte społeczeństwo, ma znaczący wpływ na owo „centrum dowodze-
nia”? Jak rozwój techniki, elektroniki wpływa na rozwój bądź regres mózgu? 
Warto przybliżyć to zagadnienie. W książce pt. Potęga mózgu można natknąć 
się na bardzo ciekawy artykuł głoszący, iż małpy są sprytniejsze od człowieka. 
Andy Whiten oraz Dick Byrne zbadali zachowania owych człekokształtnych i na 
podstawie własnych obserwacji uzgodnili, że one ciągle się nawzajem oszukują. 
Są tak sprytne, że chowają przed sobą owoce [6, s. 19]. Badacze nazwali ten efekt 
hipotezą inteligencji makiawelicznej na cześć Niccolò Machiavellego, filozofa 
i polityka epoki renesansu [6, s. 19]. 

Należałoby się zastanowić, czy myślenie przyczynowo-skutkowe u pierwszych 
istot człekokształtnych było tak dobrze rozwinięte. Można domniemywać, że 
kierowały nimi następujące przesłanki: schowany owoc – to moje jedzenie – nie 
będę głodny. O moralności nie można było mówić. Liczył się naturalny instynkt, 
dążenie do przetrwania. Czy ten instynkt, dążenie do przetrwania, tak bardzo 
determinował poczynania przodków? Czy tę zależność można zauważyć również 
teraz? Czy miejsce, w którym żyjemy, może mieć wpływ na mózg człowieka?

Neandertalczycy żyli w wysokich szerokościach geograficznych. Z powodu 
nachylenia kuli ziemskiej ich tereny były słabiej nasłonecznione niż tereny za-
mieszkane przez inne gatunki. Aby przystosować się do niesprzyjających wa-
runków, tamtejsza ludność wykształciła większe gałki oczne, by więcej światła 
przedostawało się do siatkówki. Zwiększenie oczu wpłynęło na zwiększenie 
tylnej części mózgu odpowiedzialnej za bodźce wzrokowe. Z tego powodu zna-
lezione tam czaszki mają wydłużony kształt. Aby sprawdzić, czy te informacje 
są prawdziwe, Ellie Prearce, badaczka pracująca w ramach projektu Lucy, przyj-
rzała się współczesnej ludności tamtych obszarów. Okazało się, że tamtejsza 
ludność posiadała większe oczodoły i dłuższe mózgi [6, s. 237]. Można zatem 
stwierdzić, że środowisko naturalne, w którym żyjemy, ma duży wpływ na bu-
dowę anatomiczną mózgu.

rozdział i  Psychologia i fizjologia mózgu
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Rys. 2. Mózg neandertalczyka (po lewej) a mózg współczesnego człowieka (po prawej)

Źródło: http://www.przystaneknauka.us.edu.pl/artykul/ksztalt-naszego-mozgu-jest-efektem-zupelnie-

niedawnej-ewolucji

Z Afryki, gdzie odkryto pierwsze ślady człowieka, wywędrowali ludzie zbli-
żeni pod względem anatomicznym do nas współczesnych. Dowodem na to, że 
dzielili z nami geny, jest to, że chromosomy Y i DNA mitochondrialne składają 
się na jedno wielkie drzewo genealogiczne, którego początki sięgają Afryki, a na-
stępnie rozkładają się po całym Starym Świecie4. Z czasem ludzie przekroczyli 
ocean i dostali się na ogromny kontynent Sahul5. Jednak niektórym tak szybka 
wędrówka wydaje się niemożliwa. Mike Petraglia z Uniwersytetu Oksfordzkiego 
jest naukowcem, który głosi teorię o wcześniejszym rozprzestrzenianiu się ludzi, 
a znaleziska na terenie Arabii w formie zestawów narzędzi sprzed 100 tysięcy 
lat wspierają tę teorię. Ludzie już wcześniej opuszczali Afrykę na tyle często, iż 
archeolog Robin Dennell uważa, że pomiędzy ludnością Afryki i Azji istniał stały 
dwukierunkowy ruch [6, s. 271]. Takie „wędrówki ludów” mogły przyczynić się 
do zmian budowy i wyglądu mózgu u ludzi. Koczowniczy tryb życia zmuszał 
do obcowania w coraz to nowych środowiskach, a mózgi ludzi zmieniały się 
i dostosowywały, aż przybrały obecny kształt.

Po przejściu z trybu koczowniczego na osadniczy zmiany w wyglądzie mó-
zgu nie były już tak zauważalne. Dopiero rewolucja przemysłowa okazała się nie 
tylko krokiem milowym w rozwoju techniki, ale również miała ogromny wpływ 

4 Mowa o Europie, Azji i Afryce.
5 Australia, Nowa Gwinea oraz Tasmania połączone były niskim poziomem morza ok. 50 ty- 

sięcy lat temu.
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na to, jak obecnie funkcjonuje ludzki mózg. Po wybuchu rewolucji przemysło-
wej ludność zaczęła przechodzić ze wsi do miasta. Rozwój przemysłu, techniki, 
łączności i elektroniki bezpowrotnie zmienił obraz ludzkości, zmienił również 
obraz mózgu. Obecnie otaczają nas telewizory, smartfony, konsole, internet i ze 
wszech stron napływający ogrom informacji. Czy praludzie ze swoimi dużymi 
mózgami i „schowanymi owocami” mogliby odnaleźć się w teraźniejszości, czy 
ich mózgi zmieniłyby się pod wpływem rozwoju techniki, potężnej masy infor-
macji oraz wszędzie dostępnych silnych bodźców wzrokowych? Jaki wpływ na 
ludzki mózg ma nowa technologia? Warto spojrzeć na to zagadnienie pod kątem 
dzieci i młodzieży.

Komputery, smartfony, konsole do gier komputerowych i – przede wszystkim –  
telewizja zmieniają nasze życie. Rozwój technologii wpływa pozytywnie, ale 
też negatywnie na długość czasu spędzanego przez dzieci i młodzież w wirtual-
nym świecie. Wielu młodych ludzi woli grać zamiast wyjść na dwór i spotkać się  
z rówieśnikami. Z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, 
że osoby między ósmym a osiemnastym rokiem życia spędzają około 7,5 godzi-
ny dziennie na korzystaniu z mediów elektronicznych. To więcej niż wynosi ich 
czas spania [8].

Tab. 1. Czas korzystania z mediów w USA w latach 1999, 2004 i 2009

 Rok 1999 2004 2009

Telewizja 3 h 47 min 3 h 51 min 4 h 29 min

Muzyka 1 h 48 min 1 h 44 min 2 h 31 min

Komputer 27 min 1 h 2 min 1 h 29 min

Gry wideo 26 min 49 min 1 h 13 min

Książki, czasopisma 43 min 43 min 38 min

Kino 18 min 18 min 25 min

Łączny czas 7 h 29 min 8 h 33 min 10 h 45 min

W tym korzystanie z kilku mediów 
jednocześnie, tzw. wielozadaniowość

16% 26% 29%

Czas bez wielozadaniowości 6 h 19 min 6 h 21 min 7 h 38 min

Źródło: opracowanie na podstawie SPITZER Manfred. Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu 
siebie i swoje dzieci. Słupsk: Wydaw. Dobra Literatura, 2013
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Z powyższej tabeli wynika, że dzieci i młodzież mieszkające w USA coraz 
więcej czasu spędzają przed telewizorem, komputerem bądź słuchając muzyki. 
Coraz mniej czasu natomiast poświęcają na czytanie książek bądź czasopism. 
Naukowcy Thomas Fuchs i Ludger Wößmann przeprowadzili badania na temat 
tego, jaki wpływ na uczniów różnych szkół ma posiadanie komputera. Według 
nich już samo bycie w posiadaniu takiego urządzenia powoduje pogorszenie 
wyników w nauce. Dotyczy to zarówno czytania, jak i liczenia: „Już sama obec-
ność komputera w domu prowadzi przede wszystkim do tego, że dzieci grają 
w gry komputerowe. To sprawia, że poświęcają mniej czasu na naukę i osiągają 
przez to gorsze wyniki” [8]. Używanie komputera może wywołać u młodszych 
przedszkolaków zaburzenia koncentracji. Starsze dzieci przedszkolne mają 
przez to problemy z czytaniem. U dzieci szkolnych coraz częściej obserwuje 
się wyizolowanie, co potwierdzają wyniki badań w Stanach Zjednoczonych, 
a w ostatnim czasie również w Niemczech. Pojawia się naturalne pytanie, mia-
nowicie, dlaczego w obliczu takiej sytuacji nie reagujemy? Sprawa jest prosta. 
Kapitaliści zarabiają mnóstwo pieniędzy na sprzedaży mediów. Można porów-
nać ich do handlarzy bronią, którzy zarabiają na zabijaniu ludzi, z tą różnicą, że 
oni wzbogacają się na uzależnieniach dorosłych i dzieci [9, s. 161]. Z powyższego 
wynika, że już samo posiadanie komputera ma wpływ na rozwój. Czy zatem 
sposób spędzania czasu przed komputerem ma również wpływ na funkcjono-
wanie mózgu? 

Amerykańscy i południowokoreańscy naukowcy badali, jak gry kompute-
rowe wpływają na mózg. Uczestnicy badania byli w wieku od 10 do 19 lat. Po-
chodzili z Korei Południowej, a było ich około 300. Okazało się, że osoby uza-
leżnione od komputera szybciej reagowały na wszelakie bodźce. Nadużywanie 
gier zmienia jednak mózg również w sposób niepożądany. Gracze są bardziej 
impulsywni i  łatwiej się rozkojarzają. Podobne zjawisko naukowcy zaobser-
wowali u osób cierpiących na schizofrenię, zespół Downa i autyzm. Większość 
zaobserwowanych zmian ma pozytywny charakter, niestety gracz może zapła-
cić za nie pewnymi problemami. Wiele osób nie mogło spać ani jeść. W Korei 
Południowej uzależnienie od komputera stanowi 90% wszystkich uzależnień. 
Jest to rosnący problem na całym świecie [7, s. A14].

Wiele działań, które wykonujemy podczas dnia, ma wpływ na nasz sposób 
postrzegania świata. Efekt Tetrisa pochodzi od nazwy bardzo znanej gry kom-
puterowej. Tetris jest jedną z  najbardziej wciągających gier wszech czasów. 
Ludzie w każdym wieku poświęcali na nią setki godzin. I według niektórych 
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badań mogło to nawet zmodyfikować ich umysły [4]. Dłuższe sesje spędzane na 
oddawaniu się tej grze powodują, że zaczyna się dopasowywać do siebie przed-
mioty w świecie realnym, tak jak to dzieje się w samej grze. Zdarzyło się nawet, 
że osoby próbowały dopasować do siebie produkty na półkach sklepowych. 
Granie w Tetrisa może zmodyfikować sny oraz myśli. Czasami występowały 
także przypadki halucynacji, podczas których osoby widziały dziwne kształty 
spadające z nieba. W niektórych przypadkach efekt Tetrisa powodował omamy 
hipnagogiczne6, czyli widzenie różnych kształtów w snach, a nawet podczas 
zasypiania. Na szczęście żaden z tych objawów tak naprawdę nie spowodował 
większych problemów wśród osób dotkniętych tą przypadłością, jednak bada-
cze byli zainteresowani sposobem, w jaki prosta gra może zmienić postrzeganie 
i jak mózg może przyzwyczaić się do pewnych zachowań.

W obecnych czasach informację mamy na wyciągnięcie ręki. Ludzki mózg 
jest stale bombardowany bodźcami wzrokowymi i dźwiękowymi. Jak poruszać 
się w tym gąszczu? Jaki ma to wpływ na funkcjonowanie człowieka, szczegól-
nie dzieci i młodzieży? Czy ludzkie mózgi wypracowały jakiś schemat, sposób 
radzenia sobie z tym natłokiem bodźców, podobnie jak w czasach pradawnych 
dostosowały się do małej ilości światła w środowisku życia neandertalczyków? 
Czy organizm ludzki dąży, zgodnie z naturalnym instynktem, do przetrwania?

Kluczowe pytanie brzmi: co mówi nauka o wpływie, jaki wywiera posługi-
wanie się internetem na pracę naszego umysłu? Bez wątpienia udzielenie na 
nie odpowiedzi stanie się w niedalekiej przyszłości celem bardzo wielu projek-
tów badawczych. Jednak już teraz wystarczająco dużo wiadomo, aby można 
było co najmniej przyjąć wiele prawdopodobnych założeń. Nowe doniesienia 
są jeszcze bardziej niepokojące, niż się spodziewano. Dziesiątki badań prowa-
dzonych przez psychologów, neurologów, pedagogów czy projektantów stron 
internetowych prowadzą do tego samego wniosku: gdy podłączymy się do sieci, 
wchodzimy w środowisko, które sprzyja pobieżnemu czytaniu, chaotycznemu 
myśleniu i powierzchownej nauce [3, s. 145–146]. Nasuwają się pytania: czy 
mózg, mając taki ogrom bodźców, musi działać pobieżnie, powierzchownie, 
aby się „nie przegrzać”? Jaki wpływ na funkcjonowanie ludzkiego mózgu ma 
jednoczesne obsługiwania kilku mediów?

6 Omamy hipnagogiczne – inaczej: halucynacje hipnagogiczne lub hipnagogia – szczegól-
ny rodzaj halucynacji (czyli mylących spostrzeżeń zmysłowych wzrokowych, słuchowych, 
węchowych lub dotykowych, które wydają się autentyczne, choć pojawiają się bez udziału 
bodźca zmysłowego), które występują podczas zasypiania.
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Na przestrzeni dziesięciu lat udowodniono, że nasz mózg jest bardzo ela-
styczny. Każda aktywność dzienna pozostawia ślad w mózgu, który w przy-
szłości wpłynie na jego funkcjonowanie. Wielozadaniowość wiąże się ściśle 
ze zjawiskiem nazywanym kontrolą poznawczą. Ludzki umysł posiada luki 
logiczne. Jedną z nich jest skłonność do popełniania tych samych błędów. Jed-
nakże odkrycie, jakiego rodzaju błędy myślowe są popełniane, wzmaga czuj-
ność i pozwala nie popełniać tych błędów [8, s. 43]. Od dzieciństwa uczymy się 
kontrolować umysł, kiedy pozbywamy się niepotrzebnych nam informacji [8, 
s. 196]. Pozbywanie się niektórych informacji daje nam możliwość przetrwania 
w świecie pełnym bodźców. Jest to instynktowne dążenie ludzkiego umysłu do 
przetrwania. Niebezpieczne jest jednak coraz to bardziej powierzchowne przy-
swajanie informacji. Gdy czegoś nie wiemy, w pierwszej chwili pojawia się myśl 
o zajrzeniu do internetu. Wzmożona aktywność myślenia o internecie utrudnia 
nam przyjęcie postawy proaktywnej w zdobywaniu informacji [8, s. 86].

Mózg – tu się wszystko zaczyna i kończy. Młodym ludziom obecnie bardzo 
trudno funkcjonować w świecie przepełnionym technologiami, informacjami 
i zewsząd docierającymi bodźcami. Mimo że mózg zmieniał się, dostosowy-
wał, ciągle pozostaje elastyczną strukturą, która umie sobie radzić w różnych 
warunkach. 

Jednak we właściwym funkcjonowaniu człowieka bardzo istotne są także 
relacje społeczne. Badacze zgadzają się co do tego, że bliskie i troskliwe relacje 
z rodzicami to jeden z podstawowych warunków zdrowia psychicznego dzieci 
i młodzieży. Dlatego rodzice powinni rozmawiać z dziećmi na temat właści-
wego stosunku do elektronicznych gadżetów i korzystania z nich w rozsądny 
sposób. Rodzice powinni dociekać, dlaczego używanie smartfonów jest dla ich 
pociech tak pociągające, pytać młodych ludzi o ich obawy i zainteresowania. 
Taka rozmowa przynosi o wiele lepsze efekty niż wydawanie poleceń i zaka-
zów [5, s. 47]. Okazanie zaufania zbuntowanym nastolatkom może rozwiązać 
problemy z nadużywaniem smartfona.  

Przyczyna tego, że to współcześni ludzie, a nie neandertalczycy stworzyli 
cywilizację, według badaczy wiąże się z tym, że mamy nastolatków ze sporym 
zasobem wolnego czasu i stosunkowo niewielkim zakresem odpowiedzialności. 
Neandertalczycy ich nie mieli; w wieku 12 lat rodzili już własne dzieci. U nean-
dertalczyków sposób używania narzędzi nie zmieniał się na przestrzeni 200 
tysięcy lat. Ich mózgi były większe od naszych, ale nie zdołali się zaadaptować 
do zachodzącej zmiany klimatu. Tymczasem mózg nastolatka dzięki swojej  
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budowie przystosowuje się do środowiska. Dzisiejsi nastolatkowie mogą nie 
znać na pamięć wysokości szczytów górskich i długości rzek, ale zdołają wyło-
wić właściwy sygnał w otaczającym szumie [5, s. 47]. Oby tylko nie zabłądzili.
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Nikodem Gajda1

całe życie na zmianę, czyli o neuroplastyczności mózgu

Postrzeganie mózgu na przełomie ostatnich lat uległo znaczącej zmianie. Za 
zmianą podejścia naukowców do tego narządu stoi jedna, wcześniej nie brana  

pod uwagę cecha mózgu, którą jest neuroplastyczność. Przez wiele lat uważano, 
że ten narząd hamuje swój rozwój w momencie osiągnięcia 18. roku życia i nie 
jest w stanie odbudowywać swojej struktury. Ponadto mózg był porównywany 
do „centrum dowodzenia” lub „maszyny”, która działa według ściśle określo-
nych reguł. Stwierdzano, że regeneracja nerwowa w mózgu jest na tyle powolna, 
że nie brano pod uwagę innych rozwiązań, które mózg wykorzystuje podczas 
własnego rozwoju czy w przypadku uszkodzenia. Przekonanie to upadło wraz 
z potwierdzeniem przez świat nauki zdolności neuroplastycznych, jakie posiada 
mózg. Zafascynowany funkcjonowaniem mózgu i neuroplastycznością psychia-
tra dr Norman Doidge z Cambridge w Massachusetts rozpoczął badania nad 
tym zjawiskiem. W czasie badań prowadził konsultacje z wieloma naukowcami 
zainteresowanymi neuroplastycznością. Na podstawie zebranych informacji  
i wyników prowadzonych przez siebie badań stworzył projekt pt. The Brain That 
Changes Itself 2, który opisuje wszystkie zjawiska zaobserwowane w świecie na-
uki na temat neuroplastyczności [2].

Neuroplastyczność lub plastyczność mózgu to zdolność tkanki nerwowej 
do tworzenia nowych połączeń, mających na celu ich reorganizację, adaptację, 
zmienność i samonaprawę oraz procesy uczenia się i pamięci. Jest to powszech-
na cecha neuronów, występująca na wszystkich piętrach układu nerwowego. 
Najprościej mówiąc, jest to zdolność mózgu do reagowania i dostosowywania 
się do zmieniających się warunków, nasz mózg bowiem jest zaprojektowany do 
uczenia się [3]. Przytoczmy najważniejsze założenie, które zostało udowodnione 
przez naukowców. W każdej sekundzie naszego życia mózg zmienia się, a każda 

1 Nikodem Gajda, II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie.
2 Tł. z ang. Mózg zmienia się sam.
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nasza myśl i każde przeżycie mają na niego wpływ [2]. Jeśli odniesiemy się do 
tego stwierdzenia, można śmiało stwierdzić, że po przeczytaniu tego artykułu 
struktura mózgu czytelnika będzie się różniła od jego struktury przed rozpo-
częciem czytania.

 Dr Paul Bach-y-Rita jest pionierem badań nad plastycznością mózgu. Uwie-
rzył on w adaptacyjne zdolności tego organu po osobistych przeżyciach, które 
przyszły wraz ze śmiercią jego ojca. Jako neurolog specjalizujący się w procesach 
widzenia chciał wykazać regeneracyjne zdolności w tej właśnie sferze. Podjął się 
pracy nad urządzeniem, które – wykorzystując zasadę substytucji czuciowej3 – 
byłoby swoistą protezą dla osób niewidomych. Urządzenie składało się z kamery 
wideo oraz maszyny na plecach niewidomego. Obraz z kamery był przetwarza-
ny i przekazywany do urządzenia na plecach, które zamieniało informacje na 
bodziec czuciowy. W ten sposób mózg odbierał informacje bodźcowe, jakby 
pochodziły z siatkówki oka. Stwierdzono wtedy, że w procesie widzenia nie jest 
ważne, skąd płynie sygnał. 

Dla dr. P. Bacha-y-Rity nie liczyło się, w jaki sposób informacja dociera do 
mózgu, ale co właściwie mózg z nią robi. Z przeprowadzonego badania wywnio-
skował, że nie jest ważne źródło sygnału, ale fakt dostosowania informacji dla 
tego narządu w danym kontekście tak, by wiedział, jak je przetworzyć i wyko-
rzystać zarówno dla nieczynnej części ciała, jak i do wypełnienia stawianego 
przed nim zadania.

Roger Behm jest osobą niewidomą, która odzyskała wzrok dzięki wykorzy-
staniu urządzenia, które stworzył dr P. Bach-y-Rita. Za pomocą kamery i wibra-
cyjnej płytki przytkniętej do języka był w stanie zobaczyć przedmioty, które go 
otaczały. Sam R. Behm porównywał to zjawisko do dziecięcej zabawy, polega-
jącej na zgadywaniu, co dana osoba rysuje innej na plecach [2]. Rozwinięcie tej 
techniki skutkowało wynalezieniem wielu urządzeń, w tym bionicznego oka, 
które przywraca wzrok niewidomym w  XXI wieku. Technika ta udowadnia 
zależność zmysłów od funkcjonowania mózgu. Jeśli mózg zostanie uszkodzo-
ny, to potrzebuje czasu na naprawę uszkodzonego miejsca, co związane jest 
z wcześniej wspomnianą powolną regeneracją tkanki mózgowej. Stara się więc 
wówczas wdrożyć inne rozwiązania problemu. Proces ten można porównać do 
infrastruktury drogowej, kiedy podczas długotrwałego remontu uczęszczanej 

3 Substytucja czuciowa – zjawisko, które w swej idei zakłada, że mózg jest zdolny przeanali-
zować każdą dostarczoną mu informację.
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przez nas jezdni, szukamy innej drogi. Liczymy się wówczas z pewnymi nie-
dogodnościami, jak wydłużenie drogi lub gorszy komfort jazdy, lecz wszystko 
przyćmiewa satysfakcja z osiągnięcia celu. Taka sama zasada obowiązuje w mó-
zgu. Jeśli dana jego część jest uszkodzona, to tworzy on „autostrady” i „obwod-
nice” nerwowe, które pozwalają na wykonanie danego zadania w stopniu jak 
najbardziej zbliżonym do tego, w jakim radził sobie przed uszkodzeniem [3].

 Jak mówi powiedzenie: aby coś docenić, trzeba to stracić. W takiej sytuacji 
znalazła się Cheryl Schiltz, która przez uboczne działanie leków całkowicie 
uszkodziła sobie narząd równowagi. Pewnego ranka, wstając z łóżka, kobie-
ta upadła i nie mogła się podnieść. Turlała się po podłodze i nie była w stanie 
otworzyć oczu, ponieważ cały czas miała odczucie, jakby spadała. Za pomocą 
urządzenia działającego na zasadzie substytucji czuciowej Ch. Schiltz przeszła 
rehabilitację mózgu, która polegała na tym, że informacja przekazywana z języ-
ka do narządu odpowiedzialnego za odbieranie bodźców czuciowych, a potem 
do części mózgu odpowiedzialnej za równowagę wzbudziła nowe połączenia 
nerwowe, które pozwoliły przeprogramować mózg kobiety, dzięki czemu od-
zyskała pełną równowagę [2]. Z czasem, jeśli mózg korzysta z zastępczych roz-
wiązań, przekształca je w sprawnie działające drogi przekazu informacji. Nowe 
szlaki stają się często o wiele bardziej wydajne. Przeprowadzona rehabilitacja 
musiała być kilkakrotnie wznawiana i po kolejnych sesjach efekty były coraz 
trwalsze – po zaprzestaniu stosowania urządzenia stymulującego mózg coraz 
dłużej funkcjonował normalnie. Jest to przykład, który potwierdza efektywność 
i skuteczność neurorehabilitacji. 

Neuroplastyczność można wykorzystać w wielu innych dziedzinach. Jed-
ną z nich jest uczenie się. Barbara Arrowsmith-Young urodziła się z całym wa-
chlarzem poważnych trudności w przyswajaniu wiedzy. Wiele obszarów w jej 
mózgu, które są odpowiedzialne za zdolności kognitywne, było opóźnionych 
w rozwoju. Nie rozumiała związku między znakami a ich znaczeniem. Wskutek 
tego nie rozumiała zwyczajnych rozmów i miała problem z wypowiadaniem się. 
Na przykładzie swoich doświadczeń założyła szkołę, która pomaga uczniom 
z  problemami w  nauce. B. Arrowsmith-Young trafiła na artykuł Aleksandra 
Łurii, neurobiologa, który twierdził, że mózg jest neuroplastyczny i da się go 
przeprogramować na poziomie fizjologicznym, aby dało się uczyć z większą 
efektywnością. Za pomocą ćwiczeń kognitywnych zaczęła przeprogramowy-
wać swój mózg, co pozwoliło jej na pozbycie się problemów z nauką, jakie do-
tychczas posiadała [1, 2]. Jest to dowód na potwierdzenie założenia, że dzięki 
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neuroplastyczności możemy efektywniej się uczyć. Jeśli każda szkoła wykorzy-
stywałaby mechanizmy plastyczności mózgu, to nasz poziom wiedzy mógłby 
poszybować w górę. 

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie, w którym grupę bada-
nych podzielono na dwie części. Pierwszej części kazano grać tę samą sekwencję 
klawiszy na pianinie przez określony czas, podczas gdy drugiej polecono wy-
obrażać sobie, że grają tę sekwencję klawiszy. Po zakończeniu eksperymentu 
zbadano obszary mózgu odpowiedzialne za tę umiejętność. Naukowcy zaob-
serwowali, że wielkość i funkcjonalność mózgu u osób z obu grup badanych jest 
niemalże identyczna. Badacze doszli do wniosku, że nie tylko to, co praktykuje-
my, się liczy, ale także nasza wyobraźnia wpływa na kształt naszego mózgu [3]. 
Zgadza się to z odkryciem noblisty Erica Kandela, który udowodnił, że myślenie 
pobudza geny wewnątrz neuronów do formowania nowych połączeń między 
komórkami. 

Wiadomo, że mózg wraz z  upływem lat spowalnia swoje działanie i  nie 
dostraja się tak dokładnie, jak robił to wcześniej. Metody, które są oparte na 
neuroplastyczności, mogą w znaczny sposób poprawiać jego kondycję. Naj-
lepszym przykładem tego jest rozwiązywanie krzyżówek. Plastyczność mózgu 
obejmuje wszystkie obszary, w tym pamięć. Jeśli przypominamy sobie dane 
zagadnienie, nasze połączenia mózgowe stają się silniejsze. Wskazane są zatem 
takie ćwiczenia u osób, które przechodzą chemioterapię, uszkadza ona bowiem 
ośrodek pamięciowy mózgu [1]. 

We współczesnej rehabilitacji coraz częściej spotyka się metody wykorzystu-
jące plastyczność mózgu. Szczególnie w powikłaniach po chorobach takich jak 
udar. Jedną z takich metod rehabilitacji jest metoda Tauba. Poddawani są jej pa-
cjenci, u których wystąpił paraliż części ciała. Polega ona na unieruchomieniu 
zdrowej kończyny i zmuszeniu chorej do wykonywania podstawowych ruchów. 
Notoryczne powtarzanie i trenowanie tej techniki pozwala przeprogramować 
uszkodzony mózg i nadać sparaliżowanej kończynie większą sprawność oraz 
funkcjonalność. Terapia ruchu wymuszonego mobilizuje zdrową część mózgu, 
aby przejęła kontrolę nad bezwładną ręką. Swoją metodę dr Edward Taub opra-
cował na podstawie badań nad aferentacją. Połączenia aferentne to nerwy czu-
ciowe, które dostarczają do rdzenia kręgowego informacje z kończyn. Właśnie 
to połączenie E. Taub przecinał u małp, powodując bezwładność jednej łapy. 
Potem unieruchamiał łapę zdrową. Przez tydzień małpa nosiła opatrunek, który 
uniemożliwiał jej poruszanie zdrową łapą. W efekcie małpa zaczęła się posługi-
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wać chorą łapą. Skutkowało to powrotem sprawności kończyny zwierzęcia do 
końca jego życia, nawet po usunięciu opatrunku ograniczającego [2]. 

Zgłębiając dalej zagadnienie neuroplastyczności, dochodzimy do pewnego 
paradoksu. Polega on na tym, że plastyczność mózgu, która pozwala dostoso-
wywać się do nowych potrzeb, jednocześnie jest źródłem najbardziej trwa-
łych nawyków. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) polega na 
pobudzaniu słabym prądem elektrycznym określonych obszarów mózgu bez 
naruszania struktury skóry i czaszki [1]. Dzięki tej metodzie możemy sporzą-
dzić mapę mózgu. Pomaga ona zrozumieć zależność między jego aktywnością 
a zachowaniem organizmu. Można ją zastosować także do modyfikacji mó-
zgu. Odpowiednio dobrane parametry pozwalają zwiększyć lub zmniejszyć 
aktywność jego określonych partii. Ponieważ neuroplastyczność może być me-
chanizmem odpowiedzialnym za różne nawyki i „kostnienie” mózgu wskutek 
rutyny, można upatrywać w niej przyczyn różnych chorób i zaburzeń. Jeśli to 
założenie stałoby się trafne, znaczyłoby to, że jesteśmy w stanie za pomocą 
stymulacji mózgu zmienić poziom neuroplastyczności, a tym samym złagodzić 
objawy choroby. 

Jeśli chcemy doskonalić nasze zmysły, to neuroplastyczność jest błogosła-
wieństwem, ale jeśli chodzi o służbę bólowi – staje się przekleństwem. Mowa tu 
o zjawisku tzw. kończyny fantomowej, występującym u osób, które straciły część 
ciała i nadal ją odczuwają. Neuroplastyczność może prowadzić do bólów fanto-
mowych, gdy po amputacji kończyny mózg źle się zreorganizuje. Prawdopodob-
nie bodźce dotykowe uaktywniają ośrodki bólu. Dr Vilayanur S. Ramachandran 
jest specjalistą badającym związek bólu z neuroplastycznością. „Za pomocą uro-
jeń leczy złudzenia, a wyobraźni używa do zmiany mózgu i jego zawartości” –  
mówi dr Norman Doidge [2]. 

U wielu pacjentów kończyny fantomowe są w stanie się poruszać, a u mniej 
więcej 1/3 są nieruchome. Zastanawiano się, co wywołuje poruszanie się i ból 
kończyn fantomowych. Podejrzewano, że ma to związek z korową mapą kończy-
ny. Zdrowi ludzie mają mapę korową kończyny po jej przeciwnej stronie, jednak 
u osób, które posiadają kończyny fantomowe, mapa korowa zmienia swoje po-
łożenie na sąsiadujące z kończyną. Dr V.S. Ramachandran postanowił pokonać 
jedno złudzenie innym. W tym celu posadził przy lustrze pacjenta, który nie 
posiadał jednej ręki. Badanie polegało na tym, że pacjent miał położyć drugą 
rękę przed lustrem i spoglądać na jej odbicie. W ten sposób próbował on oszu-
kać mózg, że fantomowa kończyna się porusza. Za pomocą tego eksperymentu  
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badacz doszedł do wniosku, że za pomocą jednego złudzenia (obraz) można 
zanegować inne (ból). W tym przypadku to wizualizacja wzrokowa może wy-
wołać pożądany rezultat. Pacjent z fantomową kończyną patrząc na inną osobę, 
która jest poszturchiwana i głaskana, zaczyna odczuwać to samo w fantomowej 
ręce [2]. Potwierdza to występowanie w mózgu neuronów lustrzanych. Są one 
częścią neuronów czuciowych odpowiedzialnych za to, że reagują w momen-
cie, gdy widzimy, jak ktoś dotyka inną osobę. Znoszą one barierę międzyludzką 
i pozwalają wchodzić na wyższy poziom empatii. Przypuszcza się, że za pomocą 
pobudzania tych neuronów można przywrócić sprawność osobom sparaliżo-
wanym. Byłoby to odkrycie na skalę światową, które otworzyłoby przed nami 
wiele nowych możliwości. 

Poznaliśmy mózg, który rządzi się własnymi prawami. Nie jest już „maszyną” 
z poszczególnymi częściami spełniającymi określone funkcje. Jest on żywym 
tworem, który funkcjonuje niezależnie od naszej woli. Zmienia go każda myśl 
i każde przeżycie. W neuroplastyczności upatrujemy wielu rozwiązań proble-
mów zdrowotnych człowieka, począwszy od zaburzeń fizycznych, na proble-
mach natury psychicznej kończąc. Rozwój tej dziedziny nauki jest kluczowy 
w poznaniu funkcjonowania organizmu człowieka. Można zaryzykować stwier-
dzenie, że rozumiejąc podstawowe zależności neuroplastyczności, bylibyśmy 
w stanie zapobiec wielu chorobom, a nawet je wyeliminować.
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c horoba Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, w skrócie AD) to choroba neu-
rodegeneracyjna4, postępująca z biegiem lat. Cierpi na nią ok. 35 mln ludzi 

na całym świecie. Niszczy komórki nerwowe i powoduje zaniki oraz zaburzenia 
pamięci. 

Nazwa choroby pochodzi od nazwiska człowieka, który po raz pierwszy 
ją zdiagnozował. W 1906 roku Alois Alzheimer przedstawił przypadek „spe-
cyficznej choroby mózgowej”. Jego pacjentką była 56-letnia Auguste Deter. 
Czuła się śledzona, nie potrafiła znaleźć różnych przedmiotów, a najprostsze 
codzienne czynności sprawiały jej ogromną trudność. A. Alzheimer regular-
nie prowadził z kobietą rozmowy i poświęcał jej wiele uwagi. Bardzo zależało 
mu na zbadaniu jej mózgu po śmierci. Badanie mikroskopowe wykazało rozle-
głe zwyrodnienia komórek nerwowych. Na początku choroba była nazywana 
chorobą zapominania [5]. Przyczyna choroby Alzheimera pozostaje zasadni-
czo nieznana.

Jedną z przyczyn choroby Alzheimera próbuje wyjaśnić hipoteza amyloido-
wa5. Obumieranie neuronów w tej chorobie jest zgodnie z nią niczym innym jak 
odkładaniem się w mózgu toksycznych białek w postaci oligomerycznej, które 
powodują ogromne uszkodzenia w różnych narządach6. To właśnie oligomery 
wyzwalają pewne procesy, które są naturalnym zjawiskiem zaprogramowanej 

1 Monika Grzenda, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie.
2 Kinga Kawaler, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie.
3 Zofia Szmyt, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie.
4 Choroba neurodegeneracyjna – dolegliwość należąca do grupy wrodzonych lub naby-

tych postępujących chorób układu nerwowego, w których podstawowym zjawiskiem pa-
tologicznym jest utrata komórek nerwowych.

5 Amyloidy – szkodliwe, nieprawidłowe białko przypominające skrobię, powstające w orga-
nizmie w wyniku długiego przebiegu wyniszczających chorób.

6 Oligomery – związki chemiczne utworzone z niewielkiej liczby powtarzających się frag-
mentów zwanych merami.
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śmierci komórki i martwicy neuronów. Beta-amyloid (Aβ) jest aminokwasowym 
fragmentem peptydu7, który stanowi jego prekursor. Gen białka prekursorowe-
go znajduje się w chromosomie 21. Znamy już kilkadziesiąt mutacji tego genu. 
Prawidłowa degradacja prekursora beta-amyloidu przebiega wtedy, gdy oddzia-
łuje enzym alfa-sekretaza. Jeśli cięcie białka prekursorowego amyloidu dokona 
się poprzez enzymy patologiczne, uwalnia się beta-peptyd. Zaczyna odkładać 
się w mózgu i tworzy blaszki starcze. Mutacje genów charakteryzują się prawie 
100% penetracją, co powoduje szybki postęp choroby o wczesnym początku 
oraz dziedziczonej w sposób autosomalnie dominujący8. Jednak liczba przypad-
ków o znanym jednogenowym dziedziczeniu to nie więcej niż 1,5% wszystkich 
przypadków. Obecność patologicznych białek powoduje uaktywnienie komórek 
glejowych, co uruchamia procesy towarzyszące zapaleniu. Jest to dodatkowa 
przyczyna obumierania neuronów i połączeń [5]. 

Badania dotyczące alzheimera prowadzone w latach osiemdziesiątych XX 
wieku pozwoliły stwierdzić, że w mózgu osoby chorej oprócz blaszek starczych 
pojawiają się również inne zwyrodnienia ulokowane wewnątrz komórek ner-
wowych. Przypominają one dwie wielokrotnie skręcone, splecione ze sobą nici, 
które tworzą spiralę i są zbudowane z wysoko ufosforylowanego białka tau9. 
Jest to przyczyna zaburzeń transportu do zakończeń aksonalnych i synaps 
organelli10, a zwłaszcza mitochondriów, co powadzi do zaburzeń równowagi 
energetycznej neuronów. Z wiekiem uszkodzeniu ulega cytoszkielet11 komórko-
wy, a to powoduje zaburzenie transportu aksonalnego, co prowadzi do śmierci 
neuronów. Znaczącą rolę w tworzeniu się patologicznych złogów cytoszkieletu 
odgrywa właśnie białko tau. Według badań przeprowadzonych przez George- 
town University Medical Center neurony obumierają, kiedy tau nie spełnia 
swojej roli. Powinno ono zapewniać strukturę umożliwiającą komórce usunię-
cie niechcianych lub toksycznych białek. Kiedy tau jest nieprawidłowe, białka  

7 Peptydy – organiczne związki chemiczne, amidy powstające przez połączenie dwóch lub 
więcej cząsteczek aminokwasów wiązaniem peptydowym.

8 Dziedziczenie autosomalne dominujące – w genetyce sposób dziedziczenia, w którym 
cecha dziedziczona jest w  sprzężeniu z  chromosomami innymi niż chromosomy płci 
i ujawnia się zarówno w układzie heterozygotycznym, jak i homozygotycznym.

9 Białko tau – rodzaj białka występującego prawie wyłącznie w komórkach nerwowych.
10 Organellum – każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca 

w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji.
11 Cytoszkielet – sieć włóknistych struktur białkowych w komórce eukariotycznej.
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akumulują się w neuronach. Komórki zaczynają je wyprowadzać do przestrzeni 
pozakomórkowej, tak żeby nie mogły toksycznie działać w ich wnętrzu [4]. 

Chorobie Alzheimera mogą sprzyjać również czynniki środowiskowe, np. ob- 
niżony poziom witaminy B12 we krwi, nadwaga, niedożywienie. Jednak najważ-
niejszym czynnikiem jest stan naczyń mózgowych. Odpowiednia dieta, pra-
widłowe odżywianie, brak cukrzycy, unikanie palenia papierosów, aktywność 
fizyczna oraz odpowiednia ilość snu odgrywają istotną rolę w zapobieganiu 
wielu dolegliwościom, w tym chorobom układu sercowo-naczyniowego i AD.

Objawy choroby Alzheimera mogą przejawiać się w różnoraki sposób. Jako 
pierwsze występują oczywiście zaburzenia pamięci, które przeważnie miewają 
osoby starsze około 65. roku życia [8, s. 25]. Jest to jeden z pierwszych objawów, 
które zauważa rodzina czy znajomi. Wiele osób, szczególnie starszych, uważa, 
że to nic groźnego, bo przecież mózg starzeje się z upływem lat. Otóż nic bar-
dziej mylnego. Lekceważenie takich objawów może prowadzić do nieuleczal-
nej, śmiertelnej choroby. Niekiedy zaburzenia pamięci są oczywiście normalne. 
Każdemu zdarza się zapomnieć kluczy do mieszkania czy zrobić zakupy, lecz 
mówimy tutaj o często powtarzających się zaburzeniach pamięci. Kolejne sy-
gnały, które mogą świadczyć o tym, że mamy tendencję do bycia chorym na 
alzheimera, to: zapominanie słów, nazwisk swoich bliskich, rozdrażnienie, 
niepokój, apatia, zaburzenia uwagi i koncentracji czy dezorientacja nawet w 
dobrze znanej sobie przestrzeni. Jednak osobowość i życie towarzyskie zostają 
zaburzone dopiero w zaawansowanym stadium choroby [11, s. 14–25]. Im bar-
dziej zaawansowane stadium choroby, tym zaburzenia są silniejsze. Z upływem 
czasu słabnie umiejętność wiązania ze sobą faktów, wyciągania wniosków i ra-
dzenia sobie z problemami. Utrudnia to życie codzienne, zawodowe i rodzinne.

Alzheimer postępuje powoli i nie u wszystkich osób objawy występują jed-
nocześnie. Przebieg choroby i jej objawy są nasilone w sposób bardzo indy-
widualny. Chorobę Alzheimera można podzielić na trzy fazy [11, s. 24]. Taka 
wiedza jest niezwykle przydatna osobom opiekującym się chorymi na AD. Jest 
to niezbędne w codziennym życiu i obcowaniu z chorymi, umożliwia lepsze 
zrozumienie podopiecznego oraz pozwala zaplanować poszczególne działania 
na różnych etapach [4]. 

I faza – wczesna: w tym stadium występują jedynie łagodne objawy, które trwają 
od dwóch do pięciu lat oraz są zauważalne przez członków rodziny i znajomych. 
Mogą niekorzystnie wpływać na życie codzienne, rodzinne oraz zawodowe. 
Objawiają się: zaburzeniami pamięci, zapominaniem nazw przedmiotów oraz  
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ich gubieniem, kłopotami z zapamiętywaniem imion nowo poznanych osób, 
trudnościami w odnalezieniu odpowiedniego słowa w czasie rozmowy, pro-
blemami z odtwarzaniem przeczytanej treści [11, s. 25]. Następnie przychodzi 
kolej na dezorientację – gubienie się w znajomych miejscach i utratę poczucia 
czasu. Osoby cierpiące na to schorzenie często doświadczają niepokoju, są nie-
spokojne, gniewne, lękliwe, przygnębione, depresyjne. Wypierają się i maskują, 
aby objawy w żaden sposób nie zostały ujawnione [11, s. 26]. Można również 
zaobserwować pierwsze zmiany w osobowości. Chory zaniedbuje często rów-
nież swoją higienę osobistą.

II faza – średnio zaawansowana: trwa od dwóch do dwunastu lat. U chorego 
obserwujemy ostre zaburzenia pamięci, nie jest on w stanie przypomnieć sobie 
imion swoich najbliższych, izoluje się od wszelkiego otoczenia, nie wychodzi 
z domu, jest bardzo zamknięty w sobie. Czynności takie jak oglądanie telewizji 
czy czytanie książek nie sprawiają mu już przyjemności. Zaczyna się przewra-
cać, traci równowagę i jest coraz bardziej zagubiony. Objawy, które występują 
w fazie I, są zauważalne też w fazie II, lecz są bardziej nasilone. Głośne dźwięki 
czy migające światła są dla chorego bardzo drażniące. Agresja przeplata się 
z apatią. Chory bardzo często staje się podejrzliwy, ponieważ ma wrażenie, 
że jest np. okradany. Z tego powodu często wywołuje awantury, posądzając 
najbliższych o złe zamiary wobec niego. Nie wykazuje chęci do jedzenia czy 
ubierania się. Na tym etapie choroby bardzo ważna jest pomoc drugiej osoby 
przez całą dobę.

III faza – zaawansowana: zazwyczaj trwa od roku do trzech lat. Jest to naj-
trudniejszy etap całej choroby, zarówno dla chorego, jak i dla opiekuna. Chory 
zrywa kontakt z otoczeniem, całkowicie się izolując. Cały czas powtarza te same 
słowa, których znaczenie zna tylko on. Zwiększa się również napięcie mięśni 
oraz upośledzone zostaje między innymi połykanie. Chory nie rozumie poleceń 
ani słów, które kierowane są w jego stronę. Kompletnie nie kontroluje czynności 
fizjologicznych oraz nie poznaje swoich najbliższych. Karmienie i przewijanie 
to czynności, z którymi na tym etapie musi zmierzyć się opiekun.

Opieka nad chorującym na alzheimera jest niezwykle ważna i odpowie-
dzialna. Każdy etap choroby wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia 
ze strony opiekuna. Rozróżniamy wiele form pomocy. Większość z nich jest 
dostosowywana indywidualnie, w zależności od fazy, w której znajduje się 
osoba chora. Konieczne są przede wszystkim: konsultacja z lekarzem, bada-
nia oraz diagnostyka. Im wcześniej zdiagnozuje się alzheimera, tym lepiej. 
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W późniejszych stadiach choroby pacjent może być już nieświadomy swoich 
czynów, więc jeżeli szybko się go zdiagnozuje, chory będzie mógł edukować 
siebie i rodzinę, aby wiedzieć, co może zdarzyć się w przyszłości. Dzięki temu 
można ograniczyć stres i nauczyć się przydatnych zachowań. Poprzez wczesną 
diagnozę można też zapewnić bliskiemu czas na podjęcie świadomych decyzji 
życiowych i finansowych. Sprawy finansowe należy jak najszybciej zaplanować 
i uporządkować. Chory może mieć jeszcze jakiś udział w procesie decyzyjnym, 
zanim choroba zaburzy zdolność świadomego podejmowania decyzji. Zaraz po 
tym potrzebne jest nienachalne wsparcie doświadczonego opiekuna. Można 
też pomóc przeróżnymi „przypominaczami”, takimi jak karteczki z imionami 
najbliższych osób, ołówki czy notatki z ważnymi dla chorego datami. Warto 
jednak pamiętać, że zarówno brak niezbędnej opieki, jak i nadmierne wyrę-
czanie chorego są szkodliwe. Utrata samodzielności i niezależności wywołuje 
u wielu osób poczucie beznadziejności, lęk i przygnębienie. Rolą opiekuna jest 
zadbanie o bezpieczeństwo, posiłki, higienę, opiekę lekarską, ułożenie stałego 
rytmu dnia. Ważna jest też ilość i regularność snu, ponieważ bezsenność może 
prowadzić do rozwoju choroby Alzheimera. Warto też ułożyć plan opieki na ko-
lejne lata. Należy go ustalić z rodziną i chorym oraz podzielić się obowiązkami. 
Ważne jest szybkie działanie. Choroba sprawia, że jakość życia całej rodziny 
się obniża. Cierpiący na AD na różnych etapach swojej choroby może nie wy-
rażać wdzięczności lub może być coraz bardziej wymagający względem swoich 
bliskich. Powoduje to duże obciążenie psychiczne członków rodziny chorego. 
Dlatego ważne jest, aby zadbać o wsparcie psychologiczne dla opiekuna osoby 
chorej [6; 11]. 

Choroba dotyka zazwyczaj ludzi starszych, lecz aby jej zapobiec lub spo-
wolnić jej rozwój, należy działać wcześniej. Bardzo ważny jest czas. Im wcze-
śniej zdiagnozuje się chorobę, tym większa jest szansa na polepszenie stanu 
pacjenta lub spowolnienie dalszego rozwoju choroby. Aby zapobiec chorobie, 
należy zacząć od zmian w swoim życiu. Główne czynniki zapobiegające to m.in. 
regularne ćwiczenia ciała i umysłu, utrzymywanie relacji społecznych i spe-
cjalna dieta. Dieta powinna być bogata w witaminy z grupy B, wysokie dawki 
witaminy E w połączeniu z witaminą C oraz kwasy tłuszczowe omega-3, które 
można znaleźć w orzechach włoskich czy nasionach chia, ale również w zielo-
nych warzywach liściastych, np. jarmużu, brukselce czy szpinaku [9]. Jednak 
kwasy w warzywach, nasionach i orzechach nie są tak łatwo przyswajane przez 
organizm, dużo lepszym źródłem kwasu omega-3, z którego przyswojeniem nie 
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powinno być problemu, są algi morskie [12, s. 105]. Ruch i aktywność fizyczna 
są bardzo ważne, chociaż wiele osób w podeszłym wieku rezygnuje z jakichkol-
wiek ćwiczeń, co bardzo niekorzystnie wpływa na ich zdrowie. Jedną z wielu 
korzyści z ćwiczeń jest np. poprawa funkcjonowania układu naczyniowego. Pro-
blemy z tym właśnie układem są jednym z czynników sprzyjających rozwojowi 
alzheimera [12, s. 174].

Obecnie wyleczenie się z alzheimera nie jest możliwe. Dostępne są tylko me-
tody, które spowolnią rozwój choroby i właśnie dlatego tak ważne jest zdiagno-
zowanie jej jak najwcześniej [9]. Wraz z rozwojem medycyny pojawiają się wciąż 
nowe metody walki z chorobą. Jedną z nich jest jakże kontrowersyjna terapia 
lalką. Ma ona pomóc pacjentom w utrzymywaniu kontaktów oraz komuniko-
waniu się z otoczeniem. Pacjent emocjonalnie przywiązuje się do lalki, staje się 
za nią odpowiedzialny. Większość chorych nie pamięta niestety swoich dzieci 
czy wnuków, a tym samym lalki traktują jak swoją rodzinę. Dzięki temu wyra-
żają swoje uczucia i emocje. Lalka często staje się impulsem do przypominania 
sobie sytuacji z przeszłości. Po przeprowadzeniu doświadczenia tą metodą na 
czternastu pacjentach przez 12 tygodni zauważono poprawę jakości kontaktów 
z personelem i resztą chorych. Terapia ta co prawda nie cofnie choroby, lecz 
może znacznie poprawić chorym jakość życia [3]. Podsumowując: obecnie nie 
ma „magicznego” środka na wyleczenie AD, ponieważ przyczyna choroby jest 
nadal nieznana. Medycyna bada wciąż nowe przypadki zachorowań, prowa-
dząc liczne badania kliniczne. 

Obecnie szeroka wiedza i świadomość zarówno pacjenta, jak i jego opieku-
na jest jedyną drogą do tego, aby choroba ta przebiegała wolniej [1].
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Katarzyna Majak1

anatomia uczenia się i pamięci

Pamięć możemy zdefiniować jako zdolność organizmu do kodowania, prze-
chowywania i odtwarzania informacji, bez których żywy organizm nie mógł-

by przetrwać. Pamięć nie jest procesem jednorodnym. Dzieli się ją w zależności 
od czasu utrzymywania się śladu pamięciowego oraz stopnia świadomego zaan-
gażowania się w zapamiętywanie i odtwarzanie danych informacji. W zależno-
ści od czasu utrzymywania się śladu pamięciowego pamięć można podzielić na:
−	 pamięć krótkotrwałą (świeżą, pamięć operacyjną, ang. short-term, re-

cent, working memory), którą charakteryzuje niewielka pojemność, a okres 
przechowywania informacji trwa od kilku sekund do kilku minut; 

−	 pamięć długotrwałą (ang. long-term memory), którą charakteryzuje duża po-
jemność i długi okres przechowywania informacji (trwający nawet całe życie).
Kiedy otrzymujemy SMS z sześciocyfrowym hasłem potrzebnym do potwier-

dzenia właśnie wykonywanej transakcji bankowej, hasło to zapamiętujemy na 
chwilę, tylko do momentu potwierdzenia transakcji, a potem o nim zapomina-
my. Jest to przykład pamięci krótkotrwałej. Wielokrotnie wykorzystywany PIN 
naszej karty płatniczej, którym posługujemy się w celu potwierdzenia transak-
cji wykonywanych za pomocą tej właśnie karty, pamiętamy stale. To przykład 
pamięci długotrwałej.

W zależności od stopnia świadomego zaangażowania się w zapamiętywanie 
i odtwarzanie informacji pamięć długotrwałą dzielimy na: 
−	 pamięć deklaratywną (opisową), w której w sposób świadomy zapamię-

tujemy miejsca i zdarzenia (pamięć epizodyczna) czy fakty i wyobrażenia 
(pamięć semantyczna);

−	 pamięć proceduralną (nieopisową), w której w sposób nieświadomy uczy-
my się nowych umiejętności (np. gry na instrumencie muzycznym czy jazdy 

1 Dr n. med. Katarzyna Majak, Zakład Anatomii i Neurobiologii, Gdański Uniwersytet Me-
dyczny.



49

na deskorolce), podlegamy warunkowaniu, habituacji2 czy uwrażliwianiu 
na określone bodźce.
Jeśli za jakiś czas pamiętać będziemy, że 16 listopada 2019 roku braliśmy 

udział w III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej Zdolni z Pomorza 
i w auli Politechniki Gdańskiej wysłuchaliśmy cyklu wykładów o mózgu, będzie 
to przykład pamięci deklaratywnej.

W  skład ośrodkowego układu nerwowego wchodzą mózgowie (mózg) 
i rdzeń kręgowy. W praktyce wykorzystuje się jednak najczęściej podział na 
układy czynnościowe, na przykład: układ ruchowy, czuciowy, wzrokowy, słu-
chowy czy limbiczny. Co ciekawe, w układzie nerwowym nie ma jednego „ukła-
du pamięciowego”, ponieważ w poszczególne typy pamięci zaangażowane są 
różne struktury mózgowia, należące do różnych układów czynnościowych [3]. 
Na przykład obszar kory nowej w płacie czołowym zwany korą przedczołową, 
który odpowiada za naszą osobowość, inteligencję, planowanie działań oraz 
rozważanie ich konsekwencji, pełni również funkcję naszej pamięci operacyjnej 
oraz bierze udział w przechowywaniu pamięci długotrwałej. W wytwarzaniu 
i przechowywaniu pamięci długotrwałej bierze także udział kora nowa należąca 
do układu limbicznego. Do układu limbicznego należy także zbudowany z kory 
starej zespół hipokampu, bez którego nie wytworzymy pamięci przestrzennej 
i semantycznej. W wytwarzaniu i przechowywaniu pamięci proceduralnej biorą 
udział jądra podkorowe. Należące do układu limbicznego ciało migdałowate 
odpowiada za pamięć emocji, a należące do układu ruchowego jądra móżdżku 
oraz zwoje podstawy (np. istota czarna, jądro ogoniaste, skorupa, gałka blada) 
odpowiadają za nabywanie i zapamiętywanie umiejętności ruchowych [5].

Zaburzenia pamięci deklaratywnej nazywamy amnezją. Dzielimy ją na 
amnezję następczą (anterogradną), czyli brak uczenia się i zapamiętywania 
nowych zdarzeń występujących po zadziałaniu czynnika uszkadzającego, oraz 
amnezję wsteczną (retrogradną), czyli brak pamięci zdarzeń, które miały miej-
sce przed zadziałaniem czynnika uszkadzającego.

Jednym z najsłynniejszych pacjentów z amnezją, dzięki któremu zdobyliśmy 
bezcenną wiedzę dotyczącą struktur niezbędnych w procesach uczenia się i pa-
mięci, był pacjent znany przez wiele lat jako pacjent H.M. Dziś wiemy, że nazy-
wał się on Henry Molaison [1]. Jako dziecko miał wypadek rowerowy wskutek 

2 Habituacja – proces poznawczy polegający na stopniowym zanikaniu reakcji na powta-
rzający się bodziec [1], jeżeli nie niesie on żadnych istotnych zmian (informacji).
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którego doznał urazu mózgu. Konsekwencją tego urazu był rozwój lekoopornej 
padaczki pourazowej. Dlatego w 1953 r. zdecydowano się na eksperymentalny 
zabieg usunięcia części mózgowia, w których powstawały napady drgawkowe. 
U pacjenta wykonano obustronną resekcję części płatów skroniowych wraz 
z przylegającymi do nich obszarami kory. Po zabiegu u pacjenta wystąpiła silna 
amnezja następcza, czyli utrata zdolności zapamiętywania nowych informacji. 
Pacjent pamiętał jednak to, czego nauczył się przed operacją. Zachowana zosta-
ła również pamięć krótkotrwała, np. pacjent pamiętał daną osobę, dopóki była 
z nim w pomieszczeniu, ale jeśli osoba ta opuściła pomieszczenie i wróciła po 
kilkunastu minutach, pacjent już jej nie poznawał. Częściowo zachowana zosta-
ła także pamięć proceduralna, czyli zdolność uczenia się nowych umiejętności 
ruchowych przy wielokrotnym powtarzaniu.

Z pamięcią proceduralną polegającą na nabywaniu umiejętności ruchowych 
związane są, zazwyczaj kojarzone z układem ruchowym, zwoje podstawy: istota 
czarna, jądro ogoniaste, skorupa, gałka blada i jądro niskowzgórzowe. I tu tak-
że najwięcej nauczyliśmy się o tym rodzaju pamięci dzięki chorym. Choroba 
Parkinsona charakteryzuje się uszkodzeniem neuronów istoty czarnej, choro-
ba Huntingtona to schorzenie genetyczne prowadzące do uszkodzenia jądra 
ogoniastego i skorupy, a w hemibalizmie uszkodzone jest jądro niskowzgórzo-
we. U pacjentów z wyżej wymienionymi schorzeniami występują oczywiście 
bardzo charakterystyczne objawy ze strony układu ruchowego. W badaniach 
uczenia się i pamięci zaobserwowano jednak, że pacjenci z chorobami zwojów 
podstawy mogą rozwiązywać zadania oparte na pamięci deklaratywnej, przy 
równoczesnych silnych zaburzeniach pamięci proceduralnej [3]. Nowoczesne 
techniki radiologiczne (np. rezonans magnetyczny) wykazały, że w formowaniu 
się pamięci proceduralnej uczestniczą także łączące się ze zwojami podstawy 
asocjacyjna kora wzrokowa i kora przedczołowa [3].

Strukturą kluczową dla formy pamięci proceduralnej, jaką jest pamięć emo-
cji, okazało się należące do układu limbicznego ciało migdałowate [4]. Następ-
stwa uszkodzenia ciała migdałowatego opisali w latach trzydziestych XX wie- 
ku Heinrich Kluver i Paul Bucy. Dlatego zespół tych objawów nazywany jest ze-
społem Kluvera-Bucy’ego. Należy do nich między innymi nieadekwatne reago-
wanie na bodźce emocjonalne. Najwięcej jednak o strukturach anatomicznych 
odpowiedzialnych za powstawanie pamięci emocji oraz zachodzących w nich 
zmianach morfologicznych i procesach molekularnych dowiedzieliśmy się dzię-
ki badaniom z wykorzystaniem modelu warunkowania strachu. Strach jest naj-
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starszą i najbardziej pierwotną z emocji. Jedną z reakcji wywoływanych przez 
strach jest zastyganie w bezruchu (ang. freezing). To właśnie długość zastygania 
w bezruchu wykorzystuje się jako miarę reakcji warunkowej. W klasycznym 
warunkowaniu strachu zwierzęciu prezentuje się równocześnie pierwotnie 
obojętny bodziec warunkowy (np. dźwięk) wraz z emocjonalnie negatywnym 
bodźcem bezwarunkowym (np. bodźcem bólowym o niewielkim nasileniu). 
Nawet jednokrotna prezentacja sparowanych bodźców warunkowego i bezwa-
runkowego wystarcza, aby u zwierzęcia wytworzyła się reakcja warunkowa: 
przy prezentacji wyłącznie bodźca warunkowego (dźwięku) zwierzę zastygało 
w bezruchu, czyli reagowało strachem, tak jak na bodziec bezwarunkowy. Ciało 
migdałowate to zespół jąder korowo-podkorowych, posiadających rozległe po-
łączenia aferentne (dochodzące) i eferentne (wychodzące) z wieloma ośrodkami 
kory oraz innymi jądrami podkorowymi. Do najważniejszych dla warunkowa-
nia klasycznego części ciała migdałowatego należą: zespół podstawno-boczny, 
który otrzymuje połączenia z czuciowych i słuchowych jąder wzgórza (dzięki 
którym informacja o dźwięku i bodźcu bólowym dociera do ciała migdałowa-
tego znacznie szybciej niż do kory słuchowej czy czuciowej) oraz zespół jąder 
środkowych, z  których połączenia docierają do struktur odpowiedzialnych 
za wywoływanie reakcji fizjologicznych związanych ze strachem. Połączenia 
docierają np. do istoty szarej okołowodociągowej, której stymulacja wywołuje 
u zwierzęcia zastyganie w bezruchu, przyspieszenie akcji serca (tachykardię) 
oraz podwyższenie ciśnienia krwi [5]. Jeśli u zwierzęcia uszkodzone zostało 
ciało migdałowate, nauczenie go reakcji warunkowej było znacznie utrudnione 
lub wręcz niemożliwe. Podobne efekty obserwowano przy farmakologicznym 
„wyłączeniu” czynności jąder ciała migdałowatego, z tym że po ustaniu działa-
nia leków zdolność do wytwarzania reakcji warunkowej powracała [4].

Za każdym razem, kiedy uczymy się czegoś nowego, w neuronach zaanga-
żowanych w dany proces zachodzi szereg zmian na poziomie molekularnym 
(np. zmienia się ekspresja genów) czy morfologicznym (np. powstawanie no-
wych kolców dendrytycznych, co prowadzi do wzmocnienia przekaźnictwa 
sygnału na poziomie synapsy) [2]. Zjawiska te nazywane są neuroplastyczno-
ścią (plastycznością mózgu). Pojęcie neuroplastyczności, czyli zdolności tkanki 
nerwowej do tworzenia nowych połączeń, mających na celu ich reorganiza-
cję, adaptację, zmienność i samonaprawę oraz procesy uczenia się i pamięci, 
sformułował w 1948 r. polski uczony Jerzy Konorski (1903–1973) [3]. W chwili 
obecnej najważniejsza polska nagroda, jaką naukowiec może zdobyć z zakresu 
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badań układu nerwowego, nosi nazwę Nagrody im. Jerzego Konorskiego. Nagro-
da ta przyznawana jest przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego 
(PTBUN) i Komitet Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk. 

Pamięć nie jest procesem jednorodnym. W  zależności od długości utrzy-
mywania się śladu pamięciowego lub stopnia świadomego zaangażowania się 
w jego powstawanie aktywowane są różne układy czynnościowe mózgowia. Za 
krótkotrwałą pamięć operacyjną odpowiada kora przedczołowa. Strukturami 
kluczowymi dla powstawania pamięci deklaratywnej są struktury należące do 
układu limbicznego. Szczególnie podkreślić należy rolę zespołu hipokampu 
oraz przylegających do niego obszarów korowych w przyśrodkowej części płata 
skroniowego. W powstawanie pamięci proceduralnej objawiającej się nabywa-
niem nowych umiejętności ruchowych zaangażowane są jądra podstawy, które 
na ogół kojarzone są z układem ruchowym. Strukturą kluczową dla powstawa-
nia pamięci emocji (kolejnego z podtypów pamięci proceduralnej) oraz reakcji 
związanych ze strachem jest należący do układu limbicznego zespół jąder koro-
wo-podkorowych nazywany ciałem migdałowatym. Częścią wspólną pamięci 
deklaratywnej i proceduralnej jest kora nowa, a zwłaszcza obszary kory przed-
czołowej i kory limbicznej, w których różne rodzaje pamięci są „przechowywane”. 
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Dorota Myślińska1 

fakty i mity na temat mózgu 

i ntensywny rozwój neuronauk, a w szczególności neurofizjologii, neuroana-
tomii i neuropsychologii, umożliwił w ostatnich latach weryfikację szeregu 

teorii uznawanych w świecie psychologów, a często także biologów, za dogmaty. 
Niektóre z tych neuromitów wciąż możemy znaleźć w podręcznikach, a bar-
dzo wiele – w literaturze popularnej. Nie oznacza to, że o mózgowiu wiemy już 
wszystko. O ile rozwój technik immunohistochemicznych, immunofluorescen-
cyjnych, a przede wszystkim mikroskopii konfokalnej i elektronowej, umożli-
wia nam zgłębianie tajników neuroanatomii, o tyle zdecydowanie trudniej jest 
poznać neurofizjologiczne mechanizmy funkcjonowania mózgu. Wydaje się, że 
metody czynnościowego neuroobrazowania takie jak: funkcjonalny rezonans 
magnetyczny (fMRI), pozytonowa tomografia emisyjna (PET) czy magnetoen-
cefalografia, przyczyniły się w ostatnim dziesięcioleciu do wyjaśnienia niektó-
rych zjawisk neurofizjologicznych, z jednej strony ugruntowując pewne fakty, 
z innej – obalając mity. 

W „Journal of Comparative Neurology” w 2009 roku ukazała się praca pt. 
Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an 
isometrically scaled-up primate brain. Autorzy [3], opierając się na opracowanej 
przez S. Herculano-Houzel [8] metodzie frakcjonacji izotropowej, oszacowa-
li liczbę neuronów i komórek gleju zarówno w całym mózgowiu, jak również 
w jego strukturach. Metoda ta polegała na przygotowaniu homogenatu z utrwa-
lonego w całości mózgowia2 przy pomocy aldehydu. Następnie homogenat wi-
rowano, a jądra komórkowe z osadu zawieszano w buforowanym roztworze soli 
fizjologicznej z dodatkiem fluorescencyjnego barwnika, swoistego dla DNA.  

1 Dr Dorota Myślińska, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Fizjologii Zwierząt 
i Człowieka.

2 Możliwa jest także izolacja poszczególnych struktur, a następnie szacowanie liczby ko-
mórek.
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Fluoryzujące jądra komórkowe liczono w określonej objętości. Wyniki badań 
były zaskakujące. 

Wcześniej powszechnie uważano, że mózgowie człowieka zawiera około  
100 miliardów neuronów i co najmniej dziesięć razy więcej komórek glejowych. 
Ilość neuronów w mózgowiu przyjmowano na ogół jako wyznacznik „mocy 
obliczeniowej”, stąd także mózgowie człowieka było uznawane za najbardziej 
„zdolne poznawczo” wśród mózgów ssaków. Okazało się jednak, że mózgo-
wie dorosłego człowieka zawiera średnio 86,1 ± 8,1 mld neuronów (komórek 
NeuN-dodatnich) oraz 84,6 ± 9,8 mld komórek nieneuronalnych – glejowych 
(NeuN-ujemnych). Zaskakujące było także odkrycie, że chociaż 82% masy mó-
zgu człowieka stanowi kora (łącznie istota szara i biała), to 16 mld neuronów 
kory stanowi tylko 19% wszystkich neuronów w mózgu. Z kolei w móżdżku, któ-
ry stanowi zaledwie 10% masy mózgu, zawarte jest aż 69 mld neuronów (80% 
wszystkich neuronów mózgu).

Co ciekawe, ilościowe proporcje pomiędzy komórkami glejowymi a neuro-
nami w poszczególnych strukturach mózgu człowieka są bardzo zbliżone do 
proporcji obserwowanych u innych zwierząt z rzędu naczelnych. Także ogólna 
liczba komórek w mózgowiu odpowiada ich oczekiwanej liczbie dla zwierzę-
cia z rzędu naczelnych rozmiarów dorosłego człowieka. Wyniki te podważyły 
ogólnie przyjęty pogląd, że ludzie wyróżniają się spośród innych naczelnych 
proporcją komórek mózgowia i udowodniły, że w odniesieniu do liczby neu-
ronów i komórek gleju ludzki mózg jest proporcjonalny do mózgu naczelnych. 

Innym, także już obalonym mitem była teoria głosząca, że w dojrzałym mó-
zgu nie zachodzi neurogeneza, a w miejsce uszkodzonych pod wpływem ura-
zu, udaru czy toksyn neuronów powstają „blizny” zbudowane z komórek gleju, 
czyli proces tzw. gliozy. Jednak już w 1965 roku Joseph Altman i Gopal Das [2] 
zaobserwowali, że radioaktywnie znakowana tymina wstrzykiwana do mózgów 
szczurów wbudowywała się w DNA. Zdaniem autorów sugerowało to powstanie 
zupełnie nowych neuronów w wyniku podziału dojrzałych. 

Dziś wiemy, że dojrzałe neurony nie ulegają podziałom, ale neurogeneza 
może zachodzić dzięki obecnym w mózgowiu komórkom macierzystym. Udo-
wodnił to dopiero Peter Eriksson w roku 1998 [4]. Obecnie wiemy, że w dorosłym 
mózgu są dwa obszary, w których zachodzi ciągły proces neurogenezy. Są to: 
zakręt zębaty hipokampu oraz opuszki węchowe. Neurony tych okolic mózgu 
ulegają stałej wymianie. Intensywne podziały komórkowe obserwuje się w war-
stwie podkomorowej komory bocznej, skąd nowe komórki migrują do opuszki 
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węchowej oraz w warstwie podziarnistej hipokampu, której komórki wbudo-
wują się w warstwę ziarnistą formacji hipokampu. Przypuszcza się, że nowe 
neurony mogą także powstawać w innych strukturach dojrzałego mózgu, w tym 
w: międzymózgowiu (podwzgórzu, wzgórzu), ciele migdałowatym, strefach 
okołokomorowych, w korze czołowej i skroniowej oraz w nerwie wzrokowym.

Jedna z bardzo popularnych teorii dotyczy tzw. lewo- i prawopółkulowców. 
Ma ona także tłumaczyć różnice w sposobie uczenia się. To błędne przekonanie 
na temat funkcjonowania półkul mózgowych wynika z nadinterpretacji wy-
ników obserwacji i badań pacjentów chorych na ciężką lekooporną padaczkę, 
którzy poddani zostali zabiegowi komisurotomii, czyli przecięcia spoidła wiel-
kiego lub inaczej ciała modzelowatego [5]. Jednak korowe przetwarzanie infor-
macji u tych pacjentów było zupełnie inne i nie odzwierciedlało prawidłowego 
funkcjonowania mózgu. 

Okazuje się bowiem, że obie półkule zlateralizowanego funkcjonalnie i ana-
tomicznie mózgu bardzo ściśle ze sobą współpracują, a komunikacja między 
nimi zachodzi właśnie przez spoidło wielkie. W normalnych, fizjologicznych 
warunkach nie ma możliwości „rozdzielenia” współdziałania półkul ani „wy-
łączenia” jednej z nich. Pomimo wielu badań obserwowaną lateralizację funk-
cjonalną do tej pory bardzo często błędnie traktuje się jako ogólną i uproszczo-
ną zasadę funkcjonowania mózgu [1], sugerując podejmowanie różnorodnych 
działań w celu zwiększenia tzw. „synchronizacji półkul mózgowych”. Takie 
działania opierają się na błędnych przekonaniach i są sprzeczne z aktualną 
wiedzą na temat działania mózgowia.

Inny błędny pogląd, oparty najprawdopodobniej na badaniach prowadzo-
nych w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku przez harwardzkich psychologów 
Williama Jamesa i Borysa Sidisa, dotyczy tzw. „teorii energii rezerwowej”. Teoria 
ta zakłada, że wykorzystujemy tylko ułamek pełnego potencjału psychicznego. 
Najczęściej można spotkać informacje o wykorzystywaniu 10% potencjału na-
szego mózgowia. Chociaż założenie to jest całkowicie błędne, do tej pory nie-
stety przekłada się realnie na poszukiwanie możliwości usprawnienia działania 
mózgu w taki sposób, aby wykorzystywać jego potencjał w pełni [10]. 

Mózgowie dorosłego człowieka stanowi 2% masy ciała3. Pomimo tak nie-
wielkiego udziału w masie całego naszego ciała zużywa aż 20% tlenu. Każdego 
dnia na energetyczne „utrzymanie” mózgowia potrzebujemy około 400 kcal,  

3 U dzieci jest to zdecydowanie wyższy procent.
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szacunkowo jest to 20–25% glukozy zużywanej przez cały nasz organizm. Szacu-
je się, że tempo zużywania energii (ATP, glukozy) jest nawet 10 razy wyższe niż 
w innych narządach naszego ciała. Utrzymanie tak energochłonnego narządu 
bez wykorzystania jego potencjalnych możliwości nie miałoby biologicznego 
sensu. Obecnie potrafimy udowodnić, że mózgowie żyjącego człowieka jest 
wciąż aktywne. Rzecz jasna, aktywność neuronalna nie jest jednakowa w każ-
dym momencie we wszystkich strukturach naszego mózgowia. Jednak nawet 
podczas snu, podczas rejestracji wolnych fal delta, aktywność mózgowia jest 
wciąż rejestrowana. Co ciekawe, w fazie snu REM (ang. rapid eye movement), 
zwanej inaczej snem paradoksalnym, aktywność kory mózgowej jest szczegól-
nie intensywna. W zapisie EEG obserwuje się wówczas przede wszystkim wy-
soko częstotliwy rytm o cechach beta, zbliżony do zapisu typowego podczas 
czuwania, np. rozwiązywania zadań matematycznych. 

W końcu są pewne ośrodki kryterialne związane z podtrzymaniem funk-
cji fizjologicznych naszego organizmu, np. ośrodki oddechowe w pniu mózgu. 
„Wyłączenie” tych ośrodków niechybnie skutkowałoby śmiercią – nie wykony-
walibyśmy automatycznych ruchów oddechowych. Również badania z użyciem 
funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), jednej z najnowszych metod 
czynnościowego obrazowania mózgu, dostarczają nam danych poprzez bezpo-
średnią obserwację aktywności mózgowia „na bieżąco” podczas wykonywania 
określonych zadań [7]. Dzięki fMRI możemy „wymapować” konkretne obszary 
mózgowia aktywne np. podczas kłamania. Metoda ta wyjaśniła także szereg 
zagadnień związanych z reorganizacją kory mózgowej, plastycznością mózgu 
czy podłożem dysleksji.

Teoria „preferencji sensorycznych” dzieli uczniów na: wzrokowców, słu-
chowców i kinestetyków. Przez to każdemu z tych typów dedykowała określo-
ny „indywidualny styl uczenia się”. Ten wciąż niezwykle popularny pogląd jest 
jednak neuromitem. Korzeni tej teorii należy upatrywać w pracach twórców 
Neurolingwistycznego Programowania (NLP) – Richarda Bandlera i  Johna 
Grindera, którzy zaproponowali „model systemów reprezentacyjnych”. System 
ten opiera się na przekonaniu, że dla każdego człowieka istnieje dominujący 
wzorzec sensoryczny, nazwany przez R. Bandlera i J. Grindera modalnością: 
wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny. Na podstawie tej teorii stworzono szereg 
testów „diagnostycznych”, których celem było przypisanie ucznia do jednej 
z kategorii sensorycznych. Jednak podstawową wadą większości tych testów 
jest kategoryzowanie na podstawie przekonań na temat własnych upodobań 
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i nawyków podczas uczenia się. Wyniki współczesnych badań, analizujących 
stopień przyswojenia wzrokowej, słuchowej i kinestetycznej wersji zadania,  
nie wykazały związków pomiędzy stylem uczenia się a funkcjonowaniem pa-
mięci [9; 7]. 

Oprócz wyżej omówionych, można przytoczyć szereg innych neuromitów. 
Najczęściej wynikają one z uogólnień i nadinterpretacji. Można tu wymienić 
chociażby mit „okresów krytycznych dla procesów uczenia się”, będący wy-
nikiem nadmiernej generalizacji i uogólnienia wyników badań dotyczących 
wczesnorozwojowej deprywacji sensorycznej. Z kolei znaczna nadinterpretacja 
wyników badań związanych z funkcjonowaniem neuronów lustrzanych do-
prowadziła do powstania mitu „neuronów lustrzanych”. Istnieje też mit „gim-
nastyki mózgu”, propagujący niemającą neurobiologicznego uzasadnienia  
kinezjologię edukacyjną. 

Pomimo że naukowcy starają się być ostrożni w formułowaniu wniosków 
i  jako względnie pewne uznają wyniki badań o wysokich współczynnikach 
istotności statystycznej, to niestety w literaturze popularnej wciąż pojawiają 
się nieuzasadnione teorie. Od badaczy często wymaga się jednoznacznych 
wniosków, a nawet zaleceń. W takiej sytuacji możliwe są pewne uproszczenia, 
zbytnie uogólnienia, wyciągane są przedwczesne lub fałszywe wnioski. Z dru-
giej strony ciągły postęp nauk z zakresu neurobiologii pozwala nam odkrywać 
kolejne tajemnice działania mózgu, weryfikować nieprawdziwe teorie, szukać 
skuteczniejszych metod leczenia chorób neurodegeneracyjnych. To właśnie po-
winno napawać nas optymizmem. 
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Alicja Ziołkowska1

co się dzieje w naszych głowach podczas snu

człowiek śni codziennie. Marzenia senne stały się przedmiotem dociekań ba-
daczy. Mimo zaawansowanej wiedzy na temat działania ludzkiego umysłu, 

w tym procesów, które zachodzą w mózgu w czasie snu, naukowcy wciąż nie 
znaleźli satysfakcjonującego rozwiązania zagadki na temat tego, czym są sny 
i jak powstają.

czym są sny 

Sny lub marzenia senne to wizje, które powstają w umyśle człowieka, kiedy śpi. 
Są one stanem świadomości, nad którym śniący ma ograniczoną kontrolę. Na 
marzenia senne mogą składać się serie niepowiązanych obrazów lub historie 
z pewnym kontinuum zdarzeń, a nawet logiką. Towarzyszyć im mogą wrażenia 
zmysłowe, np. czuciowe, a także silne emocje. Sny mogą być przyjemne lub 
przerażające. Bywają bardzo realistyczne. Mogą dotyczyć bieżących spraw śnią-
cego, stanowić wizualizację jego pragnień, obrazować lęki. Zdarzają się także 
sny surrealistyczne, przypominające film fantastyczny. Marzenia senne pozo-
stają niewyjaśnioną do końca zagadką. Naukowcy uważają, że sny mogą służyć 
do porządkowania „zawartości mózgu”. Eliminują niepotrzebne doświadczenia 
oraz wspomnienia, a „zapisują” te, które mogą nam się przydać w przyszłości. 
Sen jest również jedną z ważniejszych aktywności fizycznych oraz „filmem”, 
którego często śniący jest głównym bohaterem [4].

aktywność mózgu podczas snu 

Analizując literaturę dotyczącą snów, można dowiedzieć się, iż przed ponad 
stu laty naukowcy odkryli, że mózgi ludzi i zwierząt wysyłają nieustannie sła-
be sygnały elektryczne. Sygnały te przechodzą przez miliony połączonych ze  

1 Alicja Ziołkowska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie.
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sobą komórek nerwowych, z których składa się większa część mózgu. Wrażliwe  
czujniki przymocowane do ludzkiej głowy mogą odbierać sygnały zmiany po-
tencjału elektrycznego na powierzchni skóry i przekazywać je do urządzenia 
zwanego elektroencefalografem. Urządzenie wzmacnia te sygnały i przedstawia 
je w postaci fal na monitorze lub pasku papieru, dając graficzny obraz różnych 
„fal mózgowych”, czyli tzw. wykres EEG.

Wykres EEG ukazuje obraz regularnie wznoszących się i opadających fal mó-
zgowych. U osoby dorosłej podczas czuwania przy zamkniętych oczach można 
zauważyć od około 8 do 12 pełnych długości fali na sekundę. Innymi słowy ich 
częstotliwość wynosi od około 8 do 12 Hz2. Fale te otrzymały nazwę fal alfa. 
Gdy człowiek odczuwa senność i zasypia, fale alfa zanikają. Zostają zastąpio-
ne bardziej nieregularnymi falami, których częstotliwość stopniowo spada do 
około 1–3 Hz. Fale alfa ustępują falom theta, aż do momentu pojawienia się fal 
delta – wyznaczników snu głębokiego. Człowiek przechodzi w fazę snu zwaną 
wolnofalową. Faza ta od czasu do czasu przerywana jest przez krótkie, gwał-
towne wstawki fal o dużej częstotliwości, nazywanych wrzecionami sennymi 
[2, s. 193–194]. 

Wrzeciona senne pełnią wiele funkcji, są między innymi „nocnymi straż-
nikami”, którzy chronią ciągłość snu i osłaniają mózg przed dźwiękami z ze-
wnątrz. Im potężniejsze i częstsze są poszczególne wrzeciona snu, tym sku-
teczniej odgradzają śpiącego od zewnętrznych dźwięków, które w przeciwnym 
razie obudziłyby go [8, s. 60]. 

Gdy człowiek wejdzie w tryb głębokiego uśpienia, procesy organizmu są 
zwolnione, oddech staje się płytszy i wolniejszy, serce bije wolniej, a co za tym 
idzie – spada ciśnienie krwi. Nerki produkują dużo mniej moczu, ślinianki wy-
dzielają mniej śliny, wyściółka nosa i gardła wydziela mniej śluzu, a oczy – łez. 
Większość mięśni też jest odprężona. Jedzenie przechodzi przez jelita z mniej-
szą prędkością. Temperatura spada o około pół stopnia Celsjusza, przy czym 
najniższa jest w połowie snu. U większości ludzi ma to miejsce około godziny 
trzeciej, czwartej nad ranem.

Z kolei inne procesy zachodzą szybciej podczas snu, m.in. wzrasta poziom 
niektórych hormonów3 we krwi, szybciej goją się rany i odparzenia. Oznacza to, 

2 1 Hz (czyt. herc) – jeden cykl zjawiska na sekundę.
3 Hormony – związki chemiczne wydzielane przez gruczoły lub tkanki układu hormo- 

nalnego.
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że śpiący organizm zajęty jest „konserwacją” i naprawą siebie samego. Podczas 
snu głębokiego, charakteryzującego się falami o niskiej częstotliwości, czło-
wiek nie trwa w całkowitym bezruchu. Nie zdając sobie z tego sprawy, drga lub 
przesuwa ręką przeszkadzający mu koc. Również ciało zmienia swoją pozycję 
w ciągu całej nocy średnio co 6 minut. 

Po około jednej, dwóch godzinach snu głębokiego organizm wchodzi w fazę 
REM (ang. Rapid Eye Movement), czyli fazę szybkich ruchów gałek ocznych. 
Wzrasta wówczas częstotliwość fal mózgowych do takiego stopnia, że zaczy-
nają one przypominać fale typowe dla drzemki. Funkcje organizmu, takie jak 
oddychanie i bicie serca, stają się również odrobinę szybsze. Podczas tej fazy 
snu gałki oczne szybko poruszają się, jakby pospiesznie oglądały jakąś scenę. 
Oddech i puls mogą być nieregularne, a ręce, stopy i twarz czasem drgają. Może 
się wtedy zdarzyć, że pojawia się mruczenie lub mówienie przez sen. Każda faza 
REM trwa zwykle około 15 do 20 minut. Po tym czasie organizm z mózgiem od-
prężają się i zwalniają. Następuje kolejna faza snu głębokiego, która może trwać 
około 60 do 90 minut, po czym następuje znowu faza REM. 

Organizm dryfuje między tymi dwoma rodzajami snu: głębokim i  REM, 
około 4–6 razy podczas jednej nocy. Faza wolnofalowa jest coraz krótsza i płyt-
sza, podczas gdy fazy REM mogą wydłużać się nad ranem. W końcu sen głęboki 
zanika, a fale mózgowe przechodzą od fazy REM przez drzemkę do pełnego 
przebudzenia [2, s. 193–195]. 

Dr Matthew Walker w swych badaniach wskazał, że w środowisku nauko-
wym nie istnieje konsensus co do tego, dlaczego nasz sen, podobnie jak sen 
wszystkich innych ssaków i ptaków, przybiera postać takich powtarzalnych, 
choć radykalnie asymetrycznych cykli. Niemniej przedstawiono kilka konku-
rencyjnych teorii. Wyjaśnienie zaproponowane przez dr. M. Walkera mówi, że 
nierównomierna przepychanka między różnymi rodzajami snu jest koniecz-
na do zgrabnego przebudowywania i uaktualniania obwodów neuronalnych, 
a  przez to do zarządzania skończoną przestrzenią magazynową w  mózgu 
w związku z ograniczoną liczbą neuronów i połączeń między nimi w obsza-
rach zajmujących się pamięcią. Mózgi muszą znajdować „złoty środek” między 
zachowywaniem starych informacji i tworzeniem miejsca na nowe. Dokonanie 
takiego remanentu wymaga zidentyfikowania wspomnień świeżych i istotnych 
oraz tych, które częściowo się pokrywają, dublują albo zwyczajnie przestały 
mieć znaczenie [7, s. 47–57].
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zapamiętywanie snów 

Analizując treści wielu książek, publikacji, blogów i wyników badań, można 
zauważyć, że na umiejętność zapamiętywania snów wpływa wiele czynników. 
Kondycja organizmu, sposób spania, moment budzenia się, temperament, styl 
życia, geny etc.

Za zapamiętywanie snów odpowiada niewielki ośrodek w mózgu zwany 
skrzyżowaniem skroniowo-ciemieniowym (TPJ). Odpowiada on nie tylko za 
sny, ale także za postrzeganie świata, lokalizację w przestrzeni czy też zdolność 
do podejmowania decyzji moralnych. 

Osoby, które rano mogą nam ze szczegółami opowiedzieć o swoich snach, 
budzą się w ciągu nocy średnio dwa razy częściej niż pozostałe. U tych osób 
skrzyżowanie skroniowo-ciemieniowe wykazuje dużo wyższą aktywność pod-
czas snu. Przekłada się to na większą czujność, ale też na możliwość zapamięty-
wania snów. Mówiąc inaczej, aby mózg mógł zapamiętać marzenia senne, musi 
dojść do przebudzenia i niejako „zapisania” snu w pamięci. Osoby mające tzw. 
„lekki sen” albo śpiące „jak zając” znacznie szybciej wybudzają się w nocy, przez 
co mózg jest w stanie dokonać zapisu treści snów [8].

Jak wykazała w  swej publikacji Anna Zubala z  Uniwersytetu Gdańskiego, 
zdolność zapamiętywania snów ma związek z wyobraźnią, bogactwem życia 
wewnętrznego, ze zdolnościami skojarzeniowymi i uwagą. Także pozytywne 
nastawienie do marzeń sennych i przekonanie o ich ważności ułatwia proces 
zapamiętywania. Inne badania dowodzą ponadto, że osoby często pamięta-
jące swoje sny mają wyższe poczucie kontroli nad własnym życiem i wykazu- 
ją większą samoakceptację niż osoby niezdolne do zapamiętywania wielu marzeń 
sennych. W badaniach nad zależnością między przypominaniem sobie marzeń 
sennych a czynnikami genetycznymi i socjologicznymi potwierdzono, że to wła-
śnie styl życia ma znaczący wpływ na sposób „śnienia” i pamiętanie snów [9].

Według wielu naukowców, m.in. Karola Leopolda Cetlina, podobnie jak kon-
troli nad snami, zapamiętywania snów również można się nauczyć. W wielu pu-
blikacjach, na specjalnych kursach czy indywidualnych szkoleniach K.L. Cetlin 
uczy technik zapamiętywania i kontroli snów [3]. 

kontrolowanie snów 

Naukowcy uzyskali obiektywny, oparty na analizie pracy mózgu dowód, że oso-
by przeżywające świadomie sny potrafią kontrolować to, o czym i kiedy śnią. 
Nie odkryto jeszcze, czy świadome sny są korzystne czy może szkodliwe, jako 
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że ponad 80% ludzi nie przeżywa ich w sposób naturalny. Jak podnosi w swych 
rozważaniach dr M. Walker, gdyby świadoma kontrola przynosiła jakieś szcze-
gólne dobroczynne skutki, Matka Natura z pewnością wyposażyłaby nas w tę 
zdolność. W swych obserwacjach badacz wskazuje jednak, że osoby dysponu-
jące umiejętnością przeżywania świadomych snów są ulepszoną wersją homo 
sapiens [7, s. 264–266].

Istnieje wiele pozycji w literaturze poświęconych świadomym snom. Według 
chociażby wspomnianego K.L. Cetlina każdy może nauczyć się świadomie śnić. 
W swej książce pt. Świadomy sen, czyli jak podświadomość kształtuje twoje życie, 
uczy czytelnika, jak świadomie śnić. Autor uważa, że w czasie świadomych snów 
wszystko jest możliwe: „Możesz rozwiązać dręczące Cię problemy, wyzwolić 
się z chorób, które zakorzeniły się w twoim umyśle, możesz ćwiczyć przemó-
wienia, pokonać swój strach do jakiejkolwiek rzeczy, a także przełamać swoje 
fobie. Przykładów na wykorzystanie świadomych snów jest naprawdę dużo”. 
Część z nich K.L. Cetlin opisuje we wspomnianej książce i daje czytelnikowi 
instrukcję, jak je osiągnąć. Autor uważa, że „jeżeli raz nauczysz się świadomie 
śnić, to już zawsze będziesz pamiętał, jak to robić i będziesz mógł wracać do tego 
za każdym razem, gdy tylko będziesz tego chciał”. Według K.L. Cetlina każdy 
człowiek jest „Panem i Władcą swoich snów” [3, s. 9–11].

Życie bez snu

Wiadome jest, że ludzie spędzają prawie jedną trzecią całego swojego życia, 
śpiąc. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę coraz większe tempo życia. Po co czło-
wiekowi sen, skoro zabiera tak dużo czasu? Istnieje na ten temat wiele teorii, ale 
naukowcy zgadzają się co do tego, że sen wpływa na zdolność pracy mózgu. Jest 
formą wypoczynku biernego, prowadzi do reorganizacji mózgu. W czasie snu 
mózg pozornie jest „w trybie offline”. Tak naprawdę jednak sen jest czasem, gdy 
zachodzi wiele ważnych procesów odtwarzania, przetwarzania i wzmacnia-
nia. Rolą snu jest na przykład utrwalanie wspomnień. W ciągu dnia dociera do 
mózgu wiele informacji i zdarzeń, które zanim zostaną zarejestrowane, muszą 
zostać przetworzone. Wiele z takich procesów ma miejsce właśnie w czasie snu. 
Mówi się również o tym, że w czasie snu wspomnienia zostają przeniesione 
z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej.

Sen jest jednym z najtrudniejszych procesów do zbadania. Wiadomo jednak, 
że jest niezbędny do życia. Badania na szczurach przeprowadzone przez Allana 
Rechtschaffena z Uniwersytetu w Chicago wykazały, że zwierzęta całkowicie  
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pozbawione snu umierały w ciągu dwóch lub trzech tygodni. Chociaż tak dra-
stycznych badań nigdy nie przeprowadzono z udziałem ludzi, to wiadomo, że 
zaledwie 24 godziny bez snu powodują halucynacje i inne objawy przypomi-
nające schizofrenię. Badania potwierdzają, że sen wpływa na zachowanie wie-
lu procesów biologicznych, jest niezbędny do rozwoju człowieka, uczenia się 
i zapamiętywania.

Po około 16 godzinach ciągłego czuwania ciało próbuje zrównoważyć potrze-
bę snu. Może się to objawiać poprzez krótkie ataki snu, mimowolne usypianie, 
opóźnioną reakcję. Człowiek, który się nie wysypia, pozostaje wyłączony ze 
świadomości, nawet gdy jego oczy są otwarte. Nie docierają do niego wszystkie 
informacje i bodźce. Nie jest też w stanie odpowiednio ich przetworzyć. Jed-
norazowe nieprzespanie nocy nie wyrządza większych zmian w organizmie. 
Jednak granica 100 godzin bez snu uważana jest za moment, gdy powstają nie-
odwracalne zmiany w psychice. Najgorsze konsekwencje niesie za sobą trwająca 
latami deprywacja snu. 

Niektóre konsekwencje braku snu to zaburzenia hormonalne. Sen wpływa 
bezpośrednio na produkcję hormonów. Uważa się, że do produkcji testosteronu 
potrzeba co najmniej 3 godzin nieprzerwanego snu. Unikanie snu lub bezsen-
ność mogą wpływać na produkcję hormonu wzrostu, co jest szczególnie niebez-
pieczne w wieku dziecięcym.

Kolejne to zwiększenie ryzyka zawału serca i udaru mózgu. Trzeba pamiętać, 
że sen wpływa na regulację poziomu cukru we krwi i ciśnienia krwi.

Unikanie snu prowadzi do tycia. Sen wpływa na poziom hormonów: leptyny 
i greliny, które kontrolują uczucie głodu. Bez wystarczającej ilości snu mózg 
obniża poziom leptyny i podnosi poziom greliny, która stymuluje apetyt. To 
może wyjaśniać nocne podjadanie lub chęć jedzenia późno w nocy. Brak snu 
może zatem prowadzić do zwiększenia masy ciała, sprzyja również nadpro-
dukcji insuliny, która wpływa na magazynowanie tłuszczu i zwiększa szanse 
na wystąpienie cukrzycy typu 2. 

Deficyty snu prowadzą do osłabienia układu odpornościowego. Podczas 
snu układ immunologiczny wytwarza cytokiny, czyli substancje ochronne 
zwalczające infekcje. Cytokiny wspomagają także dobry sen, dając układowi 
immunologicznemu więcej energii do obrony ciała przed chorobą. Brak snu 
wpływa na zachwianie tej zależności. Niedostatek snu uniemożliwia ukła-
dowi odpornościowemu regenerację sił i przyczynia się do wydłużenia czasu 
zdrowienia.
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Brak snu sprawia, że powstają zaburzenia układu nerwowego. Mózg nie ma 
czasu na regenerację, nie przetwarza również dostarczanych informacji, dla-
tego możemy mieć problem z zapamiętywaniem, uczeniem się nowych rze-
czy, a nawet odbieraniem i wysyłaniem informacji. Brak snu prowadzi także do 
problemów z koordynacją ruchową i orientacją, wpływa negatywnie na stan 
umysłowy. Jeśli deprywacja snu trwa zbyt długo, mogą pojawić się halucynacje, 
paranoja, myśli samobójcze i zachowania impulsywne. Znane są przypadki, gdy 
brak snu prowadził do zachowań wybitnie agresywnych, zagrażających danej 
osobie i jej otoczeniu [7, s. 11–16].

Jeśli chodzi o mózg nastolatka, to potrzebuje on dużo snu. Jest wyregulowany 
inaczej niż mózg dorosłych. Nastolatkowie wstają średnio dwie godziny później 
niż dorośli [5, s. 91].

wnioski na temat snów

W pracy udowodniono, że sen to nie tylko czas, w którym człowiek odpoczy-
wa, to przede wszystkim pora ujawnienia prawdziwych, podświadomych myśli 
i pragnień człowieka. Sny to ukryte marzenia. To, co się śni, jest zapisem życio-
wych nieuświadomionych celów ludzkich, kombinacją doświadczeń i przeżyć. 
Analiza snów jest drogą do poznania siebie, ujawnia stłumione treści psychicz-
ne. Spokojny, niczym niezakłócony sen jest prawdopodobnie najważniejszym 
czynnikiem prozdrowotnym. 

Kiedy śpimy i odpoczywamy po całym dniu, narządy pracują dalej jak 
w wielkiej fabryce. Niektóre podczas snu trochę zwalniają, inne pracują w nie-
znacznie zmienionym trybie, ale należy pamiętać, że kiedy śnimy, w prywatnej, 
wewnętrznej „fabryce” nie ma miejsca na lenistwo [7, s. 5]. Sen jest tematem 
bardzo szerokim, jego tajniki są jeszcze nieodkryte. 
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Bartłomiej Cieślik1

chemia a ludzki mózg

N a pierwszy rzut oka ludzki mózg wydaje się mało interesującym, wręcz nie-
pozornym organem, zajmującym nieco ponad litr objętości czaszki. Śred-

nio masa ludzkiego mózgu stanowi około 2% całkowitej masy ciała człowieka, 
co oznacza, że przeciętny ludzki mózg waży poniżej 1,5 kg. Jest nieco większy 
w przypadku mężczyzn (średnio 1375 g) niż w przypadku kobiet (średnio 1225 g) 
[2, s. 317]. 

Interesujący jest jednak fakt, iż wielkość mózgu w obrębie gatunku nie świad-
czy o poziomie inteligencji, co oznacza, że kobiety nie są mniej inteligentne 
od mężczyzn. Wśród różnych gatunków również nie zawsze można doszukać 
się zależności między wielkością mózgu a tak zwaną inteligencją. Mózg orki,  
bardzo dużego ssaka morskiego, waży dwa razy tyle, co mózg człowieka, a nikt 
nie poważyłby się spierać z  faktem, iż ludzie są nieporównywalnie bardziej 
inteligentnymi przedstawicielami ssaków niż wspomniane wcześniej orki  
[8, s. 24]. Porównanie wielkości mózgów różnych gatunków przedstawiono na 
rysunku 1. Bardzo istotna jest tu kwestia współczynnika encefalizacji, będą-
cego stosunkiem masy mózgu do masy ciała, przemnożonego i spotęgowanego 
przez odpowiednie współczynniki. Współczynnik ten służy oszacowaniu możli-
wości intelektualnych gatunków i jest najwyższy właśnie dla człowieka (wynosi  
5–8 punktów) [9, s. 3–5]. Właśnie to czyni nasze mózgi najbardziej niezwykły-
mi narządami na kuli ziemskiej. Parafrazując słynnego ewolucjonistę Richar-
da Dawkinsa, ludzki mózg można zatem nazwać zwieńczeniem wędrówki na 
szczyt nieprawdopodobieństwa [4].

1 Dr inż. Bartłomiej Cieślik, Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politech-
niki Gdańskiej.
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Rys. 1. Porównanie wymiarów mózgu ludzkiego oraz mózgów wybranych zwierząt

Źródło: opracowanie własne

chemia żywności w mózgu

Ludzki mózg zużywa ogromne ilości energii. W końcu na jego barkach spoczy-
wa skrajnie trudne zadanie kontrolowania wszystkich procesów zachodzących 
w naszych ciałach. Kontroluje zarówno te, których jesteśmy świadomi, takie jak  
pisanie wypracowań czy kopanie piłki, jak i te, nad którymi na co dzień nawet 
się nie zastanawiamy, jak bicie serca czy produkcja łez. Mnogość procesów, któ-
re musi kontrolować, sprawia, że zapotrzebowanie energetyczne tego niesamo-
witego narządu jest wprost ogromne. Jest oczywiście tym większe, im więcej 
go używamy, ale – co nie jest oczywiste – zużycie energii konsumowanej przez 
mózg jest znacznie większe w wieku dziecięcym. Mózgi noworodków i dzie-
ci konsumują nawet do 50% tlenu dostarczanego do ich organizmów [3, s. 15].  
Wynika to z faktu, iż ludzkie dzieci rodzą się o 10–12 miesięcy za wcześnie. Ich 
mózgi rozwijają się w nieprawdopodobnie szybkim tempie aż do dojrzałości 
(około 20. roku życia) [8, s. 24 –28]. W tym czasie wytwarzają się ogromne ilości 
nowych połączeń nerwowych, aby „nadrobić” przedwczesne narodziny. 

Mózg człowieka od urodzenia do dojrzałości zwiększa swoją objętość nawet 
do trzech razy. Jego aktywność jest jednak stopniowo ograniczana, ostatecznie 
nawet dziesięciokrotnie. Spowodowane jest to, już wspomnianym, bardzo wy-
sokim zapotrzebowaniem energetycznym rozwijającego się mózgu. Dorosły 
człowiek spożywa od 2000 do 3000 kcal/na dobę w zależności od płci, trybu 
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pracy czy nawet pory roku. Gdyby jednak aktywność naszego mózgu nie była 
ograniczana, z wiekiem nasze zapotrzebowanie energetyczne sięgałoby 20 000 
czy nawet 40 000 kcal/na dobę. Dla porównania byłyby to ilości, które w ciągu 
dnia zjada 5 krów, z których każda waży około 500 kg [3, s. 15; 7]. Człowiek nie 
byłby w stanie zaspokoić tak ogromnego zapotrzebowania energetycznego. 

Zbilansowana dieta jest bardzo ważna dla prawidłowo rozwijającego się mó-
zgu. Powinniśmy dostarczać naszemu organizmowi odpowiednią ilość białek, 
cukrów, tłuszczów oraz soli mineralnych. Deficyt któregokolwiek składnika 
w diecie może mieć opłakane konsekwencje [1]. Aby lepiej to zrozumieć, na-
leży zacząć od uświadomienia sobie, jak zbudowany jest nasz mózg. Tworzą 
go tak zwane neurony. Dla zwiększenia czytelności opisu, na rysunku 2 został 
przedstawiony schemat neuronu.

Rys. 2. Budowa neuronu

Źródło: opracowanie własne

Neuron składa się z dendrytów, będących receptorami różnych bodźców 
chemicznych, synaps łączących kolejne komórki nerwowe między sobą oraz ak-
sonu, który przenosi wszystkie sygnały elektryczne [8, s. 70–72]. Akson musi być 
izolowany tłuszczową osłoną mielinową, która jest niezbędna do prawidłowego 
przenoszenia sygnałów. Bez niej mózg byłby w stanie ciągłego „zwarcia elek-
trycznego” i nie bylibyśmy w stanie w żaden sposób kontrolować swoich myśli. 
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Z chemicznego punktu widzenia mózg składa się głównie z wody (około 
80%). Drugim najważniejszym jego składnikiem są właśnie tłuszcze, niezbędne 
do budowania osłon mielinowych. Gdyby w naszej diecie zabrakło tłuszczów, 
nasz mózg nie byłby w stanie prawidłowo się rozwijać. Należy nadmienić, że 
nasze ciało jest w stanie wytwarzać wiele substancji, takich jak wspomniane 
wcześniej łzy, mocz, hormony czy też różnego rodzaju neuroprzekaźniki. Ist-
nieje jednak grupa substancji egzogennych, które muszą być dostarczane wraz 
z pokarmem z zewnątrz. Do nich należą między innymi kwasy tłuszczowe ome-
ga-3 [8, s. 184–185]. Do kwasów omega-3 zaliczyć można: kwas α-linolenowy, 
który występuje w dużych ilościach w oleju lnianym, kwas eikozapentaenowy 
często stosowany w terapii zaburzeń koncentracji czy też kwas dokozaheksaeno-
wy, będący składnikiem tłuszczów zwierzęcych [5]. Wyeliminowanie tłuszczów 
z diety jest absolutnie niemożliwe, aby mózg, będący tak naprawdę „tłuszczową 
galaretą”, mógł prawidłowo się rozwijać [8, s. 186–187].

Wcześniej wspomniano już o ogromnym zapotrzebowaniu energetycznym 
mózgu. Najlepszym źródłem energii z pokarmów są oczywiście węglowoda-
ny, czyli inaczej cukry. Gdy spożywamy słodycze lub owoce, w naszym mó-
zgu wytwarza się pewien hormon – leptyna [8, s. 182]. Związek ten służy do 
regulowania apetytu. Informuje nas o tym, że zjedliśmy już wystarczająco dużo 
i możemy spokojnie zająć się czym innym niż jedzenie. W momencie spożywa-
nia słodkich pokarmów do mózgu uwalniana jest również dopamina. Jest to 
neuroprzekaźnik „nagradzający” mózg za dostarczanie mu energii w postaci 
węglowodanów [8, s. 113–193]. Dzięki niemu każdy człowiek czuje się zadowo-
lony po skonsumowaniu litrowego „kubeczka” lodów. Zaraz po ich zjedzeniu 
nie zastanawia się nad tym, czy uda mu się zachować wagę przy takiej diecie. 
Gdy jednak będziemy próbować przejść na dietę i wspomagać się sztucznymi 
słodzikami, aby „oszczędzić” na kaloriach, nasz mózg może poczuć się oszuka-
ny. Podczas spożywania sztucznych słodzików, takich jak aspartam czy sacha-
ryna, wcześniej wspomniana leptyna nie jest wydzielana. Nasz mózg „myśli”, 
że powinien zaraz dostać dawkę energii z węglowodanów, ponieważ wyczuł 
słodki smak, ale ta energia „nie przychodzi”. Mózg zaczyna się obawiać, że ca-
łość węglowodanów została spożyta przez mięśnie i inne narządy. „W panice” 
nasze łaknienie zwiększa się, przez co czujemy coraz większą chęć na sięgnięcie 
po coś słodkiego. To może doprowadzić do pewnych zaburzeń w odżywianiu. 
Powinniśmy zatem bardzo świadomie używać sztucznych zamienników cukru.
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Używki i ich wpływ na ludzki mózg

Nie tylko żywność, którą dostarczamy do naszego mózgu z zewnątrz, może 
wpływać na jego funkcjonowanie. Używki różnego rodzaju mogą zaburzać jego 
pracę znacznie bardziej niż można by się spodziewać. Można je podzielić na 
dwie podstawowe podgrupy: stymulanty oraz depresanty [8, s. 188]. Jednym 
z najbardziej popularnych stymulantów naszych czasów jest kofeina. Niewielkie 
jej ilości, choć wystarczające, by wpływać na funkcjonowanie mózgu, zawiera 
kawa. Wiele osób ma w zwyczaju picie kawy w celu pobudzenia organizmu, gdy 
zaczyna „brakować nam snu”. Stymulant ten blokuje odbiór neuroprzekaźnika 
odpowiedzialnego za uczucie senności. Gdy dostarczamy kofeinę do naszego 
mózgu, wytwarzana jest dopamina oraz adrenalina, przez co czujemy się bardzo 
pobudzeni. Po pewnym okresie regularnego spożywania kawy mózg zaczyna 
się orientować, że usiłujemy go oszukiwać. Wie, że potrzebuje snu, więc zaczyna 
dosłownie zmieniać swoją budowę. Z czasem wytwarza coraz więcej receptorów 
neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za uczucie senności, by zmusić organizm 
do zregenerowania się i odpoczynku mimo ciągłego dostarczania kofeiny. Po 
pewnym czasie receptory „senności” są tak rozbudowane, że w przypadku, gdy 
regularne dostarczanie kofeiny zostaje przerwane, mózg zaczyna odbierać sy-
gnały neuroprzekaźnika „senności” bardzo intensywnie. Sygnały te nie są już 
blokowane przez kofeinę. Mózg tak mocno się do niej przyzwyczaja, że bez niej 
człowiek bez przerwy odczuwa senność. Następuje fizyczne przebudowanie 
mózgu, co doprowadza do silnego uzależnienia [8, s. 190–192]. Na tej samej za-
sadzie na nasze mózgi oddziałują inne stymulanty, takie jak amfetamina czy 
kokaina. Tutaj jednak problem polega na tym, że zmiany w mózgu zachodzą 
tak szybko, że możemy nie być do końca ich świadomi. Uzależnienie związane 
z przebudową naszych receptorów zachodzi nagle. Bodźce chemiczne, jakim 
poddawany jest ludzki mózg podczas spożycia wspomnianych stymulantów, 
są tak silne, że w zasadzie nic nie może ich zastąpić. Po bardzo krótkim czasie 
fizyczne zmiany w naszym mózgu są już tak głębokie, że w pewnym sensie 
zmienia się sam człowiek. Zaczyna zaniedbywać wszystko, co wcześniej miało 
znaczenie: szkołę, pracę, rodzinę, jedzenie. Dzieje się tak, ponieważ nic nie sty-
muluje naszego mózgu wystarczająco mocno. Ze względu na fizycznie zmiany, 
spowodowane ciągłą aktywnością stymulujących związków chemicznych, żad-
na czynność nie przynosi nam satysfakcji, a z nałogu niezwykle trudno wyjść 
[8, s. 188–194].
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Druga grupa związków – depresanty – działa niejako w drugą stronę, „zapy-
chając” nasz mózg i uszkadzając jego strukturę. Te mogą zatem doprowadzić 
do sytuacji, w której nasze komórki mózgowe zaczną obumierać. W Polsce naj-
częściej przyjmowaną substancją należącą do grupy depresantów jest alkohol 
etylowy, obecny we wszystkich rodzajach napojów wyskokowych. W przypad-
ku alkoholików ciągłe jego spożywanie może doprowadzić do dezaktywowa-
nia nawet 20% neuronów. Według najnowszych doniesień naukowych istnieje 
możliwość zregenerowania się części z nich, gdy odstawiamy alkohol. Niestety 
niektóre obszary naszego mózgu zostają na zawsze uśmiercone [8, s. 194–197]. 
Innymi przykładami depresantów są tetrahydrokanabinol, będący substancją 
aktywną marihuany, oraz morfina. Ta wykorzystywana jest w medycynie jako 
bardzo silny środek przeciwbólowy. Niestety w przypadku długotrwałego za-
żywania morfiny istnieje bardzo duże ryzyko silnego uzależnienia. Używanie 
stymulantów i depresantów zawsze niesie ze sobą ryzyko, dlatego jeśli nie znaj-
dziemy się w sytuacji wymuszającej na nas ich użycie, powinniśmy unikać ich 
stosowania [8, s. 197–201].

higiena mózgu

Ze względu na to, że tak wiele aspektów związanych z naszym trybem życia 
może wpływać na funkcjonowanie mózgu, higiena tego nadzwyczajnego or-
ganu jest niezwykle istotna. Przyjmowane przez nas syntetyczne substancje 
i farmaceutyki, jak np. amfetamina czy morfina, mogą wywoływać uzależ-
nienia, a na dłuższą metę prowadzić do groźnych, często nieodwracalnych 
zmian w mózgu. Niektóre substancje pochodzenia naturalnego, jak np. tetra-
hydrokanabinol występujący w marihuanie, również może doprowadzić do 
uszkodzenia tak ważnego dla nas narządu [8, s. 199]. Dlatego świadome ko-
rzystanie z leków czy unikanie używek jest kluczowe w zachowaniu dobrego  
zdrowia.

Dbanie o odpowiednią ilość snu również jest niezwykle istotne, aby zacho-
wać mózg w dobrym zdrowiu. Mózg człowieka jest w stanie wytrzymać bez 
snu do około 100 godzin. Również mózgi szczurów bardzo negatywnie reagują 
na jego brak [8]. Chroniczny brak snu może doprowadzić do nieodwracalnych 
zmian w mózgu, w skrajnych przypadkach doprowadzając do poważnych obja-
wów schizofrenicznych. Współcześni naukowcy wciąż tak naprawdę nie wiedzą, 
czemu dokładnie ma służyć sen. Uważa się, że potrzeba snu wynika z koniecz-
ności przeorganizowania danych zebranych w ciągu dnia oraz „oczyszczenia 
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mózgu” ze związków chemicznych, które mogą gromadzić się w nim podczas 
jego aktywności w ciągu dnia [10]. Sen jest zatem kluczowy w celu pełnej regene-
racji tego organu i nie może zostać zastąpiony przez kofeinę czy inne stymulanty 
chemiczne.

Świadoma dieta, mająca stymulować nasz mózg do poprawnego rozwoju, 
oraz zdrowy tryb życia również mogą wpłynąć na to, jak będzie zmieniać się 
nasza kondycja psychiczna z wiekiem. Dostarczanie w diecie substancji egzo-
gennych, takich jak kwasy omega-3, jest ważne, aby dookoła aksonów powsta-
wała niezbędna osłona mielinowa. Niemniej jednak jeśli będziemy spożywać 
znaczne ilości tłuszczów od wieku dziecięcego, zaniedbując węglowodany, nasz 
mózg będzie żył na ciągłym deficycie energetycznym. To może doprowadzić do 
poważnych zaburzeń łaknienia i otyłości w dorosłym życiu [8, s. 187]. 

Ponadto nie wolno zaniedbywać ćwiczenia mózgu. Wyspany mózg nie musi 
odpoczywać jak typowy mięsień. Można zatem wykorzystywać go również 
w czasie wolnym, np. czytając książki, grając w gry planszowe czy też kompu-
terowe gry strategiczne. Takie spędzanie czasu wolnego może skutkować nawet 
podwyższaniem ilorazu naszej inteligencji, zwłaszcza jeśli w ten sposób wy-
korzystujemy go w wieku dziecięcym [3, s. 8]. Wykonywanie nieangażujących 
czynności takich jak bezmyślne wpatrywanie się w telewizor lub tak zwane 
„myślenie o niebieskich migdałach” może powodować powolne ograniczanie 
naszych zdolności umysłowych. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli czuje-
my, iż nasz mózg pracuje wciąż na zbyt wysokich obrotach (jest przebodźcowa-
ny), należy zadbać również o jego wyciszenie. Powszechnymi praktykami mogą 
być praktyki medytacyjne lub tak zwany mindfulness [6].

Świadoma higiena mózgu jest więc pojęciem wieloaspektowym. Aby popraw-
nie dbać o nasz mózg, należy przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, jak 
funkcjonuje, co mu szkodzi, a co jest dla niego dobre. W celu zachowania pra-
widłowej higieny mózgu poleca się zatem przede wszystkim dokształcanie się 
oraz zdobywanie wiedzy, również o nim samym.
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Barbara Grobelna1 

język kontra umysł – o wpływie języka na sposób myślenia

o statnie lata przyniosły wiele badań zajmujących się różnymi dziedzinami, 
które pozornie nie mają ze sobą związku, a w rzeczywistości się przenikają –  

semantyką, kulturą, neurobiologią. Działania na tych polach doprowadziły do 
powstania nowej, interdyscyplinarnej dziedziny nauk kognitywnych, które ko-
rzystają z odkryć z różnych dziedzin zajmujących się ludzkim umysłem. Między 
innymi są to: językoznawstwo, psychologia, informatyka (dział sztucznej inte-
ligencji), antropologia, neurobiologia i inne dziedziny, mające na celu badania 
nad umysłem. Wśród nich szczególne zainteresowanie lingwistów wzbudza 
językoznawstwo kognitywne, które zajmuje się związkami między postrze-
ganiem świata, procesami umysłowymi i ich powiązaniami z językiem. Języko-
znawcy kognitywni stawiają pytania i poszukują odpowiedzi dotyczących ope-
racji poznawczych, kategoryzacji świata, ram interpretacyjnych i odwzorowań 
między nimi i wewnątrz nich znaczeń oraz schematów wyobrażeniowych [5]. 

Ciekawym zagadnieniem językoznawstwa kognitywnego jest relatywizm/
determinim językowy. Badania w tej dziedzinie zostały zapoczątkowane w la-
tach czterdziestych ubiegłego wieku. Wtedy to językoznawca Benjamin Lee 
Whorf w artykule Science and Lingusitics opisał prawo determinizmu językowego. 
Zapoczątkował fundamentalne dla współczesnego językoznawstwa założenia, 
takie jak istnienie związku pomiędzy sposobem wyrażania myśli (mową) a my-
ślami jako takimi. To stwierdzenie przekłada się na hipotezę, że mowa jest spo-
sobem odzwierciedlenia tego, co zostało już sformułowane w umyśle bez użycia 
języka. Gramatyka jest tylko zbiorem norm i społecznych zasad, mowa zaś nie 
kieruje się wyłącznie gramatyką, a raczej logicznym myśleniem [3]. Założenia 
logiki na całym świecie, niezależnie od języka użytkowników, są takie same – 
każdy inteligentny obserwator rzeczywistości jest w stanie je dostrzec. Jednakże 
nie wszyscy ludzie na świecie postrzegają świat w dokładnie ten sam sposób: 

1 Mgr Barbara Grobelna, Uniwersytet Gdański.
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inny obraz rzeczywistości odzwierciedla się w różnicach między językami [10]. 
B.L. Whorf odniósł się do swoich badań na temat języka hopi, który różni się od 
języka angielskiego w sposobie postrzegania czasu.

Słowa takie jak błyskawica, fala, płomień, będące w  języku polskim, an-
gielskim i wielu innych językach rzeczownikami, w języku hopi funkcjonują 
jako czasowniki. Ma to związek z postrzeganiem ich jako krótkich wydarzeń 
w czasie. Ludność Hopi klasyfikuje lingwistyczne elementy pod względem czasu 
trwania. Podobne zjawisko przejawia się również w języku Nootka, rodzimego 
plemienia z wyspy Vancouver u wybrzeża Kanady. Praktycznie wszystkie słowa 
są w nim uznawane za czasowniki, co może być trudne do zrozumienia dla 
użytkowników języków europejskich. Słowo dom funkcjonuje jako czasownik 
bądź też pełne zdanie: zdarza się dom, domuje się. Podobna sytuacja wystę-
puje w przypadku słowa ogień, które przejawia formę palić się. W przypadku 
użytkowników języka hopi zadziwiający również wydaje się sposób radzenia 
sobie z czasami gramatycznymi. Nie rozróżniają oni przyszłości, teraźniejszości 
i przeszłości. Zastosowanie czasów może być w formie:
1)  przywołania wydarzenia – niezależnie, czy jest to przyszłość, teraźniejszość 

czy przeszłość (sytuacje 1, 2, 3 na rys. 1);
2)  oczekiwania wydarzenia (sytuacja 4 na rys. 1);
 lub 
3)  generalizacji lub przywołania ogólnych założeń na temat wydarzenia (sytu-

acja 5 na rys. 1).
Wszystkie te zjawiska językowe biorą się z tego, że w języku hopi nie istnieje 

podział czasu na jednostki: tygodnie, dni, godziny, sekundy. Z braku istnienia 
takiego podziału w postrzeganiu świata dla Indian Hopi nie istnieje coś takiego 
jak czas i nawet nie są świadomi podziału czasu obowiązującego gdzie indziej.

Hipoteza sformułowana przez B.L. Whorfa na podstawie własnych badań, 
później rozwinięta we współpracy z uczniem Edwardem Sapirem, została na-
zwana hipotezą Sapira-Whorfa, znana pod inną nazwą jako prawo relatywi-
zmu (słabsza wersja) lub determinizmu językowego (mocniejsza wersja). Za-
kłada ona, że natywny język użytkownika ma wpływ na sposób jego myślenia –  
kształtuje obraz otaczającego go świata, a co za tym idzie, osoby używające róż-
nych języków mają różny obraz świata, czyli różnią się jego percepcją. 

Skrajny determinizm językowy, początkowo entuzjastycznie przyjęty przez 
środowiska akademickie, zaczął budzić wątpliwości i krytykę. Finalnie nie zo-
stał wystarczająco potwierdzony doświadczalnie [6]. W latach pięćdziesiątych 
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XX w. wielu badaczy przedstawiało różne doświadczenia, potwierdzające skraj-
ny determinizm, jednakże gdy badania zostawały bardziej szczegółowo prze-
prowadzane, te hipotezy odrzucała większość językoznawców. 

„Gdyby determinizm językowy był prawdą, dzieci ucząc się języka, wycho-
dziłyby od językowych wyrażeń, które słyszą z ust dorosłych. Analizowałyby 
zjawiska i przedmioty w swoim polu widzenia, które odpowiadają tym wyraże-
niom. Kategoryzowałyby świat, wychodząc od swego zrozumienia języka, tak 
jak ono na to pozwala. Jednak jest inaczej – psycholingwistyczne świadectwa 
pokazują, że dziecko wybiera z wielu językowych wyrażeń te, które odnoszą się 
do zjawisk znanych mu już performatywnie, percepcyjnie i poznawczo (świad-
czy o tym jego zachowanie)” [8, s. 65].

Obecnie przyjmowana jest słabsza wersja hipotezy Sapira-Whorfa, czyli re-
latywizm językowy. Jednym z ciekawych badań ilustrujących słuszność tej hi-
potezy są eksperymenty przeprowadzane przez Susan Ervin-Tripp już w latach 
sześćdziesiątych XX w. Jej grupą badawczą były japońskie kobiety mieszkające 

Rys. 1. Przedstawione przez B.L. Whorfa różnice między „bezczasowym” hopi i „czasowym” 

angielskim

Źródło: WHORF, Benjamin. Science and Linguistics. W: Technology Review [online]. 1940, nr 6, s. 5. Tryb 

dostępu: https://web.mit.edu/allanmc/www/whorf.scienceandlinguistics.pdf. Stan z dnia 15.11.2019

Barbara Grobelna • Język kontra umysł – o wpływie języka na sposób myślenia



80

w USA. Zostały one poproszone o odpowiedź na dokładnie te same pytania, 
najpierw w języku angielskim, a następnie w języku japońskim. Wyniki potwier-
dziły to, że język ma wpływ na nasze myślenie – w przypadku odpowiadania 
w języku japońskim odpowiedzi były bardziej powściągliwe i konserwatyw-
ne, gdy zaś odpowiadały po angielsku, ich odpowiedzi były bardziej swobodne 
i szczere. Różnice w odpowiedziach wynikają z różnic pomiędzy tymi dwoma 
językami – język angielski jest bardziej bezpośredni niż język japoński [2].

Inna badaczka, Lera Boroditsky, zaproponowała kolejne przykłady na 
potwierdzenie hipotezy, że rzeczywistość otaczająca użytkowników języka 
i język są powiązane. Badała język plemienia Aborygenów, Kuuk Thaayorre, 
żyjących na półwyspie Jork w Australii. Osoby posługujące się tym językiem 
w opisach przestrzeni nie używają słów tożsamych z polskimi słowami pra-
wy lub lewy. Gdy chcą opisać jakąś korelację przestrzenną, używają kierun-
ków geograficznych: północ, południe, zachód, wschód. Używają tych słów 
do opisów dosłownie wszystkiego, tj. zamiast powiedzieć: Masz coś na lewej 
nodze, użyją przestrzennego odpowiednika: Masz coś na południowo-zachod-
niej nodze. To samo tyczy się, gdy np. chcieliby poprosić kogoś o przesunięcie 
kubka na prawo – użytkownik tego języka poprosi o przesunięcie kubka na 
wschód [7]. Co interesujące, nawet sformułowania używane przy powitaniu 
lub pożegnaniu kogoś są zastępowane takimi, które posiadają powiązania 
przestrzenne. Przy przywitaniu zamiast Cześć! członek tego plemienia powie 
raczej: W którą stronę idziesz? [1].

Nie musimy odwoływać się do języków z odległych krajów, aby znaleźć różni-
ce między językami. Dobrym przykładem jest różnica między językiem polskim 
oraz angielskim. Pomimo że oba te języki są zaliczane do języków europejskich, 
wywodzą się z różnych grup językowych. Język polski jest zaliczany do grupy 
języków zachodniosłowiańskich, podczas gdy angielski należy do grupy języ-
ków germańskich [9]. 
1)  Someone has broken a glass. 
 Ktoś stłukł szklankę.
2)  Szklanka się stłukła.

Przykłady 1) oraz 2) opisują tę samą sytuację. Jednak szyk zdania i użyte kon-
strukcje gramatyczne sprawiają, że w różnych językach sposób postrzegania tej 
sytuacji jest trochę inny. Przede wszystkim różnica tkwi w podmiocie zdania. 
W języku angielskim 1) podmiotem zdania jest someone, czyli ktoś, podczas gdy 
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w języku polskim 2) podmiotem jest rzeczownik szklanka. Różnicę pokazuje już 
szyk zdań: na pierwszym miejscu w języku angielskim stoi potencjalny wyko-
nawca czynności, w języku polskim zaś jest to tylko rzecz. Następnie znamienne 
jest użycie konstrukcji gramatycznych: w języku angielskim użyty został czas 
Present Perfect, łączący przeszłość oraz teraźniejszość, a jednocześnie pokazują-
cy czynność oraz jej skutek. W języku polskim sytuacja jest „odczłowieczona” –  
zastosowany zaimek będący formą biernika sprawia, że nikt nie jest obarczony 
odpowiedzialnością za stłuczoną szklankę. W tym wypadku się pełni funkcję 
siebie. 

Przykłady w różnicach percepcji świata są również obecne w tak, wyda-
wałoby się, oczywistej kwestii jak kolory. W niektórych językach, na przykład 
angielskim, słowo blue (niebieski), jest podstawowym określeniem tego koloru 
i dopiero dodatkowe określniki dodane do tego przymiotnika, takie jak dark 
(ciemny) czy light ( jasny), modyfikują ten kolor i powstają w ten sposób określe-
nia takie jak dark blue (ciemnoniebieski) oraz light blue ( jasnoniebieski). Z ko-
lei w języku rosyjskim jaśniejsze i ciemniejsze odcienie koloru niebieskiego są 
definiowane przez dwa kompletnie różne słowa, niemające ze sobą żadnych 
powiązań morfologicznych (słowotwórczych) – голубой ( jasnoniebieski) oraz 
синий (ciemnoniebieski). Badania sprawdzające zdolności rozróżniania plansz 
z jaśniejszym i ciemniejszym odcieniem koloru niebieskiego wykazały, że ro-
dzimi użytkownicy języka rosyjskiego są znacznie szybsi w odróżnieniu tych 
dwóch odcieni [11]. Użytkowników tych dwóch języków poddano badaniom mó-
zgowym, podczas których badani patrzyli na kolory, stopniowo przechodzące 
z jasno- do ciemnoniebieskiego. Eksperyment ten pokazał, że mózgi użytkow-
ników języka rosyjskiego reagowały zaskoczeniem, ponieważ była to dla nich 
znacząca zmiana. Z kolei użytkownicy języka angielskiego nie odczuli zmia- 
ny, ponieważ nie rozróżniają tych barw jako kompletnie odrębnych i  róż- 
nych [4]. 

Powyższe przykłady różnic w językach, a co za tym idzie, różnic w percep-
cji świata przez użytkowników tych języków niosą za sobą wiele konsekwen-
cji. Główną z nich jest problem z wzajemnym porozumieniem przy spotkaniu 
dwóch odrębnych grup językowych. Należy pamiętać, że użytkownicy jednego 
języka nigdy nie będą w stanie w 100% zrozumieć i pojąć użytkowników drugie-
go języka, ponieważ nie tylko porozumiewają się różnymi językami, ale również 
żyją w innych, odrębnych światach poznawczych.

Barbara Grobelna • Język kontra umysł – o wpływie języka na sposób myślenia
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Patrycja Groch1

Mózg. czy decyzje zależą od nas?

wprowadzenie

d okonywanie wyborów, ich planowanie i realizacja to problemy, z którymi 
mierzy się każdy człowiek na świecie. O zachowaniach człowieka w dużej 

mierze decyduje jego mózg. To on właśnie sprawia, że czasem ludzki organizm 
waha się przed wyborem drogi, którą pójdzie, lub dąży zacięcie do spełniania 
marzeń. Bez niego życie nie byłoby tak satysfakcjonujące i „prawdziwe”. Na de-
cyzje podejmowane przez mózg mają wpływ różne czynniki, zarówno takie, 
których człowiek jest świadomy, np. rozmowa z innym człowiekiem, jak i ta-
kie, które podświadomie wyłapuje, np. niepewna, napięta atmosfera. Poddaje 
się tym czynnikom, które odbierane są przez różne ośrodki w mózgu, i dopiero 
wtedy podejmuje decyzje. W artykule zostaną przedstawione wybrane czynniki 
i ich wpływ na zachowanie człowieka.

rola komórki nerwowej

Aby zrozumieć mechanizmy funkcjonowania mózgu, należy rozpocząć od 
zapoznania się z podstawową jednostką anatomiczną i czynnościową układu 
nerwowego. Jest nią komórka nerwowa – neuron, która odpowiada za czucie 
w organizmie. W jej budowie wyróżnia się dwa rodzaje wypustek: akson i den-
dryty, a także ciało komórki [3, s. 236].

Dzięki osiągnieciom biochemii2 dowiedziono, że przenoszenie informacji 
w organizmie jest zjawiskiem natury elektrycznej [4, s. 109]. Powstanie prądu 
elektrycznego w neuronie jest wynikiem zebrania się pobudzających i hamu-
jących wpływów w  początkowym obszarze aksonu, pochodzących z  akty-
wacji synaps na dendrytach i na ciele komórki nerwowej. Wszystkie bodźce, 
czyli impulsy nerwowe, są odbierane przez receptory. Są nimi dendryty, czyli  

1 Patrycja Groch, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku.
2 Biochemię na początku rozwoju nazywano chemią fizjologiczną.
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zakończenia komórek nerwowych, np. kubki smakowe, czopki i pręciki siatków-
ki oka czy receptory węchowe w błonie śluzowej nosa. Następnie akson przenosi 
odebrane impulsy do innych neuronów. Ostatecznie impuls trafia do mózgu. 
W nim bodźce zostają przeanalizowane i przekazane do wykonania odpowied-
nim komórkom mięśni, gruczołom czy skórze [5, s. 9–10]. Impulsy przesyłane 
przez komórki nerwowe w postaci niewielkich ładunków elektrycznych są tym 
samym co prąd elektryczny przepływający w przewodniku. Liczbę neuronów 
w organizmie człowieka określa się na ok. 150 miliardów [3, s. 236]. Dzięki dzia-
łaniu sieci neuronowej układ nerwowy jest zdolny do podejmowania decyzji.

neuroprzekaźniki i hormony

W przenoszeniu informacji pomagają neuronom substancje sygnałowe. Najbar-
dziej typowe dla komórek nerwowych są neuroprzekaźniki, czyli substancje 
chemiczne wydzielające się z pęcherzyków synaptycznych, znajdujących się 
na zakończeniu aksonu, które odpowiadają za pobudzenie lub hamowanie im-
pulsu nerwowego, co ma wpływ na podejmowane przez nas decyzje [3, s. 242;  
4, s. 405, 411; 5, s. 11; 6, s. 12–13]. Wyróżnia się kilka rodzajów neuroprzekaźni-
ków. Wśród wybranych rodzajów wyróżnić możemy neuroprzekaźniki pobu-
dzające i hamujące.

Neuroprzekaźniki pobudzające:
•	 acetylocholina i noradrenalina – pobudzają organizm do działania, ułatwiają 

zapamiętywanie,
•	 dopamina – wytwarza uczucie siły i energii, poprawia samopoczucie, moty-

wuje do działania,
•	 serotonina – sprawia, że człowiek jest spokojny i zrównoważony,
•	 endorfina – wytwarza uczucie przyjemności i zadowolenia,
•	 oksytocyna – aktywuje u ludzi uczucie zaufania i przyciągania do konkretnej 

osoby (uczucie miłości).

Neuroprzekaźniki hamujące:
•	 kwas gamma-aminomasłowy (GABA) – zmniejsza pobudliwość komórek 

nerwowych oraz odpowiada za relaksację komórek mięśniowych, działa 
uspokajająco, sprawia, że człowiek jest senny,

•	 glicyna – przez swoje działanie sprawia, że komórki mniej się zużywają, co 
wywołuje w człowieku uczucie odmłodzenia.
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Ludzki mózg potrafi wydzielać neuroprzekaźniki o działaniu przeciwbó-
lowym. Należą do nich endorfiny i enkefaliny. Do tych samych receptorów, co 
one, przyłączają się opioidowe środki farmakologiczne (m.in. morfina), które 
stosowane są w leczeniu silnych bólów, np. po operacjach. Dzięki tym substan-
cjom ludzie są spokojniejsi i w mniejszym stopniu odczuwają ból. Wspomniana 
morfina działa pobudzająco na układ nerwowy przywspółczulny, zwłaszcza 
na jego ośrodki w mózgu i rdzeniu. Wywołuje silne skurcze mięśni gładkich, 
zwolnienie czynności serca, zwężenie źrenic [3, s. 242].

Kolejnymi substancjami sygnałowymi są hormony3, które regulują szybkość 
reakcji enzymatycznych oraz koordynują funkcjonowanie organizmu. Występo-
wanie niektórych z nich w organizmie wpływa znacząco na podejmowane decyzje 
[3, s. 245, 299–301; 4, s. 112, 411–412, 419–423, 430–431; 6, s. 52–53]. Przykładowo:
•	 liberyna – hormon podwzgórza, pobudza działanie przysadki mózgowej,
•	 statyna – hormon podwzgórza, hamuje działanie przysadki mózgowej,
•	 melatonina – hormon szyszynki, wpływa na rytm snu, szyszynka aktywuje 

ją zawsze o tej samej porze dnia, zmusza organizm do uczucia senności, 
ponieważ podczas snu zwiększa się regeneracja,

•	  adrenalina – hormon nadnerczy, przygotowuje organizm do walki lub ucie- 
czki, podnosi ciśnienie krwi, zwiększa stężenie glukozy we krwi, powoduje 
ogólne pobudzenie organizmu, co skutkuje szybszym podejmowaniem de-
cyzji, które dążą do zniwelowania czynnika stresogennego poprzez podjęcie 
walki lub ucieczki4,

•	 insulina – hormon trzustki, powoduje zmniejszenie stężenia cukru we krwi, 
co skutkuje uczuciem zmęczenia lub relaksu,

•	 glukagon – hormon trzustki, zwiększa stężenie glukozy we krwi, która staje 
się substratem w oddychaniu tlenowym zachodzącym w mitochondriach, 
na skutek tego procesu wyzwala się energia, która pobudza organizm i dodaje 
mu siły,

•	 testosteron – hormon wytwarzany w komórkach Leydiga występujących w ją-
drach i w korze nadnerczy, odpowiada za męska budowę ciała, ale także wy- 
zwala uczucie pewności siebie i odwagi,

3 Podwzgórze i przysadka mózgowa są ośrodkami kontrolującymi uwalnianie pozostałych 
hormonów, dlatego mają największy wpływ na decyzje podejmowane pod wpływem tych 
substancji sygnałowych.

4 Ludzie potrafią uzależnić się od adrenaliny, ponieważ wiedzą, że nagrodą za poczucie 
lęku jest stan euforii, gdyż organizm rozluźnia się, gdy czynnik stresogenny znika.
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•	 estrogen – hormon wytwarzany w pęcherzykach jajnikowych i korze nad-
nerczy, odpowiada za kobiecą budowę ciała, wpływa na zmiany zachodzące 
w macicy podczas cyklu miesiączkowego, sprawia, że kobiety czują się bar-
dziej atrakcyjne i wesołe,

•	 progesteron – hormon wytwarzany w ciałku żółtym, łożysku i korze nad- 
nerczy, umożliwia rozwój zarodka płodu, lecz gdy nie dojdzie do zapłodnie-
nia, czyli gdy rozpocznie się menstruacja, obniżenie poziomu tego hormonu 
wzbudza w kobiecie smutek i przygnębienie.

części mózgu wpływające na decyzje

Każda część mózgu ma wpływ na podejmowanie decyzji, mniej lub bardziej 
świadomych, należy więc je krótko scharakteryzować [3, s. 243, 245–246].

A. Kresomózgowie jest największą częścią mózgowia człowieka. Ma po-
stać dwóch półkul, w których skład wchodzą: istota szara tworząca korę  
mózgu oraz położona pod nią istota biała tworząca drogi nerwowe. W ob-
rębie każdej półkuli wyróżnia się cztery parzyste płaty: płat czołowy, cie-
mieniowy, skroniowy i potyliczny. Kora mózgowa hamuje emocje pocho-
dzące z układu limbicznego i dzięki temu kontroluje to, co robi człowiek 
pod ich wpływem. Powoduje, że człowiek zachowuje się racjonalnie. Kie-
dy aktywność kory mózgowej zmniejszy się choćby w niedużym stopniu, 
np. podczas picia alkoholu, wówczas kontrola zachowania jest znacznie 
słabsza [2, s. 157–158; 6, s. 54, 60].

B. Międzymózgowie jest całkowicie ukryte pod półkulami kresomózgowia. 
Ważną jego częścią jest podwzgórze. Znajdują się tu ośrodki czynności 
wegetatywnych, czyli niezależnych od woli, np. ośrodki termoregulacji, 
pragnienia, głodu, snu, czynności płciowych i sytości. Zarządza także 
wydzielaniem hormonów wpływających na pracę przysadki (liberyny 
i statyny), nerek (wazopresyna) oraz na skurcze mięśni gładkich [2, s. 152; 
4, s. 26; 6, s. 44, 50].

C. W śródmózgowiu umiejscowione są m.in. ośrodki reakcji wzrokowych 
i słuchowych, takich jak zmiana średnicy źrenic, ruchy powiek czy odwra-
canie głowy w kierunku źródła dźwięku. Śródmózgowie jest też miejscem 
koordynacji ruchów mimowolnych oraz ruchów szybkich. Dzięki niemu 
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człowiek podświadomie podejmuje decyzje, np. o nawilżeniu czy oczysz-
czeniu oczu5 [3, s. 282].

D. W obrębie móżdżku umiejscowione są ośrodki nerwowe odpowiedzialne 
za utrzymanie odpowiedniego stanu napięcia mięśni oraz koordynację 
ruchów. Wśród objawów uszkodzenia móżdżku wymienia się m.in.: utra-
tę napięcia mięśniowego, zaburzenia koordynacji ruchów (ruchy człowie-
ka stają się niezręczne, mają zbyt duży lub zbyt mały zasięg, pojawiają 
się trudności z dotknięciem czubka nosa), drganie mięśni, niemożność 
wykonania w szybkim tempie ruchów naprzemiennych, np. odwracania 
i nawracania ręki.

E. Uszkodzenie rdzenia przedłużonego powoduje ciężkie zaburzenia czyn-
nościowe całego organizmu, a w skrajnych przypadkach śmierć [4, s. 406]. 
W rdzeniu przedłużonym występuje:
•	 ośrodek	odruchów	obronnych,	np.	kaszel,	kichanie,	mruganie	powie-

kami, wymioty,
•	 ośrodek	oddechowy	–	regulujący	czynność	oddechową,	pobudzany	

przez wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi,
•	 ośrodek	naczynioruchowy	–	regulujący	ciśnienie	i tempo	przepływu	

krwi przez wpływ na zmianę średnicy naczyń krwionośnych,
•	 ośrodek	regulacji	czynności	serca	–	zwiększający	częstość	skurczów	serca.

Układ limbiczny

Przedstawiona budowa mózgu pozwala na zrozumienie, że pewne struktury 
kresomózgowia, międzymózgowia i śródmózgowia współpracują ze sobą, two-
rząc układ limbiczny. Odpowiada on za zachowania i emocje, wpływa na moty-
wację i popęd seksualny. Bierze udział w regulacji stanów snu, a także kontroluje 
pobieranie pokarmu. Reakcje zachodzące w układzie limbicznym wpływają na 
proces zapamiętywania, kształtowanie osobowości oraz podejmowanie decyzji 
[1; 3, s. 246; 6, s. 29–33]. W budowie układu limbicznego można wyróżnić:

5 Często, czując ból i zmęczenie oczu, np. podczas pisania na komputerze lub czytania, czy-
li gdy oczy zmuszone są do dłuższego oglądania przedmiotów z bliska, organizm zaczyna 
łzawić, a nawet odczuwa ból głowy. Warto zauważyć, że przez to dodatkowo wzbudza w so-
bie niepokój: denerwuje się, wpada w przygnębienie, traci motywację. Aby oczy odpoczęły 
można je na chwilę zamknąć, zrelaksować się i wrócić spokojnie do pracy [3, s. 282].
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•	 hipokamp – odpowiedzialny jest za tworzenie i odtwarzanie pamięci długo-
trwałej, bierze udział w procesie uczenia się, rozpoznawania nowości. Hipo-
kamp posiada komórki, które aktywują się w konkretnym czasie i miejscu – 
pomagają w orientacji w terenie. Udowodniono naukowo, że każda komórka 
hipokampu aktywuje się w innym momencie. Każda z osobna zapamiętuje 
tylko jeden szczegół trasy. Gdy organizm przestaje iść i próbuje odtworzyć 
drogę powrotną, komórki hipokampu po kolei się włączają, dzięki czemu 
przypomina sobie trasę, tworząc obraz w  głowie. Dzięki zapamiętanym 
obrazom podejmuje decyzje, gdzie chce dotrzeć. Zawodowi kierowcy, np. 
taksówkarze, mają większe hipokampy niż przeciętni ludzie. Jest to spowo-
dowane ich doświadczeniem w zawodzie [1],

•	 ciało migdałowate (amygdala) – analizuje emocjonalne aspekty doświad-
czeń i wysyła sygnały o niebezpieczeństwie, kontroluje także emocje i zacho-
wania seksualne. Odpowiada za gniew, lęk, agresję. Dzięki niemu organizm 
wie, jak zachować się w stanie zagrożenia: podejmuje decyzje o ucieczce, 
walce lub trwaniu w bezruchu,

•	 część podwzgórza – ma duży udział w kierowaniu zachowaniem, regulo-
waniu reakcji obronnych, zachowań seksualnych, przyjmowaniu pokarmu  
[4, s. 347–348],

•	 zakręt obręczy – odgrywa znaczącą rolę w ocenie zachowań, tworzeniu i od-
twarzaniu pamięci emocjonalnej.

odruchy bezwarunkowe i warunkowe

Warto także zauważyć, że na to, w  jaki sposób zachowa się organizm, mają 
wpływ odruchy bezwarunkowe (wrodzone, gatunkowe) i warunkowe (nabyte, 
osobnicze). Odruchy bezwarunkowe powstają przy zaangażowaniu ośrodków 
rdzenia kręgowego oraz ośrodków mózgowia położonych poza obszarem kory 
mózgu, czyli bez udziału kory mózgu. Są typowe dla wszystkich przedstawicieli 
gatunku, dziedziczone z pokolenia na pokolenie, np. odruchy obronne, odruchy 
związane z utrzymaniem postawy ciała i lokomocją, odruch wydzielania śliny 
pod wpływem pobudzenia receptorów smaku. Odruch warunkowy wykształ-
ca się w wyniku indywidualnego doświadczenia. Wymaga on zaangażowania 
ośrodków kory mózgu i nie jest dziedziczony; powstaje, utrwala się lub wygasa 
w zależności od warunków zewnętrznych i zaangażowania w jego zatrzymanie. 
Wiele czynności w życiu jest opartych na odruchach warunkowych, np. jazda na 
rowerze, zdobywanie wiedzy, uczenie się języków obcych czy sposób zachowa-
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nia. Te czynności muszą być stale przypominane, ponieważ nieużywane szybko 
zanikają, np. jeżeli przez dłuższy czas człowiek nie używa jakiegoś angielskiego 
słowa, to szybko je zapomina [3, s. 251–252; 4, s. 405].

Odruch warunkowy powstaje na podstawie odruchu bezwarunkowego. Jed-
nym z naukowców zajmujących się powstawaniem odruchów warunkowych 
był rosyjski fizjolog Iwan Pawłow. Prowadził on badania na psach. Podawał 
im pokarm, bodziec kluczowy, jednocześnie zapalając lampkę lub włączając 
dzwonek. Sygnały te były bodźcami obojętnymi. Psy pod wpływem pokar-
mu wydzielały ślinę. Po wielokrotnym powtórzeniu tego ćwiczenia badacz 
wprowadził zmianę: zapalił światło, nie podając jednocześnie pokarmu. Re-
akcją psów było wydzielanie śliny mimo braku obecności bodźca kluczowe-
go (pokarmu). W prowadzonych badaniach I. Pawłow wykazał, że powstanie 
odruchu warunkowego wymaga skojarzenia bodźca obojętnego (np. dźwięku 
dzwonka lub światła lampki) z bodźcem kluczowym wywołującym odruch 
bezwarunkowy (np. podaniem pokarmu). Tego typu odruchy nazywane są 
obecnie klasycznymi odruchami warunkowymi lub odruchami pawłowow-
skimi [3, s. 252; 4, s. 113].

Istnieją też instrumentalne odruchy warunkowe. Są one efektem bardziej 
złożonego procesu uczenia się. Podstawą powstania odruchu instrumentalne-
go jest dążenie do zaspokojenia potrzeby. Nazywamy to motywacją. Mogą być 
nią potrzeby fizjologiczne, jak głód, pragnienie, popęd płciowy, lub psychiczne,  
tj. potrzeba bliskości, zdobycie dobrej opinii. Podejmowanie decyzji mocno 
zależy od motywacji [3, s. 252].

emocje i uczucia

Układ nerwowy ma wpływ na powstawanie emocji, które nie są bez znaczenia 
przy podejmowaniu decyzji. Emocje mogą być świadome i nieświadome, pozy-
tywne i negatywne. Wraz z rozwojem osobistym przekształcają się w uczucia. 
Uczucia, podobnie jak emocje, mogą mieć charakter pozytywny (np. miłość, 
przyjaźń) lub negatywny (nienawiść, agresja). Emocje są determinowane biolo-
gicznie, a uczucia wiążą się z procesem poznawczym. Na przykład dziewczyna 
rozwija w sobie miłość do chłopaka w wyniku przyjemności, jaką czerpie z kon-
taktu z nim. Uczucia, podobnie jak emocje, potrafią działać bardzo motywu-
jąco. W kontrolę emocji są zaangażowane przede wszystkim struktury układu 
limbicznego [3, s. 258].
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stres

Reakcję organizmu, zarówno fizjologiczną, jak i psychologiczną, na działanie 
niekorzystnych bodźców zewnętrznych nazywamy stresem. W momencie, gdy 
organizm odbierze bodziec stresowy, następuje szereg reakcji układu nerwowe-
go oraz hormonalnego. Prowadzą one do zmodyfikowania czynności niektórych 
tkanek i narządów, co zmierza do zwiększenia aktywności organizmu i jego 
mobilizacji do działania [2, s. 193; 3, s. 258]. O tym, jaki charakter i nasilenie bę-
dzie miała reakcja stresowa, decydują ośrodki nerwowe kory mózgowej i układu 
limbicznego.

Przebieg reakcji stresowej można podzielić na trzy fazy. Stres u zdrowego 
człowieka jest zjawiskiem krótkotrwałym (faza I). Po jego ustąpieniu następuje 
powrót fizjologicznych czynności organizmu do stanu wyjściowego. Niestety 
czasem zdarza się tak, że stres trwa dłużej. Uruchamiają się wtedy procesy ada-
ptacyjne, aby skutecznie i bez nadmiernych zaburzeń radzić sobie ze stresorem, 
czyli czynnikiem stresogennym (faza II). Jeżeli organizm sobie z tym poradzi, 
wszystko wraca do normy. Jeżeli nie, to następuje wyczerpanie organizmu (faza 
III). Długotrwały stres, czyli stałe pobudzenie całego organizmu, wywołuje głę-
bokie zaburzenia czynności psychicznych i fizjologicznych organizmu. Prowa-
dzi to do wielu chorób, np. nadciśnienia, miażdżycy, problemów z pamięcią, 
osłabienia odporności, a w skrajnych przypadkach do śmierci [3, s. 260–261].

faza i

W pierwszych chwilach, gdy wiadomość o bodźcu dojdzie do mózgu, impulsy 
z podwzgórza aktywują układ nerwowy, który pobudza rdzeń nadnerczy. Zosta-
ją wówczas wydzielone adrenalina i noradrenalina. W reakcji na to m.in. zwięk-
sza się ukrwienie mózgu, zwiększa się tempo oddechu, zwężają się naczynia 
krwionośne w skórze, czego efektem jest bladość skóry. Natomiast w mięśniach 
szkieletowych naczynia krwionośne rozszerzają się, zwiększa się częstotliwość 
skurczów serca, więc rośnie ciśnienie krwi, w wątrobie zaś glikogen zostaje roz-
łożony do glukozy, stąd jej poziom we krwi wzrasta.

faza ii 

Po kilku minutach lub godzinach aktywuje się system podwzgórze-przysad-
ka-nadnercza. Podwzgórze pobudza przedni płat przysadki, który wydziela 
hormon adrenokortykotropowy. Pobudza on korę nadnerczy do wydzielania 
glikokortykoidów (m.in. kortyzolu), które regulują natężenie reakcji stresowej.
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faza iii

Długotrwały stres powoduje, że na skutek natężenia glukoneogenezy6 w wą-
trobie zaczyna się pozyskiwanie aminokwasów z innych narządów (głównie 
z mięśni, co prowadzi do zaników mięśniowych), a także stale wzrasta poziom 
glukozy we krwi (stałe pobudzenie organizmu). Ponadto zmniejsza się zdolność 
odbierania najsłabszych bodźców, ale zwiększa się zdolność odróżniania bodź-
ców, które wywołują lęk, następuje obniżenie reaktywności komórek układu 
odpornościowego, hamowane są reakcje zapalne i alergiczne, nasila się rozpad 
białek, w tym białek układu odpornościowego (nasila się podatność na choroby). 
W konsekwencji hamowana jest aktywność przysadki mózgowej i podwzgórza, 
co prowadzi do natężenia reakcji stresowej.

depresja

Zaburzeniem psychicznym wpływającym na decyzje jest depresja. Cechuje się 
przede wszystkim pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem aktywności, lękiem, 
utratą zainteresowań, nieodczuwaniem radości, spadkiem energii, nadmierną 
męczliwością, utratą wiary w siebie i poczucia własnej wartości, poczuciem winy, 
problemami z pamięcią i koncentracją uwagi, zaburzeniami snu, utratą łaknienia 
lub nadmiernym apetytem, myślami o śmierci i samobójstwie. Nasilenie tych ob-
jawów w znacznym stopniu utrudnia codzienne funkcjonowanie. Przyczynami 
depresji mogą być czynniki psychologiczno-społeczne (stres, żałoba, rozstanie, 
utrata pracy, pozycji społecznej, osoby, kryzys rodzinny, finansowy, kalectwo), 
czynniki somatyczne (choroba, zwłaszcza ciężka i przewlekła, stosowanie nie-
których leków) i czynniki dziedziczne (wrodzona skłonność do zaburzeń depre-
syjnych). Przez depresję dochodzi do zmian aktywności niektórych obszarów 
mózgu. Prawdopodobnie jest to związane z obniżeniem poziomu neuroprzekaź-
ników – głównie noradrenaliny i serotoniny [3, s. 262–263; 5, s. 379–380].

Uzależnienia

Należy wiedzieć, że uzależnienie jest kolejnym czynnikiem wpływającym na po-
dejmowane decyzje. W powstawanie uzależnień są zaangażowane dwa układy 
funkcjonalne mózgu: układ kary i układ nagrody. Są to sieci neuronów prze-
kazujące pobudzenie do różnych struktur mózgowia za pomocą wytwarzanych 
neuroprzekaźników, np. dopaminy i acetylocholiny. Układ nagrody jest związany 

6 Glukoneogeneza – powstawanie glukozy z niecukrowych składników, aminokwasów.
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z zaspokajaniem potrzeb organizmu, takich jak przyjmowanie pokarmu, wody 
czy kontakty seksualne, czemu towarzyszą pozytywne emocje. Układ kary jest 
przeciwieństwem układu nagrody. Jego działanie polega głównie na unikaniu 
czynników uważanych za szkodliwe. Wyzwala on negatywne emocje i odczu-
cia, np. strach, ból, głód czy pragnienie. Brak pożywienia, a w konsekwencji 
zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, jest sygnałem dla ośrodka głodu, który 
wywołuje uczucie łaknienia, motywując organizm do poszukiwania pokarmu. 
Uzależnienie jest więc chorobą układu kary i układu nagrody. U osób uzależnio-
nych aktywność układów zostaje zaburzona: maleje rola układu kary, a rośnie –  
układu nagrody [3, s. 264].

Uzależnienie to stan, w którym dana osoba kontynuuje używanie substancji 
mimo oczywistych szkód, które z tego wynikają. Czuje potrzebę stałego zwięk-
szania ilości substancji uzależniającej w celu osiągnięcia pożądanego efektu 
działania, stosowanie bowiem tych samych dawek przynosi stopniowo malejący 
efekt. Objawy odstawienne (zespół abstynencyjny) obejmują grupę sympto-
mów, które pojawiają się po obniżeniu stężenia danej substancji we krwi i tkan-
kach, np. złe samopoczucie, dyskomfort, zaburzenia snu i łaknienia, majaczenie, 
napady padaczkowe. Wyróżnia się uzależnienie fizyczne i psychiczne [5, s. 389–
–391]. Uzależnienie fizyczne charakteryzuje się występowaniem zaburzenia 
czynności ustroju, tzw. objawów „głodu” (zespołu abstynencyjnego), które po-
wstają po przerwaniu lub znaczącym ograniczeniu ilości albo częstotliwości 
podawania określonej substancji uzależniającej. Natomiast uzależnienie psy-
chiczne wiąże się z przyjemnym doznaniem albo usunięciem przykrych odczuć 
związanych z zespołem odstawiennym. 

Obecnie uzależnienie traktuje się jako złożoną, przewlekłą chorobę ukła-
du nerwowego. Efektem uzależnienia jest poważna zmiana osobowości  
[5, s. 389–391]. Osoba uzależniona robi wszystko, by zdobyć potrzebną sub- 
stancję, np. kradnie (chociaż nigdy przedtem tego nie robiła), nie waha się  
żebrać i znosić upokorzeń [3, s. 363–364].

Uzależnienie stwierdza się wtedy, gdy w ciągu ostatniego roku wystąpiły trzy 
z wymienionych objawów [3, s. 363]:
•	 silne	dążenie	do	zażywania	substancji	psychoaktywnej	lub	wykonywania	

określonej czynności,
•	 trudności	z kontrolowaniem	zażywania	substancji	psychoaktywnej	lub	wy-

konywania określonej czynności,
•	 fizjologiczne	objawy	związane	z odstawieniem,
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•	 rozwój	tolerancji	na	określoną	substancję	psychoaktywną	–	organizm	wy-
kazuje potrzebę zwiększenia dawki czynnika uzależniającego,

•	 narastające	zaniedbywanie	innych	dziedzin	życia	z powodu	zażywanej	sub-
stancji psychoaktywnej lub wykonywania określonej czynności.
Uzależnieniem może być np. palenie tytoniu, lekomania, zażywanie kofeiny, 

narkomania czy alkoholizm.
Wpływ palenia tytoniu na organizm człowieka – głównym związkiem 

psychoaktywnym zawartym w tytoniu jest nikotyna. W niskich dawkach tytoń 
działa na organizm pobudzająco, ponieważ wzmaga wydzielanie adrena- 
liny. O  uzależnieniu od papierosów decydują substancje zawarte w  dymie 
nikotynowym, które zwiększają w  mózgu stężenie dopaminy pobudzającej 
układ nagrody [3, s. 366].

Lekomania – niektóre leki, m.in. przeciwbólowe, nasenne, uspokajające i an-
tydepresyjne, stosowane niezgodnie z zaleceniem mogą spowodować uzależ-
nienie u osoby, która zażywa je nie w celu złagodzenia objawów danej choroby, 
lecz aby uzyskać określony efekt, taki jak zmiana nastroju [3, s. 367; 5, s. 391–392].

Wpływ kofeiny na organizm człowieka – najbardziej powszechną substan-
cją psychoaktywną na świecie jest kofeina. Chociaż wiele osób kojarzy ją głów-
nie z kawą, występuje ona również w wielu innych napojach, a także lekach. 
Kofeina działa pobudzająco na układ nerwowy, przez co usprawnia procesy 
kojarzeniowe, zmniejsza zmęczenie oraz senność. Ponadto substancja ta roz-
szerza naczynia krwionośne mózgu, zwiększa wydzielanie soku żołądkowego 
i ma właściwości moczopędne. U osoby uzależnionej przerwanie dostarczania 
kofeiny powoduje bóle głowy oraz drażliwość. Kofeina jest wydalana dwanaście 
godzin, więc spożyta zbyt późno powoduje, że człowiek budzi się zmęczony 
i niewyspany. Wówczas sięga po kolejną jej dawkę, aby się obudzić [3, s. 367].

Narkomania – narkotyki działają silnie na układ nerwowy, choć ich wpływ 
może być różny: pobudzający, hamujący lub halucynogenny [3, s. 364].

Alkoholizm – alkoholizm jest nałogiem, który powoduje silne uzależnienie 
fizyczne i psychiczne. Może dotknąć każdego. Alkoholicy przechodzą przez wie-
le faz uzależnienia, wynikających ze wzrastającego spożycia alkoholu [3, s. 364].

Podsumowanie

Na zakończenie chciałabym odpowiedzieć na pytanie: czy decyzje zależą od 
nas? Faktem jest, iż wymienione czynniki wpływające na decyzje i zachowa-
nie nie działają na każdego człowieka tak samo. Dlaczego? Odpowiedzi należy  
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szukać w genach. Geny, będąc odcinkami kwasu dezoksyrybonukleinowego 
(DNA) o ściśle określonej kolejności nukleotydów, przenoszą z pokolenia na 
pokolenie zaszyfrowaną dziedziczną informację. Według darwinowskiej teorii 
ewolucji budowa genu i jego funkcje są niezmienne. Oznacza to w wielkim skró-
cie, że zachowania i cechy potomka powinny być identyczne jak rodziców przez 
całe życie [6, s. 48–49]. Jednak stosunki kulturalne, społeczne i rodzinne, środo-
wiskowe, czynniki fizyczne (klimat), odżywianie, podawane leki, szczególnie 
kobiecie w ciąży, a także wpływ innych genów tej samej komórki i informacje 
chemiczne z innych komórek mogą wpływać na kształtowanie się niektórych 
cech w trakcie życia. Te czynniki mogą prowadzić do mutacji genów, przez co 
potomkowie stają się organizmami bardzo podobnymi do rodziców, ale nie są 
ich dokładną kopią. Te mutacje zachodzą we wszystkich żyjących organizmach 
i wpływają na podejmowane przez nie decyzje, które byłyby inne, gdyby do tych 
mutacji nie dochodziło [4, s. 219–221]. Warto zauważyć, że charakter człowieka 
zmienia się średnio co 4–5 lat. Gdyby przeanalizować w głowie, co wpłynęło na 
zmianę własnego ja, okaże się, że każdy wymieniłby czynniki wskazane wcze-
śniej. Wobec tego zasadne wydaje się stwierdzenie, że decyzje w dużej mierze 
zależą od otaczającego nas świata, ponieważ procesy i zjawiska w nim zacho-
dzące kształtują ludzki mózg, który pod ich wpływem decyduje o zachowaniu. 
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Dominika Jankowska1

w głowie hazardzisty, czyli mechanizmy uzależnienia  
i rola heurystyk w postrzeganiu rzeczywistości

wstęp

w edług badań przeprowadzonych przez CBOS w  dniach 5–14 maja 2017 
roku aż 49% Polaków deklarowało udział w grach losowych lub loteriach, 

w których można wygrać pieniądze [6, s. 3]. Natomiast 2 lata wcześniej badacze 
ustalili, że wśród Polaków w wieku 15 lat i więcej 7,1% osób gra w jakąś grę na 
pieniądze co najmniej 2 razy w tygodniu [7, s. 2].

Co zatem sprawia, iż tak wielu decyduje się na grę hazardową? Jak wygląda 
umysł hazardzisty? W niniejszej pracy zostaną poruszone zagadnienia związa-
ne z neurobiologią umysłu hazardzisty (rola układu nagrody i mezolimbicznego 
szlaku dopaminergicznego w kształtowaniu uzależnienia oraz kory przedczoło-
wej jako czynnika wspomagającego działania ryzykowne), a także odnoszące się 
do psychologii umysłu hazardzisty, w tym heurystyki dostępności, reprezenta-
tywności, pozornych korelacji, zakotwiczenia i dostosowania z uwzględnieniem 
przykładów z życia hazardzistów.

Zgodnie z definicją pochodzącą ze Słownika języka polskiego za hazard uwa-
ża się gry lub zakłady, w których stawką są pieniądze bądź ryzykowne przed-
sięwzięcia, których wynik zależy od przypadku [8]. Do takowych należą mię-
dzy innymi: gry w kasynie (poker, ruletka, blackjack i inne), zakłady sportowe, 
hazard internetowy, a także gra na giełdzie, zdrapki czy loterie numeryczne. 
Hazard, w zależności od skutków, jakie ze sobą niesie dana aktywność, można 
sklasyfikować jako: 
−	 hazard rekreacyjny (rozrywka, forma spędzenia wolnego czasu), 
−	 hazard ryzykowny (pojawiają się niewielkie negatywne skutki hazardu, jed-

nak gracz potrafi sam im zaradzić), 

1 Dominika Jankowska, XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.
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−	 hazard problemowy (obecne są pierwsze poważne konsekwencje grania),
−	 hazard patologiczny (pełne uzależnienie ze wszelkimi konsekwencjami) [26]. 

neurobiologia umysłu hazardzisty

Pierwsza diagnoza hazardu jako zaburzenia psychiatrycznego nastąpiła w 1977 
roku, gdy został on wpisany na listę dziewiątej edycji International Classification 
of Diseases [14]. Potem Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów zaklasyfiko-
wało go w trzeciej edycji Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
jako Impulse Control Disorder – ICD [25]. Wiązało się to z zaobserwowaniem 
u badanych między innymi postępującego braku kontroli.

Wraz z rozwojem badań okazało się, że zjawisko uzależnienia od hazardu 
wykazuje wiele cech wspólnych z uzależnieniami od substancji psychoaktyw-
nych. Można tu dostrzec podobieństwa w kwestii: predyspozycji genetycznej, 
charakterystyki klinicznej, reakcji na zastosowane leczenie, defektów poznaw-
czych i mechanizmów neurobiologicznych [1]. Wtedy to hazard patologiczny 
(Pathological Gambling – PG) został przesunięty z grupy ICD do Substance- 
-Related and Addictive Disorders – SAD, zajmując miejsce obok uzależnienia 
narkotykowego i alkoholowego.

Układ nagrody

Układ nagrody, będący częścią układu limbicznego, decyduje o tworzeniu mo-
tywacji zarówno w procesie uczenia się, jak i stawiania sobie rozwojowych ce-
lów. Zostaje aktywowany przez wiele bodźców fizycznych, wśród nich: jedzenie, 
picie, aktywność seksualną. Ma on charakter czysto ewolucyjny, gdyż poprzez 
nagrodzenie wykonywania danych czynności zachęcał do zaspokajania pod-
stawowych potrzeb fizjologicznych organizmu. Wykształcenie takich mecha-
nizmów sprawiło, że w gatunku rozpowszechniło się więcej cech pożądanych  
[5, s. 10; 11]. 

Istnieje jednak możliwość aktywacji układu nagrody, gdy nie wskazują na to 
realne potrzeby [21, s. 12; 11; 15]. Substancje stymulujące, m.in. nikotyna, am-
fetamina czy kokaina, doprowadzają do nienaturalnego zwiększenia stężenia 
dopaminy [5, s. 10; 21, s. 26, 27]. Takie samo zjawisko zauważa się również u osób 
uzależnionych od hazardu [2, s. 3]. Oznacza to, że zażywanie narkotyków albo 
uczestnictwo w grach hazardowych prowadzi do rozwoju tolerancji. Wtedy, aby 
zaspokoić swoje potrzeby, ludzie muszą zażywać coraz większe dawki narkoty-
ków lub gier, co w konsekwencji wykształca u nich uzależnienie [5, s. 4].
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Na układ nagrody składają się liczne struktury mózgu wytwarzające moty-
wację pozytywną. Ich działanie integruje układ dopaminergiczny pnia mózgu 
[21, s. 10]. Pole brzuszne nakrywki (ventral tegmental area – VTA), wysyłając 
włókna dopaminergiczne do pozostałych obszarów mózgu, tj. jądra półleżą-
cego, prążkowia, przedniego zakrętu kory obręczy, hipokampu, ciała migdało-
watego, kory mózgowej, tworzy mózgowy szlak przyjemności [21, s. 15; 5, s. 10].

Rys. 1. Struktury wytwarzające motywację pozytywną

Źródło: http://fizyka.umk.pl/~duch/Wyklady/img/04-limb.jpg

Mezolimbiczny szlak dopaminergiczny

Mezolimbiczny szlak dopaminergiczny, zwany mózgowym szlakiem przyjem-
ności, jest jednym z trzech szlaków dopaminergicznych istniejących w ośrodko-
wym układzie nerwowym [10], którymi przebiegają aksony wydzielające dopa-
minę. Pełni on głównie funkcję kontroli zachowań motywujących, które dotyczą 
działania bodźców zewnętrznych. Przebiega z pola brzusznego nakrywki do 
jądra półleżącego przegrody [11]. 

Dominika Jankowska  •  W głowie hazardzisty, czyli mechanizmy uzależnienia i rola heurystyk...
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Szlak został odkryty na początku lat pięćdziesiątych zupełnie przypadko-
wo. W 1954 roku James Olds oraz Peter Milner przeprowadzali eksperymenty 
elektryczne na szczurach. W wyniku nieplanowanego przesunięcia elektrody 
drażniącej prąd popłynął przez neurony szlaku mezolimbicznego, po czym wy-
lądował w pęczku przyśrodkowym przodomózgowia. Zgodnie z założeniami 
swojego eksperymentu badacze oczekiwali, że szczur będzie uciekać. Jednakże 
reakcja zwierzęcia okazała się zgoła inna. Gryzoń doświadczał widocznej sa-
tysfakcji, do tego stopnia, że sam stymulował przepływ prądu w dane obszary. 
Naciskał na dźwignię nawet 2 tysiące razy na godzinę [24, s. 14; 11]. W jądrze 
półleżącym przegrody szczura wytwarzały się znaczące ilości dopaminy, która 
to właśnie odpowiadała za jego dobre samopoczucie. Warto zaznaczyć, że stę-
żenie dopaminy osiąga poziom szczytowy w momencie oczekiwania na nagrodę 
(tzw. craving), po jej otrzymaniu zaś sukcesywnie się obniża [21, s. 19].

kora przedczołowa

Kora przedczołowa pełni główną rolę w procesach decyzyjnych. To ona odpo-
wiada za myślenie analityczne oraz umożliwia ludziom wybieganie w przyszłość 
[16, s. 30]. Zatrzymuje reakcje impulsywne, kontroluje emocje i adekwatnie roz-
poznaje bodźce [21, s. 18]. U osób uzależnionych od hazardu (PG) kora przed-
czołowa nie funkcjonuje poprawnie, czego konsekwencją są znaczne trudności 
w racjonalnym ocenianiu rzeczywistości [20; 9].

Rys. 2. Podział płatów mózgu z uwzględnieniem kory przedczołowej (prefrontal cortex)

Źródło: https://cdn.psychologytoday.com/sites/default/files/styles/article-inline-half/public/blogs/106576/ 

2013/01/116375-114360.png
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Test Iowa Gambling Task został stworzony do zbadania chęci na podejmowa-
nie ryzyka podczas procesu decyzyjnego. Zadanie opiera się na mechanizmie 
nagrody oraz kary. Badani otrzymują najpierw kwotę 2 tysięcy dolarów, po czym 
zostają poproszeni o wybór jednej karty z którejś z czterech talii oznaczonych 
literami A, B, C i D, tak aby zgromadzić ostatecznie jak największą sumę pienię-
dzy. W pierwotnej wersji eksperymentu jeśli osoba zdecyduje się na wyciągnię-
cie karty z talii A czy B (tzw. disadvantageous decks), czeka ją natychmiastowy 
zysk rzędu 100 dolarów oraz późniejsza większa strata, natomiast talie C i D 
(tzw. advantageous decks) oferują kwotę 50 dolarów oraz późniejszą mniejszą 
stratę (rys. 3). 

Rys. 3. Test Iowa na skłonność do hazardu. Dane dotyczące każdej z  talii kart (zysków  

i strat)

Źródło: TURLEJSKI Krzysztof. Psychoneurologia. Wykład 10. Fizjologia i patologia układu nagrody. Uzależnienia, 

s. 42. Tryb dostępu: https://wbns.uksw.edu.pl/sites/default/files/w10.pdf. Stan z dnia 18.12.2019

W europejskiej wersji testu po wybraniu 10 kart z talii B uczestnicy otrzymują 
100 euro, ale także czeka ich jedna duża strata w wysokości 125 euro (rys. 4).

Dominika Jankowska  •  W głowie hazardzisty, czyli mechanizmy uzależnienia i rola heurystyk...
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Rys. 4. Przykład wygranej i przegranej w teście Iowa w miarę postępu zadania

Źródło: https://www.researchgate.net/figure/Example-of-trial-in-the-Iowa-Gambling-Task-in-which-the-

participant-picked-a-card-from_fig1_50352892

Badani nie wiedzą, po ilu ruchach nastąpi kara, ani nie mają możliwości 
policzenia kwoty netto strat i zysków. Jedyną formą poprawnego rozwiąza-
nia zadania jest wykształcenie „przeczucia”, iż w ostatecznym rozrachunku 
wyciąganie kart z talii C albo D przynosi większe korzyści. Grupa kontrol-
na po kilku stratach dochodzi do prawidłowego wniosku, jednakże osoby 
z uszkodzoną korą przedczołową (grupa badawcza) już nie. Chorzy – mogą 
to być hazardziści – skupiają się na tymczasowym zysku i nie potrafią myśleć 
perspektywicznie [3, s. 1, 2, 9; 13, s. 5, 30; 11, s. 41, 46]. Badanie pokazuje, jak 
ważną rolę pełni kora przedczołowa w ocenianiu abstrakcyjnych zdarzeń od-
dalonych w czasie.

Psychologia umysłu hazardzisty

Uzależnienie od hazardu wpływa na ludzi dwuwymiarowo: pod kątem fizycz-
nym i psychicznym. W kontekście psychologii poznawczej hazard jest określany 
jako sposób przetwarzania informacji i podejmowania decyzji w warunkach 
ryzyka i niepewności. Termin, który spotyka się najczęściej w odniesieniu do 
hazardzistów, to heurystyka, czyli według słownikowej definicji umiejętność 
wykrywania i kojarzenia ze sobą nowych faktów [18].

Świat, w szczególności w dobie internetu, wprost bombarduje nas mnogością 
przeróżnych informacji. Heurystyki służą ludziom do upraszczania codzien-
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nej rzeczywistości. Zamieniają złożone analizy dostępnych możliwości i czaso-
chłonne oszacowania, czy coś jest dobre albo może jednak złe, w krótkie, proste 
opinie. Dzięki nim ludzie nie spędzają godzin na czytaniu składu chemicznego 
płynu do podłóg nieznanej im dotąd firmy i rozmyślaniu, czy aby na pewno ety-
kieta produktu będzie pasować do estetyki ich szafy na detergenty. Heurystyki 
charakteryzuje przede wszystkim to, że umożliwiają mózgowi wydanie osądu 
na temat zupełnie nowych zjawisk, używając przy tym jedynie śladowych ilości 
informacji. Właśnie tak każdy mózg stara się „chodzić na skróty”. Działalność 
heurystyk jest powszechna i bardzo przydatna, oczywiście dopóty, dopóki nie 
prowadzi do zbytnich uproszczeń, a w konsekwencji do poważnych błędów 
w ocenie rzeczywistości [22, s. 1124]. Niestety hazardziści łatwo wpadają w pu-
łapkę przyszykowaną przez heurystyki. 

heurystyka dostępności

Heurystyka dostępności polega na przypisywaniu większego prawdopodobień-
stwa zdarzeniom, które łatwo przywołać do świadomości i które są nacechowa-
ne silnymi emocjami [22, s. 1127, 1128; 23, s. 208, 209]. Co zaskakuje, ludzie są 
tym pewniejsi własnych ocen, im siła informacji jest większa (bardziej ekstre-
malna), a waga mniejsza [12, s. 118].

Hazardziście dużo łatwiej wspominać wygraną aniżeli porażkę kolegi. 
W końcu jest ona dużo bardziej ekscytująca i zdecydowanie częściej omawia-
na przez samego zwycięzcę. Heurystyka zostaje wzmocniona tym bardziej, im 
częściej gracz rozmawia z osobami, które już coś wygrały. W konsekwencji prze-
cenia własne szanse na wygraną. 

Co ciekawe, z  tych samych mechanizmów korzystają np. stacje radiowe. 
Podczas konkursów, gdzie możliwe jest wygranie dużej sumy pieniędzy, są od-
twarzane liczne rozmowy ze zwycięzcami, ale nikt już nie wspomina o ilości 
wysłanych SMS-ów, za które nie otrzymano nagrody [18].

heurystyka reprezentatywności

Polega na klasyfikacji obiektu na podstawie jego podobieństwa do znanego 
nam przypadku [22, s. 1124]. Przykładowo: stereotypowy bibliotekarz to osoba 
cicha, spokojna, skrupulatna, skryta za potężnymi szkłami okularów – ale czy 
aby wszyscy tacy są? Warto spojrzeć chociażby na postaci z serialu Bibliotekarze 
wyprodukowanego przez Electric Entertainment, aby przekonać się, że jest to 
mylne wrażenie.

Dominika Jankowska  •  W głowie hazardzisty, czyli mechanizmy uzależnienia i rola heurystyk...
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W odniesieniu do hazardzistów heurystyka reprezentatywności jawi się na-
stępująco: 
−	 gracze twierdzą, że wyrzucenie chaotycznej kombinacji reszek i orłów  

jest bardziej prawdopodobne niż wyrzucenie reszki kilkadziesiąt razy  
pod rząd,

−	 uważają, że wylosowanie sześciu kolejnych liczb (np. 1, 2 ,3, 4, 5, 6) w grach 
liczbowych jest mniej prawdopodobne niż wylosowanie szóstki z innym, 
przypadkowym układem liczb (np. 1, 5, 31, 13, 26, 22),

−	 sądzą, że w ruletce po długiej serii, gdy piłeczka wpada na czerwone pola, 
jej wylądowanie na czarnym polu staje się bardziej prawdopodobne (tzw. 
złudzenie Aleksego Iwanowicza2) [12, s. 118; 18]. 
Błędne ocenianie rzeczywistości wiąże się z niepoprawną interpretacją pra-

wa wielkich liczb. Mówi ono o tym, iż tylko wystarczająco duża próba może być 
reprezentatywna dla procesu (sytuacja może być mało prawdopodobna w małej 
próbie i niemal pewna w dużej). Jeśli rzucimy monetą bardzo dużo razy, stosu-
nek wyrzuconych orłów i reszek będzie zbliżony do 1:1. Nie można jednak tego 
prawa zastosować do małych prób [4, s. 860; 12, s. 118]. Heurystykę reprezenta-
tywności cechuje to, że ludzie wyciągają wnioski i uogólniają, biorąc pod uwagę 
zbyt małą i przez to niereprezentatywną próbę.

heurystyka pozornych korelacji

Heurystyka pozornych korelacji polega na zauważaniu związków przyczy-
nowo-skutkowych pomiędzy wydarzeniami, których nic nie łączy. Sprawia, 
że hazardziści wytwarzają osobiste rytuały poprzez powtarzanie czynności,  
które poprzedziły wcześniejszą wygraną, albo poprzez używanie wszelkich 
form talizmanów [18]. 

heurystyka zakotwiczenia i dostosowania

Jest to uproszczona metoda wnioskowania, która polega na „zakotwiczeniu” się 
na pewnej informacji (często sugerowanej przez innych) i późniejszym dosto-
sowaniu jej tak, aby uzyskać odpowiedź na pytanie, mimo że nie ma ona żad-
nego związku z rozważanym zagadnieniem. Błędy wynikające z tej heurystyki 
to m.in.: 

2 Nazwa terminu została zainspirowana bohaterem Gracza Fiodora Dostojewskiego.
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−	 efekt pierwszeństwa, kiedy pierwsza informacja staje się punktem odnie-
sienia dla kolejnych (np. hazardzista uważa, że ma dużą szansę na wygraną, 
bo jego pierwsza próba była bardzo udana),

−	 efekt halo, czyli tendencja do przypisywania komuś cech odpowiednio po-
zytywnych lub negatywnych, w zależności od pierwszego wrażenia,

−	 efekt skupienia polegający na przykładaniu zbyt dużej wagi do jednego 
szczegółu kosztem pozostałych [17; 22, s. 118].
Heurystykę zakotwiczenia i dostosowania bardzo trafnie opisuje historia 

pt. Legenda o człowieku w zielonym szlafroku przedstawiona przez Magdalenę 
Smaś-Myszczyszyn na łamach magazynu „Świat Problemów”: 

„Zdarzenie ma miejsce w Las Vegas, kiedy po nocy poślubnej pan młody sięga 
po szlafrok i ku swemu zdziwieniu znajduje w kieszeni żeton z kasyna o wartości 
5 dolarów. Ponieważ jego świeżo poślubiona małżonka smacznie śpi, nie namy-
ślając się wiele, pan młody wybiega z pokoju, zbiega po schodach i wchodzi do 
kasyna. Następnie obstawia jeden z numerów ruletki i… wygrywa. Pięciodola-
rowy żeton przynosi mu 175 dolarów wygranej, jako że stawka w ruletce wynosi 
1:35. Mężczyzna zachwycony wysoką wygraną stawia wszystko w kolejnej grze 
i… ponownie wygrywa. Ma teraz ponad 6 tysięcy dolarów. Procedura powta-
rza się kilkakrotnie. Pan młody dysponuje już kwotą kilku milionów dolarów. 
Wkrótce potem kasyno odmawia mu dalszej gry, gdyż nie jest w stanie zreali-
zować kolejnej potencjalnej wygranej. Mężczyzna opuszcza dom gry i wykorzy-
stując dobrą passę, biegnie do największego w mieście kasyna. Tam ponownie 
kładzie wszystko na jedno pole w ruletce. Wygrywa! Ma już setki milionów dola-
rów. Waha się chwilę, po czym decyduje się na jeszcze jedną, ostatnią grę. Znowu 
kładzie wszystkie pieniądze na jedno pole i… tym razem wszystko przegrywa. 
Nieco zamroczony wraca do swojego hotelu, wchodzi do pokoju i widzi żonę, 
która właśnie budzi się ze snu i ziewając, pyta go, jak się czuje. − Nie najgorzej – 
odpowiada pan młody. – Właśnie przegrałem 5 dolarów” [18].

„Mentalną kotwicą” tej historii została pierwsza wygrana i to ona właśnie 
stanowi punkt odniesienia w momencie podejmowania decyzji o kontynuacji 
rozgrywki. Pan młody myśli w następujący sposób: skoro wygrałem za pierw-
szym razem, dlaczego nie mam dalej odnosić sukcesów. Ponadto każda wy-
grana może rozbudzić, a potem wzmocnić wizję „bogatego ja”. Zakotwiczenie 
się na wizji sukcesu i szybkiego zysku napędza pana młodego oraz nakłania do 
podejmowania coraz większego ryzyka. Mężczyzna goni niespełnione wyobra-
żenia na temat samego siebie [18; 20].
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Innym ciekawym aspektem historii jest brak przywiązania mężczyzny do 
wygranych pieniędzy. Sam oświadcza, że właśnie przegrał 5 dolarów, pomija-
jąc fakt posiadania kilkusetmilionowych zysków tuż przed ostatnią rozgrywką. 
Okazuje się to częstym zjawiskiem wśród hazardzistów, określanym mianem 
„grania na koszt firmy”. Tłumaczy ono między innymi, dlaczego wielu zwycięz-
ców gier liczbowych szybko rozstaje się z wygraną. W ich przekonaniu wydają 
oni „czyjeś pieniądze”, tak samo jak hazardziści (w tym i pan młody) grają za 
„czyjeś pieniądze” [18]. 

Podsumowanie

Hazard patologiczny to uzależnienie, w  którym w  roli stymulanta zamiast 
substancji psychoaktywnych występują pieniądze oraz wizja zysku (nagrody). 
Główną przyczyną jego kształtowania jest patologiczna działalność układu 
nagrody oraz wysokie stężenie dopaminy u osób uzależnionych. Hazardziści 
napotykają w swoim życiu problemy, takie jak trudności z przewidywaniem 
przyszłości spowodowane złym funkcjonowaniem kory przedczołowej czy trud-
ności z poprawnym ocenianiem teraźniejszości, których źródłem są heurysty-
ki: dostępności, reprezentatywności, pozornych korelacji czy zakotwiczenia. 
Heurystyki, którymi posługują się hazardziści, są także wykorzystywane przez 
osoby nieuzależnione, o czym należy pamiętać. 
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David Jerzak1, Henryk Schwarzweller2

gotowi na Babel? Mózg osób wielojęzycznych

wstęp

N a Pomorzu wszyscy na co dzień spotykają się z drugim językiem, a niektórzy, 
pochodzący z  rodzin kaszubskich, wychowują się dwujęzycznie.

Rys. 1. Szyld w języku kaszubskim

Źródło: https://pismiono.com/category/bez-kategorii/page/2/

Według Biblii wielość języków na świecie to kara boska za brak pokory przy 
budowie wieży Babel. Niezależnie od tego, czy traktujemy naukę języków ob-
cych jako karę, konieczność czy przyjemność, w dzisiejszych czasach coraz 
więcej ludzi posługuje się codziennie dwoma, a  czasem wieloma językami. 
Zgodnie z definicją PWN bilingwizm (łac. bilinguis – dwujęzyczny) oznacza 
dwujęzyczność, posługiwanie się przez grupę społeczną lub jednostkę równo-

1 David Jerzak, McLean High School, McLean, VA (USA).
2 Henryk Schwarzweller, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 w Sopocie.
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rzędnie dwoma językami w mowie i piśmie [3]. Dla badaczy zaś jest naukowym 
wyzwaniem. W  niniejszym artykule przedstawione zostaną niektóre fakty 
dotyczące dwu- i wielojęzyczności. Na potrzeby niniejszej pracy użyto defini-
cji wielojęzyczności w rozumieniu zaawansowanych kompetencji językowych 
w dwu lub więcej językach.

Badania naukowe nad dwujęzycznością

Naukowcy, badając pracę mózgu osób dwu- i wielojęzycznych, za problem ba-
dawczy stawiają pytania takie jak: Czy wielojęzyczność zmienia nasz mózg? Czy 
mózg osób wielojęzycznych pracuje inaczej? Czy wielojęzyczność ma wpływ na 
poznawanie świata? Z kolei osoby wielojęzyczne zastanawiają się, czy wieloję-
zyczność jest plusem czy minusem w ich życiu.

Badania naukowe nad mózgiem osób wielojęzycznych można podzielić na:
−	 badania wewnętrzne (obrazowanie pracy mózgu),
−	 badania zewnętrzne (aspekty psychologii, lingwistyki etc.).

Praca mózgu może być obrazowana przy pomocy encefalografu, który re-
jestruje zmiany potencjału elektrycznego podczas aktywności neuronów kory 
mózgowej [4]. Przykładową reakcję mózgu na błąd językowy zarejestrowaną 
encefalografem przedstawia rys. 2. Inną metodą obrazowania jest funkcjonalny 
rezonans magnetyczny, podczas którego zmierzony zostaje wzrost przepływu 
krwi i utlenowania aktywnej okolicy mózgu [5].

         

Rys. 2. Elektroencefalografia: reakcja mózgu na błąd językowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: FESTMAN J. Befunde der Hirnforschung zur Mehrsprachigkeit. 
Klagenfurt: DaZ-jahrestagung, 2018
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zmiany w mózgu na skutek wielojęzyczności 

Już w roku 2000 naukowcy z Instytutu Neurologii w Londynie zauważyli, że 
u  londyńskich taksówkarzy hipokamp w  mózgu jest znacząco większy niż 
u innych ludzi. „Hipokamp odgrywa ważną rolę w przenoszeniu (konsolida-
cji) informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej oraz orien-
tacji przestrzennej” [9]. Dla londyńskich taksówkarzy wiedza ma ogromne 
znaczenie: na egzaminie z wiedzy teoretycznej kandydaci muszą wykazać 
się znajomością 25 tysięcy nazw ulic i 20 tysięcy nazw miejsc godnych obej-
rzenia. Rys. 3 prezentuje przyrost liczby szarych komórek w hipokampie tak-
sówkarzy, którzy zdali egzamin z  wiedzy teoretycznej i  posiadają licencję  
[11, s. 4401].
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Rys. 3. Przyrost liczby szarych komórek u londyńskich taksówkarzy w odniesieniu do długo-

ści czasu posiadania licencji

Źródło: MAGUIRE E. A. Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers. „PNAS”. 2000, 

T. 97, nr 8, s. 4401
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Oznacza to, że uczenie się zmienia strukturę naszego mózgu i powoduje 
przyrost szarej materii. Istnieje związek między wyższą inteligencją a większą 
ilością szarej materii w niektórych obszarach mózgu związanych z pamięcią, 
uwagą i językiem [7].

Objętość szarej substancji w większości rejonów mózgu jest u ludzi dwu-
języcznych większa niż u ludzi jednojęzycznych [15]. Porównanie dla osób 
dwujęzycznych, posługujących się językiem angielskim i hiszpańskim, a tak-
że jednojęzycznych, władających jedynie językiem angielskim, przedstawia  
rys. 4.

David Jerzak, Henryk Schwarzweller • Gotowi na Babel? Mózg osób wielojęzycznych

Rys. 4. Objętość szarej substancji u osób jedno- i dwujęzycznych. Na czerwono zaznaczono 

regiony o większej objętości

Źródło: https://www.knowablemagazine.org/article/mind/2018/how-second-language-can- boost-brain

Neurolingwiści badają wpływ różnych czynników na strukturę mózgu. Oka-
zuje się, że na gęstość substancji szarej mózgu mają wpływ czynniki takie jak 
wiek, w którym uczymy się kolejnego języka, liczba języków, którymi władamy, 
oraz kompetencje językowe [6, s. 11]. Rys. 5 przedstawia wykresy gęstości szarej 
substancji w zależności od biegłości w drugim języku i wieku uczenia się tego 
języka. 
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Rys. 5. Gęstość szarej substancji w  zależności od biegłości w  drugim języku (b) i  wieku 

uczenia się tego języka (c) 

Źródło:  MECHELLI A. i CRINION J.T. Structural plasticity in the bilingual brain. Proficiency in a second lan-
guage and age at acquisition affect grey-matter density. „Nature”. 2004, t. 431, s. 757

Z powyższego możemy wnioskować, że gęstość istoty szarej jest wprost pro-
porcjonalna do poziomu zaawansowania w drugim języku i odwrotnie propor-
cjonalna do wieku, w którym zaczęto uczyć się drugiego języka. Uczenie się 
języków zmienia więc strukturę naszego mózgu. Decydujące czynniki wpły-
wające na gęstość szarej substancji mózgu podczas uczenia się języków obcych 
podsumowuje rys. 6.

Rys. 6. Czynniki wpływające na gęstość szarej substancji podczas uczenia się języków 

obcych

Źródło: opracowanie własne
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funkcjonowanie mózgu osób wielojęzycznych

W roku 2002 naukowcy porównali pracę mózgu osób jedno- i dwujęzycznych 
podczas rozpoznawania słów hiszpańskich, katalońskich i zwrotów bezsen-
sownych [14]. Wyniki ich badań przedstawia rys. 7 u osób dwujęzycznych (a), 
jednojęzycznych (b). W części (c) zaprezentowano różnicę w aktywności mózgu 
obu grup. Osoby dwujęzyczne musiały aktywować większe regiony mózgu, by 
rozpoznać znaczenie słów w jednym z języków, którym się posługują.

Rys. 7. Regiony pracy mózgu aktywne podczas rozpoznawania słów hiszpańskich, kataloń-

skich i bezsensownych u osób dwujęzycznych (a) i jednojęzycznych (b). W (c) pokazana jest 

różnica aktywności pracy mózgu obu grup

Źródło: RODRIGUEZ-FORNELLS A., ROTTE M., HEINZE H.J., NÖSSELT T. i MÜNTE T.F. Brain potential and functio-
nal MRI evidence for how to handle two languages with one brain. „Nature”. 2002, t. 415, s. 1028

Badania pokazały, że mózgi osób dwu- i jednojęzycznych (monojęzycznych) 
pracują w zasadzie tak samo: te same lub przyległe obszary wykorzystywane 
są do przetwarzania języka. Gdy osoby dwujęzyczne posługują się różnymi ję-
zykami na zmianę, muszą włączyć do pracy regiony mózgu kontrolujące język 
[8]. Osoby dwujęzyczne, które nazywają przedmioty w obu językach na zmia-
nę, aktywują większą część mózgu, niż gdy robią to tylko w jednym języku.  
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Obraz mózgu osób dwujęzycznych nazywających widziane przedmioty w języ-
ku hiszpańskim i angielskim na zmianę (alternating) lub tylko w jednym z języ-
ków (English lub Spanish) przedstawia rys. 8.

Rys. 8. Mózg osób dwujęzycznych nazywających widziane przedmioty w języku angielskim 

i hiszpańskim na zmianę lub tylko w jednym z języków. Kolorem żółtym zaznaczono regiony 

z najwyższą aktywnością, na czerwono – z niższą aktywnością

Źródło: HERNANDEZ E., MARTINEZ A. I  KOHNERT K. In Search of the Language Switch: An fMRI Study of 

Picture Naming in Spanish–English Bilinguals. „Brain and Language”. 2000, t. 73, nr 3, s. 431

Ciekawostką jest fakt, że te same regiony mózgu mogą zostać wykorzystane 
także w inny sposób: badania wykazały, że osoby dwujęzyczne wykorzystują 
do rozwiązywania zadań, które nie są zadaniami językowymi, regiony mózgu 
odpowiedzialne za kontrolę nad językiem. Eksperyment przeprowadzony przez 
naukowców polegał na sortowaniu figur geometrycznych (niebieskich i czerwo-
nych kwadratów i kółek) zgodnie z ich kształtem lub kolorem. Zasada, zgodnie 
z którą figury miały być sortowane, zmieniała się podczas wykonywania zada-
nia. Regiony mózgu aktywne podczas sortowania figur u osób jedno- i dwuję-
zycznych przedstawia rys. 9.
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Rys. 9. Regiony mózgu osób dwujęzycznych (góra) i jednojęzycznych (dół) aktywne podczas 

sortowania figur geometrycznych

Źródło: RODRíGUEZ-PUJADAS A., SANJUáN A., VENTURA-CAMPOS N., ROMáN P., MARTIN C., BARCELó F., COSTA 
A., áVILA C. Bilinguals Use Language-Control Brain Areas More Than Monolinguals to Perform Non-Linguistic 
Switching Tasks. „PLoS One”. 2013, t. 8, nr 9, s. 5

Nawet wtedy, gdy uczymy się kolejnego języka w późniejszym wieku, może 
on być przetwarzany przez te same regiony mózgu, co u osób, które uczyły się 
go od najwcześniejszych lat. Naukowcy zbadali różnicę pomiędzy pracą mózgu 
u osób wielojęzycznych, które uczyły się języka wcześnie (do trzeciego roku ży-
cia), a tych, którzy uczyli się go późno (po dziewiątym roku życia) [17]. Porówny-
wane osoby posiadały takie same umiejętności językowe, niezależnie od tego, 
kiedy uczyły się drugiego języka (rys. 10).
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Rys. 10. Porównanie aktywnych regionów mózgu u osób tak samo biegłych w języku obcym, 

ale uczących się go wcześnie (do 3. roku życia) i późno (po 9. roku)

Źródło: WATTENDORF E., FESTMANI J., WESTERMANN B. Early bilingualism influences early and subsequently 
later acquired languages in cortical regions representing control functions. „International Journal of 
Bilingualism”. 2014, t. 18, nr 1, s. 54

Aktualne badania pokazują wyraźne różnice w pracy mózgu wynikające 
z wielojęzyczności:
−	 intensywność aktywacji,
−	 opóźnienie przetwarzania informacji u osób wielojęzycznych,
−	 dodatkowe obszary u osób wielojęzycznych wskazują jednak kompetencje 

językowe jako najważniejszy czynnik formujący strukturę i przetwarzanie 
informacji w mózgu osób uczących się różnych języków [6, s. 20].
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wpływ wielojęzyczności na poznawanie świata

Procesy poznawcze to „zdolności do posiadania wiedzy przez człowieka, zdol-
ności poznawania rzeczywistości” [13]. Procesy poznawcze to między innymi 
uwaga (czyli selekcjonowanie informacji), pamięć (czyli przechowywanie in-
formacji), myślenie, język oraz kontrola poznawcza. Niektóre z najważniejszych 
funkcji kontroli poznawczej to:
−	 utrzymywanie odpowiednich informacji, hamowanie informacji nieistotnych,
−	 tłumienie tendencji do zautomatyzowanej reakcji,
−	 koordynacja i zdolność planowania, kontrola działania (w tym języki) [6, s. 22].

Jednym z testów badających kontrolę poznawczą jest test sortowania kart 
z Wisconsin (Wisconsin Card Sorting Test – WCST). Należy w nim dopasować 
wyciągniętą z talii kartę do jednej z czterech kart wzorcowych (rys. 11). Karta 
może zostać dopasowana według figury geometrycznej (rys. 11 a), według licz-
by figur geometrycznych (rys. 11 c) lub według koloru figur (rys. 11 d). Podczas 
wykonywania zadania zmienia się reguła, zgodnie z którą należy przyporząd-
kować wyciągniętą z talii kartę. Celem testu jest sprawdzenie pamięci roboczej 
(→ która reguła jest aktualna?) i umiejętności tłumienia zbędnych informacji  
(→ po wybraniu jednej istnieją jeszcze dwie reguły).

Rys. 11. Wisconsin Card Sorting Test

Źródło: opracowanie własne

Badania wykazały, że dzieci dwujęzyczne zdecydowanie lepiej radzą sobie 
z zadaniem sortowania w teście WCST. Robią zdecydowanie mniej błędów, co 
wskazuje na lepszą kontrolę uwagi i lepsze tłumienie informacji niepotrzeb-
nych. Być może lepsze wyniki testu można wytłumaczyć tym, że dzieci dwu-
języczne muszą wcześniej nauczyć się, że obiekty czy wydarzenia mogą mieć 
dwie nazwy, czyli należą do dwu kategorii. Częsta konieczność wyboru jednego 
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z języków powoduje, że dzieci te nie mają problemu ze zmienianiem reguły, do 
której muszą się dostosować [1].

Kolejne badania pokazały jednak, że te wyniki nie są jednoznaczne. Ekspe-
ryment opisany w badaniu [2] polegał na sortowaniu przez dzieci jedno- i dwu-
języczne obiektów według określonych reguł, przy czym podczas eksperymentu 
zmieniała się reguła przyporządkowania. W grze kolor (rys. 12 a) należało sorto-
wać pojawiające się losowo czerwone i niebieskie kwadraty według ich koloru, 
wybierając x lub o według reguły: czerwony → x, niebieski → o, następnie reguła 
sortowania została zmieniona: czerwony → o, niebieski → x itd. W grze kolor-
-kształt sortowane były czerwone koła i niebieskie kwadraty. W pierwszej fazie 
gry regułą wyboru był kolor figury, w kolejnej jej kształt itd. (rys. 12 b). W grze 
kolor-obiekt (rys. 12 c) zamieniono figury geometryczne z poprzedniej gry na 
niebieskiego królika i czerwone kwiaty, reguły sortowania pozostały takie same 
jak w grze kolor-kształt. W grze funkcja-położenie (rys. 12 d) należało sortować 
sprzęty do zabawy w domu i na dworze (rower, deskorolka, wiaderko z łopatką, 
skakanka, latawiec) i ubrania noszone w domu (kapcie, koszula nocna, ślinia-
czek, baletki i piżamka). Pierwszą regułą sortowania była funkcja: zabawka → 
należało wybrać misia, ubranie → należało wybrać kurtkę. Kolejną regułą było 
położenie: w domu → należało wybrać misia, na zewnątrz → wybrać kurtkę.

W pierwszej grze – grze kolor – nie ma różnicy w wynikach osób jedno- i dwu-
języcznych. Dwujęzyczne dzieci wykonują lepiej zadanie przyporządkowania 
w grze kolor-kształt i kolor-obiekt, gdzie złożoność reguły sortowania jest nie-
wielka.

Rys. 12. Gry sortowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIALYSTOK E. i MARTIN M.M. Attention and inhibition in bilingual 
children: evidence from the dimensional change card sort task. „Developmental Science”. 2004, t. 7, nr 3,  
s. 329–332
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Dzieci dwujęzyczne nie wykonują jednak poprawnie zadania sortowania 
w grze funkcja-położenie, pomimo że do wyboru są tu też tylko dwie opcje. Ła-
twiejsza dla nich jest reguła sortowania polegająca na cechach odbieranych 
przez zmysły (np. kolor czerwony) – nie wymaga interpretacji i jest powierz-
chowna. W przypadku bardziej skomplikowanej reguły w grze funkcja-położenie 
wyniki eksperymentu wskazywały na losowe sortowanie przedmiotów przez 
dzieci dwujęzyczne. Zestawienie uczestników z ocenami „uparty” (0–3 popraw-
ne odpowiedzi), „zgadujący” (4–6 poprawnych odpowiedzi) i „poprawny” (7–10 
poprawnych odpowiedzi) dla tej gry przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Średnia liczba uczestników z wynikiem „uparty”, „zgadujący” i „poprawny” w grze 

funkcja-położenie dla 10 zadań sortowania

„Uparty”  „Zgadujący” „Poprawny”

Jednojęzyczni 17 5 14

Dwujęzyczni 8 10 13

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIALYSTOK E. i MARTIN M.M. Attention and inhibition in bilingual 
children: evidence from the dimensional change card sort task. „Developmental Science”. 2004, t. 7, nr 3,  
s. 332

Badanie Bialystok i Martin [2] pokazuje, jak trudno jest wyciągać ogólne 
wnioski dotyczące różnic w postrzeganiu świata i umiejętnościach poznaw-
czych u osób jedno- i wielojęzycznych.

Niektóre hipotezy aktualnych badań dotyczących przewagi funkcji poznaw-
czych u osób dwujęzycznych wobec osób jednojęzycznych to:
−	 są bardziej twórcze,
−	 są mentalnie bardziej elastyczne (na przykład wcześniej wiedzą, że obiekty 

i zdarzenia mają dwie nazwy),
− łatwiej rozwiązują konflikty,
− łatwiej znajdują nowe strategie, alternatywy (ponieważ muszą stale decy- 

dować, w  którym języku chcą mówić i  czy słowo, które zamierzają wy- 
powiedzieć, należy do tego języka),
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−	 mają lepszą kontrolę uwagi,
−	 mają przewagę w przewidywaniu nadchodzących wydarzeń [6, s. 33].

Jednak dotychczasowe wyniki badań nie są jednoznaczne, ponieważ osoby 
dwu- i wielojęzyczne tworzą bardzo zróżnicowaną grupę, która może również 
bardzo różnić się pod względem umiejętności. Dodać należy, że także przepro-
wadzone badania są stosunkowo słabo porównywalne.

Mocne i słabe strony wielojęzyczności 

W  artykule Dziecko dwujęzyczne jako uczeń o  specjalnych potrzebach edu- 
kacyjnych. Słownik dziecka dwujęzycznego – studium przypadku autorka (Barbara 
Kyrc – polonistka) stwierdza, że „obszarem wymagającym szczególnej stymulacji 
jest zasób słownikowy dzieci dwujęzycznych” [10, s. 51–52]. Z doświadczenia wie-
my, że do słownictwa należy dodać jeszcze inne problemy, np. z przyswojeniem 
reguł gramatycznych i ortograficznych w obu językach jednocześnie oraz proble- 
my z  matematyką (tabliczka mnożenia w  „drugim” języku przyswaja się  
wolniej).

Należy nadmienić, że B. Kyrc powołała się na następującą definicję dwuję-
zyczności: dwujęzyczność to: „zespół różnych problemów językowych, psycho-
logicznych i społecznych, które stają przed mówiącymi zmuszonymi do stoso-
wania w jednej części komunikacji takiego języka, który nie jest akceptowany3 
na zewnątrz (grupy), a w drugiej części – języka oficjalnego lub języka ogólnie 
akceptowanego” [10, s. 53]. Ta definicja odnosi się do krajów, w których żyją 
zbiorowości używające różnych języków.

Badania zlecone przez Komisję Europejską [16] pokazują jednak, że Pol-
ska nie jest w czołówce krajów, w których często używa się języków obcych. 
Zestawienie potwierdza, że w Polsce posługiwanie się na co dzień dwoma języ-
kami jest jeszcze „egzotyczne”, podczas gdy w Europie średnio prawie co pią-
ta rodzina rozmawia ze sobą w innym języku niż język kraju, w którym żyje. 
W większości przypadków traktowane jest to jako wzbogacenie kultury, szano-
wane i akceptowane przez ogół mieszkańców.

3 Podkreślenie dodane przez autorów artykułu.
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Tab. 2. Odsetek sytuacji, w których używany jest język obcy

Kiedy regularnie używasz 
języka obcego?

Kraje Unii Europejskiej Polska

Na urlopie 50% 32%

Oglądając filmy, słuchając radia 37% 24%

Do komunikacji z przyjaciółmi 35% 21% (Litwa 65%)

W pracy 27% 16% (Litwa 61%)

Czytając książki, czasopisma... 27% 10%

Studiując języki obce 14% 19%

Studiując inne przedmioty 10% 4%

Podczas rozmów w rodzinie 19% 5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie TNS Opinion & Social. Europeans and their Languages [online]. 
European Commission, 2012 s. 52. Tryb dostępu: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/
archives/ebs/ebs_386_en.pdf. Stan z dnia 17.07.2019
Na żółto oznaczono najniższy wynik

Podsumowanie

Uczenie się to zawsze dobry trening dla naszego mózgu. Dwujęzyczność to 
w pewnym sensie powiększenie świata, w którym żyjemy, to wzbogacenie na-
szego życia i otwarcie nowych perspektyw. Mózg osób dwujęzycznych może 
zawierać odpowiedź na nurtujące nas pytania, dotyczące nierozpoznanych 
jeszcze możliwości mózgu jako takiego i jego kognitywnych rezerw. Jak napisał 
austriacki filozof i nauczyciel Ludwig Wittgenstein (1889–1951): „Granice mojego 
języka to granice mojego świata”4.

4 W oryginale: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt”.
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Brygida Mielewska1

czy zimno to nasz „ciepły przyjaciel”? o wpływie ekspozycji 
na zimno na organizm

współcześnie ludzie cywilizacji zachodniej traktują zimno jako czynnik, 
przed którym należy się przede wszystkim chronić: ciepłą odzieżą, obu-

wiem, ogrzewaniem pomieszczeń itp. Tymczasem regularna, kontrolowana 
ekspozycja na zimno przyczynia się do poprawy samopoczucia, odporności 
i wydolności organizmu. Postrzegana jest nawet jako potencjalne narzędzie 
walki z otyłością i chorobami neurodegeneracyjnymi. W artykule, obok pojęć 
komfortu cieplnego, termorecepcji i hipotermii, opisano mechanizmy termo-
regulacji organizmu i poszczególne skutki ekspozycji na zimno. W szczegól-
ności przedstawiono wyniki badań z ostatniej dekady, wskazujące na możli-
wości wykorzystania zimna w leczeniu depresji, otyłości, cukrzycy i choroby 
Alzheimera.

komfort cieplny i bilans cieplny

Stan komfortu cieplnego lub komfortu termicznego w potocznym rozumieniu 
jest stanem organizmu, w którym nie zwraca się uwagi na temperaturę otocze-
nia, nie jest nam więc ani za ciepło, ani za zimno – jest idealnie. To oczywiście 
odczucie bardzo subiektywne. Zdarza się, że różnym ludziom w takich samych 
warunkach może być za ciepło lub za zimno; ba! – nawet ta sama osoba może 
czuć się raz komfortowo, a innym razem znacznie gorzej, zależnie od aktualne-
go samopoczucia, stanu sytości, wyspania, przebytej adaptacji, wysiłku fizycz-
nego i wielu innych czynników. Generalnie odczucia związane z temperaturą 
zależą od:
−	 cech osobniczych: wieku, płci, stanu zdrowia, aktywności fizycznej i predys-

pozycji genetycznych oraz behawioralnych (tzw. zimny wychów); 

1 Dr Brygida Mielewska, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i  Matematyki 
Stosowanej.
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−	 cech środowiska: temperatury i wilgotności powietrza, prędkości jego prze-
pływu (tzw. temperatura odczuwalna w wietrzne dni) oraz ekspozycji na 
promieniowanie cieplne [10].
Mimo że jest to tak subiektywne wskazanie, można utworzyć pewne ramowe 

zalecenia, o których zwłaszcza pracodawcy powinni wiedzieć i ich przestrzegać 
w stosunku do osób przez nich zatrudnianych.

Na potrzeby bezpieczeństwa i higieny pracy punktem odniesienia jest Polska 
Norma PN-EN ISO 7730:2006 – Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne 
wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczenia 
wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego . Wskaź-
niki PMV (ang. Predicted Mean Vote – przewidywane średnie głosowanie) i PPD 
(ang. Predicted Percentage Dissatisfied – przewidywany procent niezadowolo-
nych) są wartościami liczbowymi określanymi na podstawie oceny grupy osób 
przebywających w danych warunkach. PMV to średnia ocena w skali od -3 (zim-
no), przez 0 (obojętnie), do +3 (gorąco) i powinien mieścić się w zakresie (-0,5; 
+0,5). Wskaźnik PPD stosowany jest w inżynierskiej ocenie komfortu cieplnego 
pomieszczeń dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji i zalecany jest 
jako dopuszczalny w granicach (-1; +1) [16].

Z punktu widzenia tolerancji temperatury otoczenia organizm człowieka 
posiada znaczne zdolności adaptacyjne. Kiedy zapewnimy mu odpowiednie 
ubranie w niskiej temperaturze oraz podaż wody, gdy jest gorąco, jest on w sta-
nie funkcjonować prawidłowo (choć nie komfortowo) w zakresie temperatury 
zewnętrznej od -50oC do +50oC. Typowe granice komfortu cieplnego zimą wa-
hają się w przedziale 20–23oC, a latem 24–28oC. Ważne jest wówczas, aby do-
datkowo odczucie temperatury było równomierne dla całego ciała, czyli żadna 
z jego części nie odczuwała nadmiernie ciepła, zimna lub przeciągu. Na uczu-
cie komfortu ma również wpływ różne ukrwienie poszczególnych części ciała, 
w szczególności silne ukrwienie głowy i słabsze ukrwienie dłoni i stóp. Toteż, 
z punktu widzenia fizjologii, ludowe powiedzenie „ciepłe stopy, zimna głowa” 
wydaje się całkowicie słuszne. 

Zdolność do przetrwania w tak szerokim przedziale zewnętrznych tempera-
tur zawdzięczamy mechanizmom dbającym o utrzymanie stałej temperatury 
rdzeniowej (narządów wewnętrznych i mózgu) na poziomie nieco poniżej 37oC, 
co nosi nazwę homeo- lub normotermii. W sprzyjających warunkach tempera-
turę tylko nieco niższą mają również kończyny i warstwa podskórna. Nie za-
wsze jest to jednak możliwe, wszystko bowiem zależy od bilansu cieplnego. Jak  
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w każdym bilansie, ilość energii wytwarzanej przez organizm lub do niego dostar-
czanej powinna pokrywać wydatki energetyczne i ucieczkę ciepła z organizmu.

Jako podstawowe procesy prowadzące do pozyskania energii należy wy- 
mienić:
−	 podstawową przemianę materii,
−	 metabolizm skurczu mięśniowego,
−	 metabolizm innych tkanek, np. układu pokarmowego,
−	 absorpcję promieniowania słonecznego lub sztucznych emiterów,
−	 przewodzenie ciepła od ciał cieplejszych, np. przytulenie psa.

Z kolei procesami przyczyniającymi się do utraty ciepła są:
−	 emisja promieniowania cieplnego (w zakresie podczerwieni),
−	 przewodzenie ciepła do ciała chłodniejszego,
−	 konwekcja, czyli proces unoszenia powietrza ciepłego ogrzanego przy po-

wierzchni skóry i zastępowanie go powietrzem chłodnym,
−	 parowanie wody z powierzchni skóry2,
−	 wydychanie ciepłego powietrza,
−	 wydalanie moczu, kału, innych substancji.

W stanie homeostazy organizmu produkcja i dopływ energii równoważą 
wydatek energetyczny. Natomiast w przypadku przewagi ogrzewania organi-
zmowi grozi hipertermia, a w przeciwnej sytuacji – hipotermia. Oba stany wy-
wołują zaburzenia pracy organizmu, a nawet mogą prowadzić do jego śmierci, 
ponieważ aktywność enzymów niezbędna do utrzymania sprawności metabo-
licznej ustroju jest wprost proporcjonalna do temperatury w zakresie 5–40°C. 

Stan hipertermii, zwłaszcza przy przekroczeniu temperatury 40oC (prze-
grzanie, udar cieplny), jest z całą pewnością niebezpieczny dla życia człowieka. 
Natomiast druga strona skali – hipotermia – wydaje się bardziej łaskawa, skoro 
udaje się uratować ludzi z temperaturą wewnętrzną ciała poniżej 28oC (hipoter-
mia głęboka), a nawet (patrz: przypadek dwuletniego Adasia z 2014 r.) poniżej 
13oC! Łagodną hipotermię stosuje się też w celach leczniczych, aby zmniejszyć 
powikłania neurologiczne, a nawet zalecana jest jako procedura standardowa 
po nagłym zatrzymaniu krążenia [7].

2 Nieodczuwalne pocenie to ok. 250 ml potu na dobę – orientacyjne dane dla powierzchni 
ciała kobiety o masie 50 kg; odczuwalne pocenie – nawet kilka litrów potu na dobę.
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termoreceptory i nocyceptory. termoregulacja

Percepcja bodźca termicznego możliwa jest dzięki rozsianym na skórze ter-
moreceptorom (znajdziemy je również w wątrobie, mięśniach szkieletowych 
i w podwzgórzu, które odpowiada za termoregulację) [17]. W ogólności dzielimy 
je na dwie grupy: nisko-  i wysokoprogowe. Receptory niskoprogowe aktywowa-
ne są w temperaturze 15–45oC i nie towarzyszą temu odczucia bólowe, natomiast 
wysokoprogowe odpowiadają na temperatury poniżej i powyżej tego zakresu. 
Receptory zimna aktywowane są w przedziale temperatur 7–28oC, jest ich ok. 
3,5 raza więcej niż receptorów ciepła. Co ciekawe, mogą być również aktywo-
wane chemicznie, np. kapsaicyną3, która obniża ich wrażliwość na zimno, albo 
mentolem, który przeciwnie – uwrażliwia je (stąd zastosowanie mentolu w ma-
ściach chłodzących) [3]. Receptory aktywowane w temperaturach poniżej 15oC 
i powyżej 45oC nazywają się nocyceptorami, czyli receptorami bólu, i ich za-
daniem jest informowanie o potencjalnym zagrożeniu dla tkanek w warunkach 
mocno odbiegających od normotermii. Jak wynika z wykresu na rys. 1, krzywa 
ich wrażliwości rośnie tym szybciej, im bardziej oddalamy się od temperatury 
komfortu cieplnego [2].

Rys. 1. Krzywe czułości receptorów zimna, ciepła i bólu

Źródło: opracowanie własne

3 Kapsaicyna – związek chemiczny obecny w papryczce chili i wielu ostrych przyprawach.
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W odpowiedzi na stresor termiczny: ciepło lub zimno, organizm aktywuje 
procesy adaptacyjne adekwatnie do odstępstwa od normotermii. Nazywamy 
to termoregulacją. Na potrzeby opisu tego mechanizmu stosuje się tzw. dwu-
składnikowy model cieplny Gaggego [4], w którym ciało człowieka przedsta-
wiają dwa współosiowe walce: walec wewnętrzny (ang. core), obejmujący na-
rządy brzuszne i klatki piersiowej, a także głowę, oraz walec zewnętrzny (ang. 
shell), stanowiący powłokę mięśni, tkanki tłuszczowej i skórnej. Temperatura 
pierwszego walca jest stała i wynosi 37oC, a temperatura drugiego – w zakre-
sie 28–35oC, zależnie od temperatury otoczenia (rys. 2). Na rysunku 2 obszary 
o temperaturze 37oC zostały zaznaczone kolorem czerwonym, a obszary o ogra-
niczonym przepływie krwi – kolorem żółtym.

Rys. 2. Rozkład temperatury ciała człowieka: A – w warunkach niskiej (ang. cool ambient 

temperature) i B – wysokiej (ang. warm ambient value) temperatury otoczenia; C – strefy 

zróżnicowanej temperatury twarzy

Źródło: WHITE M.D. et al., Human body temperature and new approaches to constructing temperature-
sensitive bacterial vaccines. „Cellular and Molecular Life Sciences CMLS” [online]. 2011, 68(18). Tryb dostępu: 
https://doi:10.1007/s00018-011-0734-2. Stan z dnia 29.11.2019
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Szybkie schłodzenie ciała powoduje reakcję termoregulacyjną, którą można 
podzielić na trzy fazy.

Faza I – faza pobudzenia (zakres temperatury ciała od 34oC do 37°C), w której 
występuje wzrost wydzielania hormonów rdzenia nadnerczy (kortyzolu, adre-
naliny i noradrenaliny), które aktywują ośrodek oddechowy (przyspieszenie 
oddechu) oraz ośrodek krążenia w rdzeniu przedłużonym (wzrost tętna). Cha-
rakterystyczne jest zwiększenie aktywności metabolicznej mięśni szkieleto-
wych w celu wytworzenia przez mięśnie znacznych ilości ciepła, włączając w to 
termogenezę drżeniową, czyli potocznie mówiąc, dreszcze. Dodatkowo wzrost 
poziomu hormonów tarczycy powoduje wzrost przemiany materii (termoge-
neza bezdrżeniowa) – tzw. efekt kalorygenny. Jednocześnie organizm stara się 
zmniejszyć utratę ciepła przez zwężenie (wazokonstrykcję) naczyń krwiono-
śnych skóry i tkanki podskórnej i zapewnienie wydajnego krążenia w obrębie 
narządów rdzenia przez poszerzenie (wazodylatację) naczyń krwionośnych. 
Efekt takiej centralizacji układu krwionośnego pokazano wcześniej na rysunku 2  
w przykładzie A.

Faza II – faza zmniejszonej reaktywności ośrodków rdzenia przedłużonego 
(zakres temperatury ciała od 28oC do 34°C), podczas której następuje zwolnie-
nie akcji serca (w pobliżu 28oC może wystąpić migotanie komór), zmniejszenie 
przepływu mózgowego, przyhamowanie układu oddechowego i pokarmowego, 
na poziomie zaś komórkowym – zmniejszenie aktywności pomp jonowych: so-
dowo-potasowej oraz wapniowej, a także spadek przewodności błony komór-
kowej dla jonów Na+ , K+ , Ca2+. Typowe są też: brak chęci walki o przetrwanie, 
zaburzenia świadomości, niewyraźna artykulacja, a przy temperaturze ciała 
poniżej 30oC – utrata świadomości.

Faza III – faza letargu (temperatura ciała poniżej 27oC), w czasie której wy-
stępują objawy śmierci klinicznej: oziębienie ciała, bladość skóry, brak odru-
chów neurologicznych, sztywność mięśni, czynność serca i oddychania prawie 
nieuchwytne [14].

Obserwowane w hipotermii obniżenie zużycia energii i zapotrzebowania na 
tlen, przy jednoczesnym zwiększeniu angiogenezy4 w obszarach niedokrwie-
nia i zahamowaniu apoptozy5, jest jednak w niektórych sytuacjach pożądane. 
Obecnie obniżanie temperatury ciała, czyli hipotermia terapeutyczna, jest  

4 Angiogeneza – proces tworzenia się naczyń włosowatych.
5 Apoptoza – programowana śmierć komórki.
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zamierzonym działaniem terapeutycznym, stosowanym najczęściej w stanach 
kardiologicznych (podczas zatrzymania krążenia) i neurologicznych (podczas 
urazu czaszkowo-mózgowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego, udaru mózgu) 
oraz w transplantologii [14].

termogeneza i adaptacja do zimna

Reakcja fizjologiczna na informacje z termo- lub nocyceptorów (szlakiem nerwo-
wym), a także na podstawie temperatury strumienia krwi przepływającego przez 
tkanki, kontrolowana jest przez ośrodek termoregulacji znajdujący się w pod-
wzgórzu. W odpowiedzi ośrodek ten wysyła informację do termoregulacyjnych 
narządów wykonawczych – termoefektorów. Następuje wyrzut norepinefryny 
(noradrenaliny), adrenaliny, kortyzolu, a także zwiększenie produkcji glutationu –  
nadrzędnego przeciwutleniacza w walce z wolnymi rodnikami. W następstwie 
działania adrenaliny i noradrenaliny pojawia się odpowiedź naczynioruchowa – 
wazodylatacja6 naczyń krwionośnych mięśni szkieletowych i naczyń wieńcowych 
i wazokonstrykcja7 naczyń zewnętrznych powłok organizmu. Natomiast od- 
powiedź metaboliczna to wyzwalanie ciepła endogennego, czyli termogeneza. 
Wyróżniamy tu: termogenezę drżeniową, czyli asynchroniczne skurcze włókien 
mięśniowych, podczas których mięśnie wyzwalają ciepło, ale nie kurczą się jako 
całość, oraz termogenezę bezdrżeniową, angażującą specyficzne komórki brą-
zowej tkanki tłuszczowej (ang. brown adipose tissue, BAT).

Termogeneza drżeniowa to po prostu dreszcze, czyli niekontrolowane siłą 
woli skurcze mięśni szkieletowych z częstotliwością 30–50 Hz, których zada-
niem nie jest wykonanie pracy mechanicznej, a  jedynie wydzielenie ciepła. 
Podczas kilkugodzinnej ekspozycji na zimno możliwe jest dzięki temu nawet 
czterokrotne zwiększenie produkcji ciepła, co przekłada się na podniesienie 
temperatury rdzenia ludzkiego ciała o ok. 0,5oC. Współdziałając z wazokon-
strykcją peryferyjnych naczyń krwionośnych, zapobiegającą utracie ciepła 
przez skórę, efekt ten stanowi najważniejszy mechanizm ochronny naszego 
organizmu [6]. Z wiekiem próg termogenezy drżeniowej się obniża, zmniejsza 
się też masa mięśniowa oraz wydajność skurczów, co prowadzi do obniżenia 
temperatury wnętrza ciała u osób starszych, zwłaszcza mężczyzn [13].

6 Wazodylatacja – rozkurcz mięśni gładkich w ścianie naczyń krwionośnych. Skutkiem tego 
procesu jest poszerzenie światła naczyń i spadek ciśnienia krwi.

7 Wazokonstrykcja – skurcz mięśni gładkich w ścianie naczyń krwionośnych, czyli zwężenie 
światła naczyń. Konsekwencją jest zwiększenie ciśnienia krwi.
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Termogeneza bezdrżeniowa polega na wytwarzaniu ciepła w komórkach 
brązowej tkanki tłuszczowej (zwanej także brunatną) – BAT, która (w ilościach 
kilkuset gramów, w odróżnieniu od dziesiątek kilogramów białej tkanki tłusz-
czowej!) zlokalizowana jest głównie pomiędzy łopatkami, wzdłuż kręgosłupa 
i nad obojczykami. Jest to tkanka wysoce wyspecjalizowana w produkcji energii  
z uwagi na komórki bogate w dużą ilość mitochondriów (co upodabnia je do 
komórek mięśniowych) oraz bogato unaczyniona, dzięki czemu transfer ciepła 
do krwi odbywa się sprawnie. Aktywacja BAT i produkcja ciepła regulowana 
jest wyrzutem norepinefryny z włókien współczulnych unerwiających tkankę. 
Produkcja ciepła odbywa się kosztem białej tkanki tłuszczowej, stanowiącej 
swego rodzaju paliwo dla BAT [20].

Biała i brunatna tkanka tłuszczowa tylko pozornie zaliczane są do tej samej 
kategorii tkanek. Ich budowa, właściwości i rola w organizmie są zdecydowanie 
różne. Zestawienie właściwości białej i brązowej tkanki tłuszczowej przedstawia 
tabela 1. 

Tab. 1. Właściwości tkanki tłuszczowej białej (ang. white adipose tissue, WAT) 
i brązowej (ang. brown adipose tissue, BAT) 

Cecha
Tkanka

WAT BAT

Występowanie u zwierząt Ssaki, ptaki, każdy ją ma  
(nawet kulturyści!)

Gryzonie i ssaki naczelne 
we wczesnym okresie życia, 
niektórzy dorośli

Lokalizacja w organizmie Podskórna, okołonarządowa Okolica nadobojczykowa, szyja, 
między łopatkami, wzdłuż krę-
gosłupa; 

pojedyncze komórki rozsiane 
w WAT

Związek z płcią Procentowy udział większy 
w ciele kobiety

Częściej u kobiet niż mężczyzn

Związek z wiekiem,  
trybem życia

Odwrotna korelacja z aktywno-
ścią fizyczną; 

zależna od diety, jednak wzra-
sta z wiekiem

Jej udział w WAT maleje z wie-
kiem i ze wzrostem masy ciała; 

w przypadku ekspozycji na zimno 
wzrasta kosztem WAT
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Charakterystyka  
komórek

Komórki małe i podłużne, 
posiadające nieliczne mito-
chondria 

Komórki duże i kuliste, bogate 
w mitochondria

Pochodzenie WAT i BAT nie mają wspólnych 
korzeni

Ma wspólnego prekursora z ko-
mórkami mięśni szkieletowych

Funkcja Gromadzenie paliwa (triacylo-
gliceroli)

Wytwarzanie ciepła przez spala-
nie kwasów tłuszczowych

Konsekwencje  
zdrowotne

Indukuje otyłość i cukrzycę Może zapobiegać otyłości  
oraz insulinooporności

Źródło: opracowanie własne

Przez długie lata myślano, że brązowa tkanka tłuszczowa obecna jest tylko 
w organizmach niemowląt i dzieci, które nie wykształciły jeszcze mechanizmu 
termoregulacji drżeniowej (wiek do ok. 2 lat) [8]. Jednak szereg badań wskazuje 
na to, że wśród dorosłych, zwłaszcza doświadczających regularnej ekspozycji na 
zimno, np. wśród pracowników chłodni czy pracowników budowlanych w kra-
jach skandynawskich, obecność i aktywacja BAT jest znaczącym mechanizmem 
termoregulacyjnym. Badania histologiczne tkanki tłuszczowej (autopsja zwłok), 
badania ekspresji genu UCP1 (markera BAT) w tkance tłuszczowej oraz badania 
wychwytu 18-fluorodeoksyglukozy (radioznacznik w pozytonowej tomografii 
emisyjnej – PET) [21] wykazały:
−	 występowanie ujemnej korelacji ilości BAT z wiekiem (wyraźny spadek po-

wyżej 40. roku życia),
−	 większy udział BAT u osób zmarłych zimą,
−	 większy udział u pracowników eksponowanych na chłód (Finlandia), zerowy 

– u pracowników biurowych,
−	 wielokrotnie mniejszy poziom markera brunatnych adipocytów UCP1 u pa-

cjentów otyłych niż u osób szczupłych,
−	 u ludzi – zmniejszony udział BAT u osób chorych na cukrzycę typu 2, na-

tomiast u myszy z większą ilością BAT stwierdzono większą odporność na 
rozwój otyłości i cukrzycy typu 2.
Dodatkowo niesłychanie obiecujące są obserwacje przekształcania się doj-

rzałych komórek tkanki tłuszczowej białej w tkankę brązową (tzw. transdyferen-
cjacja adipocytów WAT w BAT) pod wpływem obniżonej temperatury, a także 
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proces odwrotny przy zaniku bodźca zimna [20]. Efekty te są obecnie szeroko 
badane, ale nie ma wątpliwości, że znajomość mechanizmów tych przemian 
może okazać się bardzo pomocna w walce z otyłością i cukrzycą typu 2. 

Profilaktyka zimnem

Zimno, jak każdy stresor, wywołuje reakcję obronną organizmu. Pierwszym 
sekundom kontaktu z zimnem towarzyszy wyrzut adrenaliny i noradrenali-
ny, które należą do rodziny hormonów „walcz lub uciekaj” (ang. fight or flight). 
Następuje więc wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie tętna i oddechu (hiper-
wentylacja, tj. zbyt szybkie, niekontrolowane, głębokie oddechy), zwiększenie 
ukrwienia dużych grup mięśniowych, zwłaszcza mięśni nóg, i  uwolnienie 
glukozy do krwi – wszystko po to, by być gotowym do walki lub ucieczki. Jeśli 
schłodzenie organizmu nastąpi bardzo gwałtownie, np. gdy rozgrzani w upalny 
dzień wskoczymy do zimnej wody, skala tej reakcji może mieć tragiczne konse-
kwencje. Hiperwentylacja skutkuje nadmiernym usunięciem dwutlenku węgla 
(CO2) z organizmu, co przy spadku jego prężności w krwi tętniczej prowadzi 
do alkalozy oddechowej i powoduje wzrost pobudliwości neuronów, co może 
skutkować drętwieniem twarzy, dłoni czy też stóp, a nawet drgawkami. Zwęże-
niu ulegają wówczas naczynia mózgowe, w konsekwencji do mózgu dociera za 
mało krwi, a co za tym idzie – tlenu. Powoduje to zaburzenia widzenia, zawroty 
głowy, a nawet utratę przytomności. Wszystko to nosi nazwę szoku termicznego 
i dobrze jest wyćwiczyć umiejętność zapanowania nad tym odruchowym za-
chowaniem. Nie należy nigdy doprowadzać do bardzo gwałtownego schładza-
nia, a przynajmniej dać sobie kilka sekund na wcześniejsze schłodzenie stóp 
czy dłoni. Gęsto rozmieszczone na kończynach receptory zimna dadzą szansę 
na przygotowanie się układu nerwowego do nowego stresora. Istotne jest więc 
świadome korzystanie z zimna, opanowanie hiperwentylacji przez uspokoje-
nie oddechu i rozluźnienie mięśni. Wówczas serce „odwdzięczy się” świadomej 
głowie możliwością spokojnego pompowania krwi i zapoznania z korzyściami 
płynącymi z kontaktu z zimnem. Wspomniana już noradrenalina jest zarazem 
hormonem – substancją wydzielaną do układu krwionośnego, jak i neuroprze-
kaźnikiem – związkiem chemicznym wydzielanym w układzie nerwowym do 
szczeliny synaptycznej, pośredniczącym w  przewodzeniu impulsu nerwo-
wego do kolejnej komórki. Jako hormon produkowany przez nadnercza i jako 
neuroprzekaźnik wychwytywany przez receptory mięśni gładkich lub mięś- 
nia sercowego wywołuje: skurcz naczyń krwionośnych, zwiększenie poziomu 
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glukozy8, przyspieszenie tętna, aktywowanie BAT. Z tych powodów stosowana 
jest w medycynie, np. w stanach wstrząsu septycznego, gdy dochodzi do wazo-
dylatacji lub krytycznej hipotensji, a co za tym idzie spadku ciśnienia krwi [12].

Jednocześnie noradrenalina, jako neuroprzekaźnik wydzielany w mózgo-
wiu, a ściślej w tzw. miejscu sinawym, przyczynia się do zwiększenia uwagi 
i stopnia czujności, poprawy zdolności zapamiętywania nowych informacji, 
ale i przypominania sobie wcześniej zapamiętanych, a także poprawy zdol-
ności koncentracji. Warto dodać, że w przypadku terapii osób z ADHD dzieje 
się to z pomocą środków farmakologicznych zwiększających uwalnianie nora-
drenaliny. Z obniżonym poziomem noradrenaliny i serotoniny mamy także do 
czynienia w przypadku depresji.

Działanie antydepresyjne mają leki zawierające inhibitory wychwytu zwrot-
nego serotoniny i norepinefryny, dając w efekcie zwiększenie ich ilości w szcze-
linie synaptycznej i wychwycenie ich przez receptory błony postsynaptycznej 
kolejnej komórki nerwowej. Zatem korzyści z wysokiego poziomu tego hormonu 
i neuroprzekaźnika są niezaprzeczalne, a regularne, krótkotrwałe wychładza-
nie ciała może być w tym bardzo pomocne.

Badania wykazały, że już dwutygodniowa codzienna ekspozycja przez 20 se- 
kund w wodzie z lodem (4,4oC) lub krioterapia ciała przez 2 minuty w tempera-
turze -110oC powoduje wzrost poziomu noradrenaliny i dopaminy o 200–300% 
[10], a przebywanie w wodzie chłodnej (14oC) przez godzinę – o ponad 500% [15].

Sporo na temat reakcji organizmu na zimno wiemy na podstawie badań 
zwierząt hibernujących. Podczas hibernacji, w celu zachowania energii na długi 
okres, temperatura ciała obniża się od kilku do kilkunastu oC, metabolizm bar-
dzo zwalnia, zmniejsza się też częstość uderzeń serca, a co za tym idzie krąże-
nie, na poziomie zaś subkomórkowym – aktywność większości genów i białek. 
Wyjątkiem są geny odpowiedzialne za metabolizm tłuszczów oraz białko RBM3 
(RNA binding motif) zwane białkiem „zimnego szoku termicznego” (ang. cold 
shock protein), których ekspresja w warunkach nawet umiarkowanego zimna 
wyraźnie wzrasta [19]. Podczas wychłodzenia synapsy w mózgu tych zwierząt, 
ale także myszy poddawanych procedurze schładzania, w pewnym stopniu 
się degradują. Natomiast przy ponownym ogrzaniu – w niezwykły sposób się 
odtwarzają. Proces tracenia starych i powstawania nowych synaps, czyli usta-
wicznego remodelowania, odpowiedzialny jest za niesłychanie ważną cechę 

8 Pod wpływem noradrenaliny trzustka zwiększa wydzielanie glukagonu.
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naszego mózgu – neuroplastyczność. Niezwykle obiecujące badania z ostatnich 
lat wskazują na to, że wspomniane białko, obecne także w mózgu człowieka 
i innych zwierząt, jest niezbędne w procesie regeneracji uszkodzonych neuro-
nów i jego zwiększona dzięki schłodzeniu ilość pomaga odtworzyć połączenia 
synaptyczne, nawet jeśli ich uszkodzenia spowodowane były wcześniej innym 
czynnikiem, np. prionami lub degeneracją analogiczną jak w  chorobie Alz- 
heimera [11]. W przypadku ludzi stwierdzono, że wystarczy obniżenie tempera-
tury ciała o 1,5oC, aby zauważalnie wzrosła ilość białka RBM3 w astrocytach9 [5].

Niewykluczone więc, że zimnoterapia (lub krioterapia) stanowi pomoc w tra-
piących nasze społeczeństwo chorobach, takich jak depresja, otyłość i cukrzyca, 
a nawet może stanowić potencjalne narzędzie w spowolnieniu lub leczeniu pro-
cesów starzenia się mózgu, chorób neurodegeneratywnych (choroby Alzheime-
ra, choroby Parkinsona) oraz różnorakich uszkodzeń mózgu. Badania trwają!
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Maria Radtke1

jak działa mózg seryjnego mordercy

M ózg – termin niepozorny, definiujący jeden z wielu narządów w naszym 
organizmie. Wiemy, że można żyć i niemal normalnie funkcjonować bez 

śledziony, ale czy to samo dotyczy mózgu? Odpowiedź wydaje się oczywista.
Pomimo że wielu ludzi żyje w przekonaniu, iż serce jest najważniejsze, to mózg 
stanowi najistotniejszy narząd ośrodkowego układu nerwowego. Możemy to 
zracjonalizować w  następujący sposób: gdy dochodzi do zatrzymania akcji 
serca, wciąż istnieje możliwość jej przywrócenia poprzez wykonanie RKO (re-
suscytacji krążeniowo-oddechowej). Jeżeli zareagujemy za późno, dojdzie do 
obumierania mózgu, a na to nie da się niestety już nic poradzić. To właśnie mózg 
odpowiada za myślenie, czucie, wykonywanie ruchów i inne funkcje życiowe. 
Wiadomo, że każdy człowiek jest inny. Tak jak nie ma na całym świecie dwóch 
jednakowych osób, tak nie ma dwóch identycznych mózgów. Nawet u bliźniąt 
jednojajowych występują różnice [10].

seryjny morderca

Stereotypowy obraz mordercy oscyluje gdzieś pomiędzy wizerunkiem mu-
skularnego gangstera z filmów Quentina Tarantino a postacią inteligentnego 
erudyty, przypominającego seryjnego mordercę kanibala Hannibala Lectera. 
W realnym świecie takich „atrakcyjnych” morderców jest najmniej – podkre-
ślają psychologowie policyjni. Myli się ten, kto uważa, że seryjny morderca to 
mężczyzna, który z szaleńczym śmiechem biega po ulicach, zatapiając wielki, 
kuchenny nóż w napotkanych przez siebie przechodniach. Tego typu ludzie 
to najczęściej normalni do granic możliwości członkowie społeczeństwa. Tak 
bardzo zwykli i przeciętni, że nikt nie boi się wpuścić kogoś takiego do domu. 
Przykładem może być Rodney Alcala2, któremu przypisuje się brutalne gwałty 

1 Maria Radtke, VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni.
2 R. Alcala przyznał się do siedmiu morderstw.
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i zamordowanie 130 osób, a który pojawił się w programie Randka w ciemno.  
Theodore Robert Bundy, znany seryjny morderca, mówił: „Nie jesteśmy urodzo-
nymi potworami. Jesteśmy waszymi synami i jesteśmy waszymi mężami” [8].

Seryjny morderca z wyglądu niczym się nie wyróżnia. Mężczyzna czy kobie-
ta, otyły czy szczupły, wysoki czy niski. Może być zarówno członkiem najbliższej 
rodziny, jak i menadżerem, chirurgiem, dyrektorem banku. Po prostu każdym 
z nas. Ci ludzie dobrze się kryją. Kimś takim może być nawet twój ugrzeczniony 
sąsiad albo opiekunka do dzieci. 

Seryjni mordercy są nieobliczalni. Co trzeci zabójca to osoba, która wcale 
nie jest agresywna. Jak zaznacza prof. Brunon Hołyst w książce pt. Psychologia 
kryminalistyczna, są to zazwyczaj ludzie nieśmiali i bardzo wrażliwi na ocenę 
otoczenia, często z kompleksem niższości. Do pierwszego zabójstwa dochodzi 
w ich przypadku po długim okresie bycia upokarzanym lub upokarzaną przez 
małżonka, członka rodziny czy jakiejś grupy społecznej. Nierzadko osoby te od-
grywają rolę kozła ofiarnego. Zdarza się też, że o pierwszym zabójstwie decyduje 
splot okoliczności. – Czasami dochodzi do niego przypadkowo. Zdarza się na 
przykład, że kobieta jest przekonana, iż grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo,  
i zabija kogoś, kogo bierze za napastnika lub złodzieja – mówi sierżant sztabowy 
Dariusz Piotrowicz [4]. 

Duża część seryjnych morderców przejawiała psychopatyczne skłonności 
już w wieku dziecięcym oraz w okresie dojrzewania. Większość z przyszłych 
zbrodniarzy ograniczała się wówczas do maltretowania zwierząt. Natomiast 
historia zna przypadki, kiedy to dziecko dopuszcza się okrutnych zabójstw. 
Pewien ośmiolatek z Indii zabił trójkę kilkumiesięcznych dzieci. Narzędziem 
zbrodni była ciężka cegła. 

Kolejnym powodem, który może sprawiać, że mózg człowieka przejdzie na 
„ciemną stronę”, jest trudne dzieciństwo. Jest to również jedna z najbardziej 
znanych ,,wymówek” w historii sądownictwa w procesach, podczas których po-
pełniane zbrodnie tłumaczono trudnym dzieciństwem seryjnych morderców. 
Niejednokrotnie pomagało to w zastosowaniu złagodzenia wyroku. Oczywi-
ście nie tylko genetyczna mutacja może sprawić, że grzeczne dziecko w przy-
szłości może okazać się zbrodniarzem. Na podstawie wywiadów z pojmanymi 
zabójcami psychologowie doszli do wniosku, że ci w okresie dziecięcym często 
byli maltretowani. Naukowiec Felton Earls twierdzi, że w przypadku doświad-
czenia agresji na własnej skórze ryzyko, że w przyszłości sami dokonamy aktu 
tego typu, wzrasta dwukrotnie. Decyduje o tym ciało migdałowate, które jest 
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ośrodkiem pamięci emocjonalnej w naszym mózgu, a w którym to magazyno-
wane są wspomnienia o doświadczonych traumach. Inną prawidłowością, jaką  
badacze dostrzegli w większości przypadków, był brak więzi z innymi osobami 
i poczucie oderwania od świata i reszty społeczeństwa, co może wskazywać 
na niedostateczną produkcję oksytocyny3 przez podwzgórze. Powodem, który 
może wpływać na zostanie seryjnym mordercą, może być również trauma sek-
sualna. Wszystko to doprowadziło badaczy do stwierdzenia, że psychopatycz-
nym zbrodniarzem człowiek się staje, a nie się nim rodzi [13].

Bardzo prawdopodobnymi powodami transformacji w seryjnego mordercę 
są także uszkodzenia mózgu. Naukowcy rozpatrują również tę opcję, gdyż 70% 
przyszłych zabójców doznało w młodości rozległych urazów głowy. Niektórzy 
badacze uważają, że w następstwie takich wypadków mogło dojść do zaburzeń 
prawidłowego funkcjonowania kory przedczołowej, która jest częścią mózgu 
odpowiedzialną za planowanie i ocenę. Neurony kory przedczołowej mają dłu-
gie dendryty, pokryte większą liczbą kolców dendrytycznych niż w pozostałych 
częściach kory mózgowej [1]. Kora przedczołowa pełni funkcję w działaniu pa-
mięci roboczej, planowaniu ruchów i działań, rozważaniu ich konsekwencji, 
a także wpływa hamująco na spontaniczne i często gwałtowne stany emocjo-
nalne, których źródłem jest podwzgórze i układ limbiczny. Osoby z uszkodze-
niami kory przedczołowej postępują w sposób społecznie nieakceptowany, po-
nieważ trudności sprawia im modyfikacja swojego zachowania w zależności od 
kontekstu. Często też zachowują się impulsywnie, gdyż nie umieją poprawnie 
wyobrazić sobie skutków swoich działań. Inni badacze wskazują na uszkodze-
nia wspomnianego już wcześniej podwzgórza. Na ich skutek może zostać za-
burzona równowaga hormonalna, w efekcie czego może wzrastać agresja [5].

Wielu ludzi zapewne zastanawia się, co właściwie odczuwają seryjni mordercy 
podczas popełniania zbrodni. Przeciętnemu człowiekowi już słowo „morderstwo” 
mrozi krew w żyłach, nie mówiąc o popełnieniu takiego czynu. Przeciętna osoba 
popełniając zbrodnię w afekcie, z pewnością może szybko pożałować swojego 
czynu. Tymczasem seryjnemu zabójcy mordowanie sprawia radość. Bywa swo-
istym nałogiem. Dr Deborah Schurman-Kauflin przekonuje, że tego typu jednost-
ki odczuwają wręcz seksualną przyjemność z zadawania bólu innym. Uwielbiają 
obserwować cierpienie swoich ofiar i mieć poczucie kontroli. Psychopatyczni 

3 Oksytocyna – hormon, który u ssaków, w zależności od ich samopoczucia, stymuluje ule-
głość, ufność, zazdrość, szczodrość, protekcjonizm czy współpracę.
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zabójcy nie czują żądnej więzi emocjonalnej z ofiarą, a empatia jest im nieznana. 
Przykładowo David Parker Ray, zwany też „Pudełkowym Zabójcą”, wydał 100 ty- 
sięcy dolarów na zbudowanie w swoim domu komnaty tortur. Na nagraniach, 
które znaleziono w tym miejscu, widać jak D.P. Ray beznamiętnie przedstawia 
swoim przerażonym ofiarom dokładny zestaw kaźni, które dla nich przygotował. 
Innym pozbawionym emocji oprawcą był Robert Berdella, zwany „Rzeźnikiem 
z Kansas City”, który przeprowadzając na swych ofiarach okrutne eksperymenty, 
prowadził notatki i tworzył szczegółową dokumentację swych poczynań. 

Seryjni mordercy charakteryzują się doskonałą precyzją, a każdy ich ruch czy 
zbrodnia są doskonale zaplanowane. Nie dopuszczają myśli, że mogą popełnić 
błąd. Ponadto niezwykłą wagę przykładają do zacierania śladów. Psychopaci są 
w stanie przewidzieć wypowiedziane przez ofiarę słowa czy nawet ruch, jaki wy-
kona. O zbrodni myślą miesiącami, a nawet latami. Każde zabójstwo obmyślone 
przez nich można by nazwać „zbrodnią idealną”. Dodatkowo posiadają niezwykłą 
cierpliwość, która pomaga im przy dokonywaniu zbrodni, gdyż doskonale wiedzą, 
jak umiejętnie „rozpłynąć się” w powietrzu. Wielu z nich interesuje się technika-
mi kryminalistycznymi, a niektórzy stale śledzą biografie i poznają błędy swoich 
poprzedników, dzięki czemu usprawniają swój model działania, dochodząc do 
perfekcji. Co ciekawe, żyją w przekonaniu, że „diabeł tkwi w szczegółach”, dlatego 
pięciokrotnie upewniają się, że nie pozostawili po sobie śladu [10; 2].

Kolejną charakterystyczną cechą mordujących sadystów jest dwoistość ich 
natury. – Znam przypadek pewnego seryjnego zabójcy, który pomógł kobiecie 
wyrwać się z macek innego oprawcy, gdy zauważył, że ten próbuje ją porwać.  
Z kolei Dorothea Puente, także skazana morderczyni, znana była z tego, że chętnie 
łożyła pieniądze na cele dobroczynne, co nie przeszkadzało jej w tym samym 
czasie truć i zakopywać swoich lokatorów w ogrodzie. Natomiast Ted Bundy 
pracował w telefonicznej linii pomocy dla samobójców – pisze D. Schurman- 
-Kauflin. Mordercy o wysokim poziomie inteligencji są szczególnie trudni do 
wykrycia. Zdają sobie sprawę z tego, jak ważne są pozory. Żeby wabić ofiary, 
muszą przywdziać maskę dobroci. Jak przekonuje D. Schurman-Kauflin, roz-
taczanie wokół siebie pozytywnej aury sprawia, że podczas rozprawy sądowej 
bliscy i znajomi mordercy będą wyrażali się o nim w samych superlatywach, 
siejąc zamęt w głowach przysięgłych pytaniem: czy ten dobroduszny, pogodny 
i oddany ludziom człowiek faktycznie mógł zabić? Dlatego wielu sadystycznych 
morderców to przykładni ojcowie, a nawet wybitne, cenione i zasłużone w swo-
jej społeczności persony. 
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Scenariusz, w  którym pracodawcy oprócz CV wymagaliby od kandyda- 
tów zdjęcia mózgu, a na portalach randkowych, obok zainteresowań i wzrostu  
kandydata, można byłoby poznać np. prawdopodobieństwo popełnienia przez 
niego przestępstwa, nie jest wcale tak niedorzeczny, jak mogłoby się wydawać. 
Jedną z najpopularniejszych współczesnych technik badania mózgu jest funk-
cjonalne obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI). Na co dzień MRI po-
maga lekarzom diagnozować nieprawidłowości neurologiczne, takie jak udar, 
guz czy uraz. Wykorzystanie skanów aktywności mózgu może mieć także za-
stosowanie w kryminalistyce. Niektóre badania naukowe wskazują, że obrazy 
MRI potrafią wytypować przyszłego recydywistę, wykrywać kłamstwa, a nawet 
ustalić, czy krewni zbrodniarza pójdą w jego ślady. Takiemu testowi poddała się 
Melissa Moore, córka seryjnego mordercy Keitha Huntera Jespersona znanego 
jako „Happy Face Killer”, który we wczesnych latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku zamordował w Stanach Zjednoczonych osiem kobiet. M. Moore zdecy-
dowała się na badanie, by dowiedzieć się, czy odziedziczyła po ojcu skłonności 
do dewiacyjnych zachowań. W obrazie jej mózgu nie doszukano się żadnych 
nieprawidłowości, więc uznano ją za „bezpieczną” [11].

Okazuje się, że Steve’a Jobsa, twórcę potęgi Apple, łączy wiele z seryjnymi 
zabójcami: wyrafinowanie, wizjonerstwo, urok, odporność psychiczna czy cha-
ryzma. Zdaniem Kevina Duttona, psychologa społecznego z Oksfordu i autora 
książki Mądrość psychopatów, pewna doza psychopatii ułatwia odnoszenie suk-
cesów. „Psychopatia jest niczym światło słoneczne: jego nadmiar może wywołać 
raka i zabić, ale jeśli wystawiamy się na jego działanie z umiarem, ma dobro-
czynny wpływ na jakość naszego życia i zdrowie” – uważa Kevin Dutton [2].

seryjne a wielokrotne morderstwo

Z seryjnym morderstwem mamy do czynienia wtedy, kiedy jedna lub więcej 
osób popełnia drugie lub kolejne morderstwo i są one pozbawione związku; każde  
popełnione zostaje w innym czasie i nie ma widocznego powiązania z pierw-
szym morderstwem. Na ogół zostaje ono dokonane w innym miejscu. Ponadto 
motywem zabójstwa nie jest korzyść materialna. Uważa się, że celem mordercy 
jest sprawowanie władzy nad ofiarami. Dodatkowo seryjny zabójca najczęściej 
pozostawia swój „znak rozpoznawczy” na miejscu zbrodni lub na ciele ofiary. 
Nie należy jednak mylić seryjnego zabójcy z wielokrotnym mordercą, ponieważ 
wielokrotny morderca to osoba, która w jednym miejscu i czasie zabija wiele 
osób, popełniając zazwyczaj samobójstwo tuż po zdarzeniu. Często wykorzy-
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stuje do tego celu policję, prowokując jej atak. Sprawca ten jest wyobcowany 
i cechuje go duża frustracja [12]. 

Wobec powyższego kryminały Agathy Christie czy filmy takie jak Halloween,  
Głosy czy Kolekcjoner kości nie wydają się niewiarygodne. W historii zdarzyło 
się też, że osoba chcąca odnieść światowy sukces, pisząc o seryjnych zabójcach, 
sama odkryła w sobie mordercze skłonności. Tak się stało w przypadku Vlada 
Taneskiego, macedońskiego dziennikarza wyspecjalizowanego w reportażach 
z miejsc zbrodni. Po dwudziestu latach ciągłego kontaktu z tym niewdzięcznym 
tematem mężczyzna zamordował trzy kobiety, z czego dwa przypadki, jak gdyby 
nigdy nic, opisał w jednym ze swoich artykułów [1].

słynni mordercy

Po przeanalizowaniu działania mózgu, motywów czy sposobu zachowania se-
ryjnych morderców nadszedł czas na przedstawienie pięciu najbardziej zna-
nych seryjnych zabójców w historii.

Miejsce piąte na liście zajmuje tzw. „Rzeźnik z Rostowa”, a właściwie Andriej 
Czikatiło. Był bezlitosnym seryjnym mordercą, nekrofilem, psychopatą, pe-
dofilem i kanibalem, który w latach 1978–1990 brutalnie zamordował 56 osób, 
w większości dzieci. Matka Andrieja miała mu stale powtarzać, by uważał na 
siebie i nie wychodził z domu po zmroku, przytaczając historię jego brata, który 
został porwany przez sąsiadów i zjedzony. Dorastał on w klimacie wszechobec-
nego strachu i przemocy. Podczas wojny jego ojciec trafił do niewoli, matka zaś 
została na jego oczach zgwałcona przez niemieckich żołnierzy. Był on rów-
nież impotentem, przez co prześladowany był przez rówieśników. To właśnie 
tę przypadłość i ciężkie dzieciństwo wskazuje jako powody swoich zbrodni.  
A. Czikatiło przez dłuższy czas unikał konsekwencji, ponieważ jako „przykładny 
obywatel” oraz nauczyciel języka rosyjskiego zdaniem sowieckich władz nie 
mógłby dopuścić się takich zbrodni. W związku z tym na karę śmierci skaza-
no innego mężczyznę. Udało mu się zmylić organy ścigania, zabijał bowiem 
również dorosłe kobiety. Gdy po dwunastu latach został schwytany i rozpo-
czął się proces, samo odczytywanie aktu oskarżenia zajęło dwa dni. A. Czika-
tiło chwilami zachowywał się jak normalny człowiek. Przez większość czasu 
jednak symulował chorobę psychiczną. Został skazany na karę śmierci przez 
rozstrzelanie. Przed egzekucją miał wypowiedzieć pamiętne słowa: „Teraz mój 
mózg powinien zostać zabrany i zbadany, kawałek po kawałku, aby już nigdy 
nie było nikogo takiego” [9].
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Kolejne miejsce na liście zajmuje tzw. „Wampir z Zagłębia”. Był to najbar-
dziej krwawy polski seryjny zabójca. Przypisuje mu się morderstwo co najmniej 
kilkunastu kobiet w latach 1964–1970 w okolicach Zagłębia. Za każdym razem 
działał w podobny sposób, ogłuszając ofiarę ciężkim przedmiotem. Po nagło-
śnieniu sprawy zaczęła krążyć pogłoska, jakoby „Wampir” miał na celu zabicie 
tysiąca kobiet z okazji tysiąclecia państwa polskiego. Podejrzewano również, że 
były to morderstwa na tle politycznym. Za powyższe czyny ostatecznie skazany 
został Zdzisław Marchwicki, który nigdy nie przyznał się do winy. Do dziś pozo-
staje wiele niejasności w sprawie tożsamości sprawcy. Wina Z. Marchwickiego 
orzeczona została tylko na podstawie profilu psychologicznego przestępcy. Or-
ganom ścigania zarzuca się, że skazano przypadkowego człowieka z uwagi na 
to, że za wszelką cenę chciano schwytać i skazać sprawcę [9].

Na ostatnim miejscu na podium znajduje się jeden z najgroźniejszych krwa-
wych i brutalnych seryjnych morderców – Ted Bundy. Przyznał się do zamordo-
wania 30 kobiet w latach 1974–1978. Był gwałcicielem i nekrofilem. Swoje ofiary 
uderzał łomem i dusił, a ciała porzucał w lasach. Zasadzał się na nie w miejscach 
publicznych, udając osobę potrzebującą lub stróża prawa. Zawsze wybierał mło-
de kobiety w wieku 15–25 lat z długimi ciemnymi włosami, zaczesanymi z prze-
działkiem na środku. Wszystkie ofiary przypominały jego pierwszą miłość. Sam  
T. Bundy zaprzeczył jednak, jakoby jego ofiary były podobne do siebie pod wzglę-
dem fizycznym. W 1989 roku został stracony na krześle elektrycznym [8; 9].

Miejsce drugie zajmuje powszechnie znany morderca „Zodiak”. Mordował 
na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku w okolicach San 
Francisco. Organy ścigania oskarżały go o zamordowanie pięciu osób i usiłowa-
nie dwóch kolejnych, lecz sam „Zodiak” przyznał się aż do 37 mordów. Za swoje 
czyny nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ nie udało się 
zidentyfikować jego tożsamości. Pseudonim „Zodiaka” pochodzi od szwajcar-
skiej firmy produkującej zegarki, której logo posługiwał się morderca. Zasłynął 
przede wszystkim z tego, że był pierwszym w historii seryjnym mordercą, który 
do nagłaśniania swoich czynów wykorzystywał media. Ośmieszał organy ścigania 
i wysyłał do gazet listy zawierające szczegółowe opisy popełnionych zbrodni oraz 
zaszyfrowane wiadomości, spośród których tylko pierwszą udało się rozszyfro-
wać. Wiadomość ta zawierała odpowiedź „Zodiaka” na to, dlaczego lubi zabijać: 
„Lubię zabijać ludzi, bo to świetna zabawa, to zabawniejsze niż polowanie w lesie 
na dzikie zwierzęta, bo człowiek jest najniebezpieczniejszym ze wszystkich zwie-
rząt. Zabijanie dostarcza mi najbardziej ekscytujących doznań”. Listy zawierały 
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również żądanie, by zaszyfrowana wiadomość znalazła się na pierwszych stro-
nach gazet, w przeciwnym wypadku będą kolejne ofiary. Nazywano go również 
„Mordercą Zakochanych”, ponieważ jego ofiarami padały głównie pary [10].

Najsłynniejszym i najbardziej okrutnym z morderców jest ,,Kuba Rozpru-
wacz”. Ten pseudonim jest nawet uznawany za synonim seryjnego zabójcy. 
Działał w 1888 roku w okolicach Whitechapel w Londynie. Lista jego ofiar 
również jest kwestią dyskusyjną, gdyż potwierdzono tylko pięć morderstw. 
Po raz pierwszy określenie „Kuba Rozpruwacz” pojawiło się w listach napisa-
nych przez osobę podającą się za niego i opublikowanych w tym czasie. Inne 
pseudonimy, nadane przestępcy przez prasę, to „Morderca z Whitechapel” 
oraz „Skórzany Fartuch”.

Ofiarami „Kuby Rozpruwacza” zwykle padały prostytutki z ubogich dziel-
nic, mordowane przez podcięcie gardła. Większość z nich odniosła ponadto 
poważne rany brzucha. Co najmniej trzem ofiarom usunięto niektóre narządy 
wewnętrzne, co stało się podstawą przypuszczeń, jakoby morderca posiadał 
wiedzę anatomiczną lub chirurgiczną. Z powodu nagłośnienia sprawy przez 
media oraz niezwykłej brutalności morderstw zaczęto je powszechnie uważać 
za dzieło pojedynczego zabójcy. Choć tożsamość „Kuby Rozpruwacza” nigdy 
nie została w stu procentach potwierdzona, wiele osób podawało się za tego 
znanego zbrodniarza [6; 9].

Podsumowanie

Podsumowując, mózg to niezwykle istotny narząd naszego ciała. Bez niego nie 
da się normalnie funkcjonować. Jednak kryje się w nim wiele zagadek. Jedna 
z nich była tematem niniejszej pracy. Mózg jest trochę jak komputer. Od tego, jak 
będziemy się z nim obchodzić i o niego dbać, będzie zależało jego funkcjonowa-
nie w przyszłości. Oczywiście zdarzają się „wadliwe modele”, ale na szczęście 
są to tylko nieliczne przypadki. 
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Daniel Cieślak1

cyfrowy mózg, 
czyli jak informatyka zrewolucjonizuje społeczeństwo

wstęp

N euroinformatyka – gałąź informatyki, która mimo że osiąga znakomite suk-
cesy i jest fundamentem współczesnej technologii, jest dość mało znana. 

Ludzie częściej są skłonni do rozmów na temat komputerów kwantowych, no-
wych sposobów identyfikacji człowieka w tłumie podczas godzin szczytu czy 
nawet o tym, ile obiektywów ma nowy flagowy smartfon jednego z czołowych 
producentów. 

Niewielu z nas jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ważny jest dla 
nas najbardziej złożony organ w ciele człowieka – mózg. To właśnie dzięki niemu 
jesteśmy w stanie inspirować się najbardziej skomplikowanymi układami, by 
następnie przełożyć je na współczesne struktury danych. Jedną z  bardziej 
korzystnych inspiracji są sieci neuronowe. 

sieci neuronowe

Odkrycie tego, że za przepływ informacji w naszym mózgu odpowiadają neu-
rony, było kluczowe dla informatyki, pomimo że wtedy jeszcze ona nie istniała. 
Dalsze badania pozwoliły dokonać jeszcze jednego ważnego odkrycia. Miano-
wicie że sprawność ludzkiego mózgu nie jest głównie zależna od tego, ile neuro-
nów posiadamy, lecz od ilości ich wzajemnych połączeń. Można to zobrazować 
w zastępujący sposób: obiekt A posiada 10 milionów neuronów, jednak jeden 
neuron jest połączony jedynie z dwoma sąsiednimi. Obiekt B natomiast posiada 
jedynie 1000 neuronów, jednakże każdy jego neuron jest połączony z każdym 
z pozostałych, dając o wiele więcej połączeń (rys. 1). Wiadomo, że to właśnie 
połączeń używamy do przekazywania informacji.

    

1 Daniel Cieślak, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.
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Rys. 1. Połączenie wg schematu sieci full mesh

Źródło: https://datapath.io/wp-content/uploads/2018/01/DP_Icons_DirectConnectivity-300x300.png

Jeśli rozumiemy prostą budowę neuronu (biological neuron) oraz jego sztucz-
nego odpowiednika (artificial neuron) i zachodzące w nich procesy2 (rys. 2), to 
możemy uważać się za ekspertów [1]. Jednak w tak skomplikowanym środowi-
sku pracy jak mózg nawet eksperci nie zawsze uważają się za ekspertów. Nie 
sposób im się dziwić. Przecież nie znamy jeszcze dokładnej struktury mózgu.

Rys. 2. Neuron biologiczny i sztuczny

Źródło: https://articles.adxy.in/wp-content/uploads/2019/08/similarities-between-biologicalneuron-

artificialneuron.gif

2 Operacje na danych są już zależne wyłącznie od specyfiki pracy.
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human Brain Project

Europejski projekt Human Brain Project (HBP) jest jednym z najbardziej ambit-
nych projektów ludzkości, gdzie wysokie aspiracje pochłaniają olbrzymie sumy 
pieniędzy. Najprościej HBP można opisać jako plan rozwoju ludzkości poprzez 
odkrywanie możliwości i struktury mózgu [3]. Z owoców HBP skorzystałyby 
głównie medycyna, matematyka i informatyka, czyli w bardzo dużym uprosz-
czeniu cała ludzkość. Coraz ważniejsze okazują się kwestie neurozaburzeń, 
potrzeby nowych metod analizy danych i prace z wciąż rozwijającymi się tech-
nologiami zarządzania informacjami. Jeżeli będziemy w stanie wykorzystać 
metodykę pracy mózgu przy rozwoju technologicznym, to być może wkroczymy 
w nowy etap cywilizacyjny.

zakończenie

Postęp jest rzeczą nieuniknioną. Nigdy dotąd ludzkość nie wycofała się z użytku 
zdobyczy technologicznych, nawet tak niebezpiecznych jak broń biologiczna, 
atomowa czy hipersoniczna. Należałoby zadać pytanie, czy neuroinformaty-
ka mogłaby być zagrożeniem? Umiejętność panowania nad ogniem jest jedną 
z ważniejszych zdobyczy ludzkości. Pomimo że niemało osób ucierpiało od 
ognia, to ludzie nie wycofali się z jego użytkowania, gdyż jest nam niezbędny. 
Potrzebna nam jest również neuroinformatyka, która może nie będzie tak waż-
na, jak istotny jest dla nas ogień, ale stanowi oczywisty następny krok. 

Można się zastanawiać, jak wpłynie to na społeczeństwo albo raczej jak 
wpływa to na nas obecnie. Sieci neuronowe stanowią podstawy dzisiejszego 
uczenia maszynowego, czyli sztucznej inteligencji. To one pomagają dobierać 
reklamy w przeglądarkach na podstawie preferencji użytkowników. Przeważnie  
nie jesteśmy tego świadomi, ale używamy zdobyczy neuroinformatyki każdego 
dnia [2]. Należałoby zastanowić się, jak to zmienia nasze życie. Oczywiste jest, że 
dzięki tak inteligentnym narzędziom sami stajemy się o wiele bardziej skuteczni 
w działaniu. Niekiedy część naszej decyzyjności bywa wspierana przez tech-
nologię, która niejednokrotnie zna nas i nasze pragnienia lepiej niż my sami. 

Mamy kwestie, które dość mocno dzielą ludzi, gdy mówimy o używaniu tech-
nologii tam, gdzie podejmuje się decyzje ważne dla człowieka, które mają wpływ 
na jego życie, jak na przykład udzielanie kredytu (rys. 3) [4].
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Rys. 3. Tabela pokazująca skuteczność algorytmów kredytowych

Źródło:  https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/ee49d94504a8061b1f17ffcdcf65ef687bb2444a/14-

Table10-1.png

Jak możemy zaobserwować, skuteczność takich algorytmów jest bardzo 
wysoka (powyżej 75%). Co jednak z tymi, których „program nierozumiejący 
ludzi” odrzucił? W każdym bowiem aspekcie naszego życia kierujemy się tym, 
co nazywamy „czynnikiem ludzkim”. To, że jesteśmy tylko i aż ludźmi, powo-
duje pewne problemy obliczeniowe. Pojawia się problem z tym, jak uwzględnić 
w nich ludzką psychikę. W tym przypadku możemy liczyć na pomoc HBP. Oka-
zuje się, że to, co nazywamy nieuchwytnymi i nieopisywalnymi uczuciami, jest 
w istocie całkiem obserwowalną i policzalną biochemią mózgu. Jeżeli uda nam 
się rozpracować ludzki mózg, uda nam się rozpracować siebie samych i to, jak 
możemy dalej się rozwijać. 
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Zuzanna Kondrat1, Agnieszka Meler2

Postęp technologiczny a choroba alzheimera

c horoba Alzheimera to umysłowa choroba neurodegradacyjna, która często 
dotyka osoby w podeszłym wieku [15, s. S-4]. Wynika to ze wzrostu średniej 

długości życia; starzenie się społeczeństwa jest głównym czynnikiem ryzyka 
tego schorzenia [6]. Według World Alzheimer Report z 2016 roku w 2015 roku na 
świecie żyło 46,8 miliona ludzi z AD3 [13, s. 3]. W 2050 roku ta liczba ma się zwięk-
szyć do 131,5 miliona. Wielu naukowców podejmuje działania, aby nie dopuścić 
do rozwinięcia się schorzenia na skalę epidemii. Według niektórych prognoz 
demograficznych w 2030 roku choroba ta będzie dotyczyła co czwartego Polaka 
po sześćdziesiątym roku życia [12, s. 33]. Większość ludzi nie zdaje sobie spra-
wy, jak poważnym problemem jest brak leku odwracającego skutki niszczenia 
tkanki nerwowej w mózgu. Jednak postęp technologiczny, który poczyniono 
w ostatnich stu latach, jest ogromny i daje coraz więcej nadziei na poprawę sy-
tuacji osób chorych. Standardy opieki są na znacznie wyższym poziomie, ale nie 
dają szans na całkowite wyleczenie. W niniejszej pracy przedstawione zostaną 
rozwiązania, jakie oferuje świat, podejmując próby walki z chorobą Alzheimera.

W celu pokazania postępu na początku należy odnieść się do przeszłości. 
Pierwsze obserwacje choroby i zgłębianie tego tematu zaczęły się od przypadku 
Niemki Auguste Deter [12, s. 23–29]. Skończywszy pięćdziesiąt lat, zaczęła ona 
przejawiać objawy demencji – otępienia. Pacjentkę przeniesiono do szpitala psy-
chiatrycznego w 1901 roku, gdy choroba znacząco utrudniała jej wykonywanie 
codziennych czynności oraz komunikację w społeczeństwie. Miewała zaniki 
pamięci, problemy z przygotowywaniem obiadów, a to były jedynie niektóre 
z objawów. Bezcelowe chodzenie po domu i aspołeczność wskazywały na to, że 
potrzebna jest hospitalizacja. Pacjentka nie radziła sobie w życiu codziennym. 

1 Zuzanna Kondrat, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.
2 Agnieszka Meler, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.
3 AD (z ang. Alzheimer’s Disease) – choroba Alzheimera.
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Podczas pobytu Auguste w szpitalu przebywał tam również zdolny uczony –  
dr Alois Alzheimer. Zainteresował go przypadek pacjentki i zaczął opisywać jej 
zachowania w dzienniku. Już sześć lat wcześniej napotkał osoby z podobnym 
rodzajem otępienia, jednak były one dużo starsze. Od tego momentu zaczął spi-
sywać swoje obserwacje. Można się z nich dowiedzieć, że A. Deter nie pamiętała 
własnej daty urodzenia, miała problem z percepcją czasu i miejsca. Pamiętała 
za to swoich bliskich, doświadczając przy tym wahań nastrojów. Ku zaskoczeniu 
lekarzy jej wyniki badań ogólnych przedstawiały się zadowalająco. A. Alzheimer 
przez pięć lat obserwował pacjentkę, często z nią rozmawiając. Z upływem czasu 
stawała się coraz bardziej agresywna, pobudzona i przerażona, a kontakt z nią 
stał się niemal niemożliwy.

W 1906 roku A. Deter zmarła w wyniku ciężkiego zapalenia płuc. Z jej mózgu 
sporządzono preparat, w którym pod mikroskopem doktor zauważył włókniste 

Rys. 1. Splątki neurofibrylarne narysowane przez dr. Alzheimera na podstawie preparatu 

mózgu jego pacjentki Auguste Deter

Źródło: ALZHEIMER A. Über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. „Allgemeine Zeitschrift fur Psychiatrie 

und Psychisch-gerichtliche Medizin”. 1907, nr 64, s. 146
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zmiany patologiczne wewnątrz komórek nerwowych. Jego uwadze nie umknęła 
ogromna ilość fibroblastów. Są to komórki w luźnej tkance łącznej, która wy-
dziela białkowe składniki włókien pozakomórkowych [15, s. S–10]. W strukturze 
mózgu pojawiły się złogi, znane jako płytki starcze. W 1984 roku odkryto, że ich 
głównym składnikiem jest szkodliwe białko, β-amyloid. Jest to główny składnik 
płytek starczych. Dwa lata później odkryto kolejny produkt będący kluczowym 
elementem złogów – białko tau. Prawdopodobnie jego włókna odpowiadają 
za zaburzony przepływ sygnału przez neurony, a blaszki starcze powodują ich 
indukowaną śmierć – apoptozę. A. Alzheimer nazywał ten przypadek „chorobą 
zapomnienia”, jednak cztery lata później jego współpracownik użył w swojej 
książce nazwy znanej nam dziś – choroba Alzheimera [7]. 

Dotychczas nie udało się ustalić przyczy-
ny obumierania komórek i utraty tkanki mó-
zgowej u chorych na Alzheimera, ale wszyst-
ko wskazuje na fakt, iż główną przyczyną 
choroby jest obecność blaszek i zwyrodnień.

Przebieg AD A. Deter trwał około sześciu 
lat, jednak prawdopodobnie został zdiagno-
zowany w średnim stadium. Tempo pogłę-
biania się schorzenia może być różne:
•	 wczesne	 stadium	 –	 zmiany	 chorobowe	

mogą zachodzić nawet 20 lat przed wy-
stąpieniem objawów,

•	 średnie	stadium	–	trwa	od	2	do	10	lat,
•	 późne	stadium	kończące	się	śmiercią	–	od	

roku do 5 lat [11].
Jakie zmiany występują u chorych na alz- 

heimera? Na początku wystąpienia objawów 
schorzenia człowiek ma problemy ze skupieniem, nauką i zapamiętywaniem 
nowych informacji. Wiąże się to z obumieraniem komórek hipokampu. Zwy-
rodnienia rozprzestrzeniają się i atakują płat czołowy. Przez uszkodzenia chory 
traci zdolność planowania, pamięć wyuczonych działań ruchowych, takich jak 
taniec czy jazda na rowerze. Z czasem pogarsza się również inicjacja działania 
w odpowiedzi na zdarzenia zewnętrzne. Zanika przewidywanie konsekwencji 
działań i kontrola stanów emocjonalnych. W wyniku postępowania choroby 
blaszki starcze zajmują płat czołowy. 

Rys. 2. Porównanie objętościowe 

mózgu zdrowego człowieka (jasny) 

oraz osoby chorej na AD (ciemny)

Źródło: https://www.alz.org/brain_polish/

images/08_2c.jpg
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W średnim stadium powstają zmiany w ośrodku słuchu i rozumienia mowy, 
utrudniając kontakt chorego z środowiskiem. Kolejne schorzenia atakują tkan-
ki nerwowe struktury płatu skroniowego, odpowiadającego za wzrok i orien-
tację. Umieranie komórek powoduje trudności w umiejscowieniu widzianych 
obiektów, rozpoznawaniu ich ruchów i kształtów. Ostateczną konsekwencją jest 
utrata wzroku.

W ostatnim etapie osoba chora nie jest w stanie rozróżnić dźwięków z ze-
wnątrz, porozumienie się z nią staje się niemożliwe. Choroba kończy się śmier-
cią w wyniku czynnika zewnętrznego, na przykład infekcji.

A. Deter prowadziła zdrowy tryb 
życia, nie cierpiała na poważne cho-
roby zakaźne, a ponadto była absty-
nentką. Zatem jakie czynniki wpły-
wają na rozwój schorzenia? Przede 
wszystkim wiek, dziedziczenie cho-
roby w rodzinie, płeć żeńska, a także 
cukrzyca, otyłość, okres nauki krót-
szy niż dwanaście lat [12, s. 41–43]. 
Można zmniejszyć ryzyko zachoro-
wania, będąc aktywnym fizycznie, 
uczestnicząc w życiu towarzyskim 
i  społecznym, stosując dietę śród-
ziemnomorską i przede wszystkim 
przyswajając sporo wiedzy. Około 
10% przypadków AD jest uwarun-
kowane genetycznie przez mutacje 
w genie, czyli produkcję prekurso-
rowego białka amyloidu (APP) oraz 
dwóch rodzajów preseniliny, które 
wspomagają jego cięcie [3].

Obecnie rynek farmakologiczny 
oferuje duży zakres leków przeciw- 
zapalnych lub środków dokonują- 
cych modulacji uszkodzonych ge- 
nów, takich jak gen apolipopro- 
teiny E. Jednak są to jedynie leki 

Rys. 3. Sieć neuronów w mózgu osoby chorej na 

AD (na pomarańczowo zaznaczono znajdujące 

się pomiędzy neuronami blaszki starcze, a bru-

natne zwyrodnienia znajdujące się w umierają-

cych komórkach to splątki białka tau)

Źródło: https://www.eurostemcell.org/sites/default/

files/styles/medium/public/images/paragraphs/

alzheimers_0.jpg?itok=_rohOFER
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wywołujące działanie ochronne lub poprawiające jakość życia chorego [10]. Jed-
nym ze znanych sposobów na tymczasowe opóźnienie postępowania AD jest 
zmniejszanie rozkładu neuroprzekaźnika acetylocholiny przez enzymy za po-
mocą inhibitora esterazy acetylocholinowej [9, s. 527]. Powoduje to utrzymanie 
się neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej. Do tego dochodzą inne leki 
typu cholinergicznego, których celem jest zapobieganie zniszczeniu przekaźni-
ków chemicznych. Niestety nie zapobiegają one obumieraniu komórek mózgu 
i ich działanie jest ograniczone w czasie [10]. Do leków tych zaliczamy związki 
chemiczne takie jak: donepezil, rywastygmina i galantamina. Ostatnim zatwier-
dzonym specyfikiem często łączonym z którymś z inhibitorów cholinoesterazy 
jest memantyna. Jest stosowana u pacjentów w umiarkowanym lub zaawanso-
wanym stopniu choroby. Wszystkie przedstawione powyżej leki powstały pod 
koniec XX wieku. W tym samym czasie w Rosji po raz pierwszy zastosowano śro-
dek antyhistaminowy zwany dimebonem [5]. Pomimo początkowo pozytywnych 
wyników powtórzenie badań w Ameryce i Europie w latach 2001–2010 dowiodło, 
że związek ten nie ma znaczenia w walce z chorobą. 

Większość działań podejmowanych przez instytuty badawcze ma na celu 
wynalezienie odpowiednich środków zapobiegających powstawaniu kolejnych 
blaszek starczych, czyli hamujących produkcję β-amyloidu [4]. Jedną ze strategii 
może być transplantacja komórek macierzystych do mózgu pacjenta z AD [16]. 
Jest nadzieja, że utworzą one nowe neurony i połączenia między nimi. Jednak 
ingerencja komórek macierzystych ma sens, jeśli będą one w stanie odbudować 
tkanki zniszczone przez β-amyloid i szkodliwe włókna białka tau po dostaniu 
się do wszystkich uszkodzonych obszarów mózgu. Badania przeprowadzone 
na myszach przyniosły pozytywne efekty, ale naukowcy spekulują, czy komórki 
macierzyste sprostają wymaganiom, jakie nakłada skomplikowana i bardziej 
rozbudowana struktura ludzkiego mózgu. Pojawił się również pomysł oparty na 
dostarczeniu do mózgu neurotrofin, czyli białek wytwarzanych przez neuro-
ny, warunkujących funkcjonowanie neuronów cholinergicznych. U pacjentów  
z AD zaobserwowano niedobór tego białka, o czym wspomniano przy okazji 
omawiania leków cholinergicznych. Neuronalne komórki macierzyste mają 
zdolność do wytwarzania neurotrofin. Obecnie prowadzone są dalsze bada-
nia, jednak nie na ludziach. Jeszcze trochę czasu minie, zanim terapia zostanie 
wykorzystana w praktyce. 

Większość naukowców skupia swoje badania na próbach eliminacji 
β-amyloidu, zapominając o problemach, jakie niesie ze sobą obecność białka 

rozdział iii  Mózg wobec wyzwań technologicznych
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tau w splątkach neurofibrylarnych. Jednak istnieją badania, których głównym 
zamiarem jest obniżenie poziomu szkodliwego białka. Jest to między innymi 
praca doktora Timothy’ego Millera z Washington University School of Medicine 
w St. Louis [1]. Do wykonania badania zastosował fragmenty RNA zwane oligo-
nukleotydami antysensownymi. Podał substancję genetycznie zmodyfikowa-
nym myszom, które produkowały białko tau w takich ilościach, aby posłużyć za 
model osoby chorej na AD. Po miesięcznym podawaniu preparatu zauważono 
redukcję i jednocześnie niszczenie splątków, przez co próba badawcza żyła do 
pięćdziesięciu dni dłużej niż próba kontrolna. Podobne badania T. Miller prze-
prowadził na makakach4, u których zauważono 20% zmniejszenie produkcji 
białka w płynie mózgowo-rdzeniowym i nie wystąpiły żadne skutki uboczne. 
Naukowcy obawiają się, że u ludzi metoda ta może być nieskuteczna przez za-
kłócenie normalnego funkcjonowania mózgu, jednak na razie nie wykryto re-
alnych przeciwwskazań.

Oprócz leków rynek technologiczny oferuje 
nam parę innych rozwiązań na przyszłość. Jed-
nym z nich jest urządzenie NeuroAD, które wy-
korzystuje pole magnetyczne do wpływania na 
aktywność neuronów, powodując ich depolary-
zację i zwiększanie tempa tworzenia się synaps 
[8, s. 34–35]. Gdy pacjent siedząc na fotelu, roz-
wiązuje zadania wyświetlane na monitorze, na 
jego głowie umieszcza się urządzenie generu-
jące pole magnetyczne. Jest to jedna z kosztow-
nych terapii, która działa jedynie na wczesnym 
etapie choroby, poprawiając pamięć osoby cho-
rej poprzez zwiększanie liczby połączeń między 
neuronami w hipokampie. 

Nieinwazyjna stymulacja mózgu to jedno 
z  tymczasowych rozwiązań, jakie daje nam 
technologia. Jakie wobec tego wynalazki będą w stanie zwalczyć chorobę, a nie 
tylko ją spowalniać? Zespół japońskich naukowców opracował laser na swo-
bodnych elektronach (FEL), który jest w stanie rozbijać złogi amyloidowe i nisz- 
czyć wiązania wodorowe pomiędzy blaszkami starczymi [17]. Ponadto ciało 

4 Makaki – ogólne określenie małp z rodziny makakowatych, z rodzaju Macaca.

Rys. 4. Urządzenie NeuroAD 

Źródło: https://www.medicaltechno-

logyschools.com/wp-content/uplo-

ads/2017/03/neuroAD-Therapy-Sys-

tem.jpg
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człowieka dobrze reaguje na laser FIR-FEL. Badania przeprowadzone na pew-
nym peptydzie, który również tworzy płytki włókien na wzór amyloidu, zakoń-
czyły się sukcesem. Udało się zniszczyć strukturę tego peptydu. Wynalazek jest 
stosowany w diagnostyce nowotworów oraz obrazowania tkanek, a także w ba-
daniach biofizycznych. Naukowcy liczą, że ta technologia pozwoli na zniszcze-
nie szkodliwych złogów w mózgu chorego. Oznaczałoby to, że istnieje skutecz-
na metoda pozwalająca na pokonanie AD, jednak wymaga ona dopracowania 
i dostosowania do wnikania w głęboko osadzone tkanki.

Technologia przyczyniła się także do diagnozowania AD. Diagnostyka cho-
roby obejmuje: rozpoznanie otępienia, a następnie wykluczenie innych niż AD 
przyczyn objawów [12, s. 43–46]. 

 Z  pacjentem przeprowadza się wywiad lekarski, następnie wykonuje się 
badanie neuropsychologiczne. Jednym z nich jest Mini Mental State Exami-
nation, czyli test sprawdzający aspekty intelektualnego funkcjonowania czło-
wieka. Jeśli kłopoty z pamięcią znacząco wpływają na wynik pacjenta, można 
przystąpić do kolejnych punktów diagnozy. Oprócz badań psychiatrycznych 
i neurologicznych wykluczających schorzenia neurologiczne lub zaburzenia 
świadomości konieczne jest badanie krwi. Dzięki niemu można stwierdzić ro-
dzaj otępienia lub odpowiednio dobrać środki farmakologiczne. Osobom cho-
rym na alzheimera często towarzyszy niedobór witaminy B12 lub miażdżyca 
mózgu. 

Rys. 5. Pierwszy skan tomografii komputerowej mózgu obrazujący zanik kory mózgowej

Źródło: LEON MJ, FERRIS SH, BLAU I, GEORGE AE, REISBERG B, KRICHEFF II, GERSHON S. Correlations between 
computerised tomographic changes and behavioural deficits in senile dementia. „Lancet”. 1979, nr 8147, s. 859
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Ostatnim wymaganym badaniem potwierdzającym wystąpienie choroby 
jest osiowa tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, dzięki którym 
łatwo można wykluczyć obecność guza, udaru czy wodogłowia i zauważyć za-
nik neuronów. W niektórych krajach zleca się także nakłucie lędźwiowe, aby 
zmierzyć poziom dwóch białek β-amyloidu oraz tau w płynie mózgowo-rdze-
niowym. Jako dodatkowe badania zleca się pozytronową tomografię emisyjną, 
aby ocenić metabolizm regionów mózgu. Chory jeszcze przed wystąpieniem 
objawów zazwyczaj zmaga się z miejscowym hipometabolizmem5. Technologia 
w zakresie diagnostyki znacznie polepszyła sytuację chorych, dając możliwość 
stwierdzania choroby na bardzo wczesnym etapie, często nawet przed wystą-
pieniem objawów.

Pomimo ogromnego postępu poczynionego od roku 1906 nadal brakuje wie-
lu informacji do pełnego zrozumienia schematu tej choroby i obchodzenia się 
z jej leczeniem. Naukowcy obrali kierunek badań, zwracając uwagę na zaburzo-
ny proces wydalania białek, co doprowadziło do wielu odkryć potwierdzających 
tezę o blaszkach starczych i splątkach. Te formy są już dobrze znane badaczom, 
więc teraz szukają oni sposobu, aby naprawić szkody wyrządzone przez złogi 
i splątki neurofibrylarne w mózgu. Jednak wciąż potrzeba czasu, aby badania 
przyniosły pożądany efekt. Potrzeba na to ogromnej ilości funduszy. Według  
Alzheimer World Report 2015 w 2010 roku przeznaczono 604 miliardy dolarów 
amerykańskich na walkę z chorobą, w 2015 zaś już 818 miliardów USD [14, s. 3]. 
Sam Bill Gates powiadomił na Twitterze w 2017 roku o przeznaczeniu 50 milionów 
USD na rozwój badań nad AD. Świadczy to o coraz większym zainteresowaniu 
chorobą, a ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę, że ta dolegliwość dotyka coraz 
więcej osób i niedługo będzie można mówić o skali epidemii. Obecnie polegamy 
na skutecznych środkach leczenia objawowego, szybkiej diagnozie i dużej wie-
dzy o procesach zachodzących w mózgu chorego. To solidne podstawy do wyna-
lezienia leku, który likwidowałby skutki choroby. Być może za niedługi czas pe-
wien zespół naukowców, opierając się na tej wiedzy, będzie w stanie wynaleźć lek  
i rozwiązać problem choroby Alzheimera.

5 Hipometabolizm – obniżenie metabolizmu.
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Sebastian Kwaśniak1

zastosowanie technologii informatycznych w neurodydaktyce

wstęp

od dawna edukatorzy zastanawiają się nad najbardziej efektywnymi meto-
dami nauczania. Mimo dostępu do dużych zasobów informacji, ciężko jest 

dokonać ich analizy, zrozumieć je, zastosować do rozwiązania nowych proble-
mów i zapamiętać. Artykuł ma na celu weryfikację najbardziej efektywnych 
sposobów nauczania z poziomu pracy mózgu przy zastosowaniu najnowszych 
technologii informatycznych, a w szczególności metody gamifikacji, która jest 
nową metodą neuroedukacji. 

Neurodydaktyka i gamifikacja są jeszcze mało zbadane, a informacje na ich 
temat często bywają sprzeczne [3]. Wiadome jest, że nauczanie to skompliko-
wany proces, na który trudno wpłynąć bezpośrednio, a co za tym idzie potrzeb-
ne jest stworzenie takich okoliczności do nauki, aby zwiększyć wydajność jej 
przyswajania przez uczniów [9]. Jeśli chodzi o teorie nauczania, to mogą być 
one podzielone na cztery kategorie: nauczanie wysoko i nisko technologiczne 
(high-tech i low-tech) oraz skoncentrowane na uczniach lub na nauczycielu [14].

Gamifikacja nie jest jasno zdefiniowana, ale można zauważyć, że znajduje 
się w kategorii nauczania wysoko technologicznego oraz że skoncentrowana 
jest na uczniach, mimo że nauczyciel musi zaplanować i stworzyć odpowied-
nią grę. Nie jest też czysto techniczna, w głównej mierze opiera się na podejściu 
psychologicznym, nie jest więc wymagana duża wiedza informatyczna, aby za-
pewnić warunki odpowiednie do jej realizacji. Metoda ta polega na zestawieniu 
z nauczaniem mechaniki gier, aby wywołać emocje. Dzięki temu indukowane 
są określone procesy w hipokampie, w wyniku których informacja ma szansę 
zachowania się w pamięci długotrwałej.

1 Sebastian Kwaśniak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku.
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serwisy wykorzystujące gamifikację

Istnieje wiele serwisów, które oferują kształcenie bądź nawet gotowe narzędzia 
neurodydaktyczne, np. Eduplus.com.pl i Grywalizacja24.pl. Popularna aplika-
cja i strona do nauki języków Duolingo wykorzystuje system nagród za dzienne 
wykonywanie zadań, przez co uczniowie osiągają wyższe wyniki z danego ję-
zyka [15]. Natomiast Khan Academy jest jednym z najpopularniejszych repozy-
toriów, przydatnym do tworzenia własnego środowiska pracy wśród uczących 
przez internet. Z roku na rok coraz więcej uczących się korzysta z tego rozwią-
zania, aby uzupełnić braki w wiedzy z dziedzin takich jak: matematyka, fizyka, 
medycyna, ekonomia, informatyka, chemia, astronomia czy biologia.

Istnieją również strony, które w ciekawy sposób uczą programowania, np. 
Codeacademy.com (rys. 1), oraz takie, które porządkują informacje z  dane-
go języka i pomagają w osiąganiu kolejnych poziomów umiejętności języko-
wych, np. Codewars.com (rys. 2) czy polska wersja Sphere Online Judge – SPOJ  
(pl.spoj.com). Zarówno platforma Codeacademy.com, jak i  Codewars.com po-
mijają dużą część wiedzy, która jest zbędna na samym początku nauki progra-
mowania, tj. instalację i elementy kompilatora, kompilowanie przez konsolę, 
debugowanie czy zarządzanie plikami. Ma to na celu uproszczenie zbędnych na 
tym poziomie elementów, tak by skupić się bezpośrednio na samym kodowaniu 
[4]. Odnajdziemy tam krótko wyjaśnione zadanie, miejsce do napisania kodu 
oraz przycisk „Run”, który pozwala uruchomić kod oraz miejsce, na którym po-
jawi się wyjście z programu.

Rys. 1. Codeacademy.com w trakcie rozwiązywania zadania

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.codecademy.com/
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Rys. 2. Codewars.com w trakcie rozwiązywania zadania

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.codewars.com/

Polski SPOJ (rys. 3) używa najmniej elementów neurodydaktycznych. Na 
stronie znajdują się zadania o określonym poziomie, lecz nie znajdzie się tam 
wielu motywatorów i elementów dekoracyjnych odwracających uwagę. Ranking 

Rys. 3. Strona główna spoj.com

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://pl.spoj.com/
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jest prowadzony, lecz bez mechanizmu wyszukiwania użytkownika. Motywa-
cja do stworzenia najlepszego kodu przez rozwiązujących zadania budowana 
jest rankingiem stu najszybszych kodów dla każdego problemu. Osoby piszące 
kody dążą do tego, aby ich rozwiązania zostały zamieszczone w tym rankingu.

Za pomocą Codewars można doskonalić aż 46 różnych języków progra-
mowania. Osiągnięcia, ranking czy „honor”2 to czynniki, które w prosty spo-
sób przyciągają i zachęcają do dalszego rozwiązywania zadań (rys. 4) [8; 16; 
1]. Witryna ta nie jest przeznaczona dla osób początkujących. Jest skierowana 
do osób, które znają już dany język i chcą opanować go w większym stopniu 
poprzez przyjmowanie coraz trudniejszych wyzwań. Najlepsze rozwiązania 
pojawiają się wyżej w rankingu odpowiedzi i inni użytkownicy mogą je oceniać 
i komentować. Jest to naprawdę proste i skuteczne rozwiązanie. Strona cieszy się 
coraz większą popularnością, mimo iż nie wykorzystuje wszystkich elementów 
gamifikacji, takich jak nagrody za codzienne logowanie.

Rys. 4. Elementy statystyk w Codewars.com

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.codewars.com/users/SebSK

2 Honor – na stronie Codewars są to punkty przyznawane za rozwiązywanie „kata”, czyli za-
dań na stronie.
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Z kolei Codeacademy jest przeznaczona dla osób, które nie miały jeszcze 
styczności z programowaniem. W aplikacji każdy szczegół wyjaśniony jest na 
tyle precyzyjnie, aby czytający był w stanie zrozumieć język, którego się uczy. 
Po wykonaniu określonej liczby zadań otrzymuje się odznaki i przechodzi na 
wyższe „poziomy wiedzy”. Każda lekcja wprowadza nowe zagadnienia, a uczący 
się sam musi napisać kod wykorzystujący nabytą wiedzę. Kompilator online, 
który jest zamieszczony na stronie, podpowie, czy jakiś element nie został po-
minięty. Jest to sposób nauczania, który daje natychmiastową odpowiedź i który 
jest dostosowany do indywidualnego tempa pracy.

Coroczne wydarzenie, jakim jest Advent of Code, także wykorzystuje ele-
menty gamifikacji. Codziennie przez cały okres adwentu otwierane są nowe 
zadania z programowania, które można rozwiązać na dowolny sposób, jed-
nak tak, aby uzyskać pożądany wynik. Z każdym dniem wzrasta ich poziom 
trudności. Advent of Code wykorzystuje tabele wyników, pokazuje statystyki 
i nagradza najszybsze osoby. Codziennie z każdym rozwiązanym zadaniem 
na stronie głównej jest prezentowana kolejna część ASCII Art, czyli prostego 
rysunku komputerowego, składającego się z  tekstu z  tablicy znaków ASCII  
(rys. 5). Wydarzenie corocznie zachęca do rywalizacji wiele osób.

Rys. 5. Advent of Code ASCII Art 2018 (niepełny)

Źródło: https://david-codes.hatanian.com/2018/12/19/advent-of-code.html
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Metoda badań

Samo granie w gry w pewnych momentach wiąże się z wysiłkiem, który jest 
konieczny, by zdobyć nagrodę, np. wyższy poziom czy artefakt. Podobny trud 
muszą włożyć uczniowie uczący się w szkole, aby dostać dobrą ocenę czy przejść 
do następnej klasy. Szkolny motywator jest co prawda negatywny, ale nadal sta-
nowi czynnik motywujący. W gamifikacji uczeń ma swobodę wyboru i poczu-
cie kontroli, przez co jego motywacja jest o wiele większa [17]. Z tego można 
wywnioskować, że edukowanie przez grę nie musi być przyjemne, ale ważne 
jest, by dawało poczucie, że to poświęcenie jest wewnętrznie uzasadnione [13].

W  przeprowadzonych w  październiku 2019 roku badaniach3 dwunastu 
uczniów otrzymało dostęp do strony internetowej SebSK.pl, która stwarza 
wyspecjalizowane miejsce do utrwalania wiedzy. Ściśle mówiąc, wspoma-
ga nauczanie języka C++ na lekcjach informatyki. Jest to tylko dodatek do 
przerabianych przez nich tematów i nie jest dla uczniów obowiązkowy. Nie 
może być traktowany jako zamiennik standardowej metody nauczania, a je-
dynie jako forma nieobowiązkowej pracy domowej, która przynosi dodatkowe 
korzyści. Grupę kontrolną stanowiła grupa dwunastu uczniów z tej samej klasy. 
Należy dodać, że przy tej metodzie nauki nie może być wywierana przez nauczy-
ciela na uczniach presja do rozwiązywania zadań w domu.

strona i jej elementy

Rys. 6. Strona główna w SebSK.pl

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.sebsk.pl/welcome.php

3 Badanie przeprowadzono pod nadzorem nauczyciela Krzysztofa Hamryszczaka w Liceum 
Ogólnokształcącym nr 2 w Malborku od 7.10.2019 do 18.10.2019.
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Strona SebSK.pl, do której uczniowie otrzymali dostęp, jest zaopatrzona 
nie tylko w niezbędne rzeczy, których elementy mają wpłynąć na uczniów, ale 
i tworzy ona „mikroświat”, w którym wykonywane przez nich zadania mają 
znaczenie [10]. Po zalogowaniu każdy użytkownik ma wgląd do swoich punktów 
zdobywanych za wykonanie zadań (PZ), czyli umownej waluty, którą badani 
mogli wymienić na rzeczy wewnętrzne (np. doświadczenie) i zewnętrzne (np. 
ocena z aktywności) oraz w sklepie na stronie dedykowanej. Waluta ma pozy-
tywny wpływ na użytkowników, gdyż pokazuje postęp i jest rodzajem nagrody, 
co działa motywująco [6; 7].

Widoczny na stronie aktualny poziom oraz dystans pozostały do kolejne-
go informuje o postępie. W panelu zadań badani widzą zadania rozwiązane, 
zadania do rozwiązania oraz mogą przejść do rozwiązywania zadań nieukoń-
czonych. Mogą też zweryfikować optymalizację swojego programu poprzez 
sprawdzenie czasu wykonania i obejrzenie kodu źródłowego.

Sklep, czyli trzecia zakładka na pasku nawigacyjnym, to nic innego, jak pro-
sta wymiana PZ na rzeczy wewnętrzne oraz zewnętrzne. Uczniowie są nadal na 
początkowym poziomie edukacji, gdzie sami nie wiedzą, czego tak naprawdę 
chcą się nauczyć, dlatego w tym wypadku ciężko o wewnętrzną rzecz, która by-
łaby motywatorem, więc na początku dostępne są tylko motywatory zewnętrz-
ne, lecz mają one odpowiednią cenę. W sklepie wraz z osiąganiem wyższych 
poziomów pojawiają się nowe rzeczy, co przekłada się na ciekawość uczniów, 
którzy mogą zastanawiać się, co czeka ich na wyższych poziomach. Z rzeczy do 
kupienia wraz z cenami i momentami odblokowania są:
−	 ocena 5 z aktywności – cena 60 PZ, odblokowane od początku;
−	 ocena 6 z aktywności – cena 100 PZ, odblokowane od początku;
−	 50% poziomu – cena 50 PZ, odblokowane po 5. poziomie;
−	 dostanie jednego z pytań na następnym sprawdzianie – cena 230 PZ, odblo-

kowane po 10. poziomie;
−	 zwolnienie ze sprawdzianu – cena 400 PZ, odblokowane po 15. poziomie.

Zadania

Zadania dane uczniom na początku są łatwe, na takim poziomie, który rozumie-
ją, ale wprowadzają ich w system działania aplikacji. Kiedy uczniowie je kończą, 
to następuje aktywacja trudniejszych zadań, aby gracze powoli wkraczali na 
wyższy poziom. Finalne zadania są przygotowywane na podstawie matur z in-
formatyki z wcześniejszych lat. Nagrody za wykonanie zadań są w wysokości od 
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20 do 30 PZ oraz dodatkowe 10 PZ gracz otrzymuje za rozwiązanie zadania jako 
jedna z pierwszych sześciu osób.

wyniki

Na początku uczniowie chętnie podeszli do rozwiązania pierwszego zadania, 
które zostało wytłumaczone na lekcji. Tego samego dnia można było zauważyć 
wzmożony ruch, gdyż działanie strony uległo spowolnieniu. To jednak szybko 
zamieniło się w całkowity brak aktywności. Pomimo iż uczniowie świadomi byli 
nagród i innych korzyści, nie czuli presji ani potrzeby korzystania z programu. 
Żadna rzecz w sklepie nie została kupiona. Jeden uczeń rozwiązał dwa zadania, 
a reszta rozwiązała tylko po jednym.

 
Tab. 1. Liczba wykonanych zadań przez uczniów na stronie SebSK.pl w trakcie badań

Źródło: opracowanie własne.

Przez brak danych do porównania nabytych umiejętności nie da się okre-
ślić, czy i w jaki sposób pomogło to uczniom, dlatego nie dokonano ewaluacji. 
Podobne obserwacje można poczynić na Advent of Code. Daje się zauważyć, że 
chociaż na początku było tam zarejestrowanych wiele osób, to ich zaintereso-
wanie także szybko malało (rys. 7). 

Sebastian Kwaśniak  •  Zastosowanie technologii informatycznych w neurodydaktyce
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Rys. 7. Adventofcode.com, jedna gwiazdka reprezentuje do 2063 osób, które rozwiązały 

zadanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://adventofcode.com/2018/stats

wnioski
Gamifikacja daje zwiększoną koncentrację uczniów, zmniejsza różnice między 
uczniami i podwyższa szkolne oceny uczniów [1]. Ogromnym problemem gry-
walizacji jest jednak brak długotrwałej motywacji. Krótkotrwała znika w eks-
presowym tempie i osoby, które korzystały z takich usług, szybko tracą nimi za-
interesowanie [7; 6], jeśli nie jest na nich wywierana presja, aby z tych narzędzi 
korzystać [2]. Uzyskany w badaniu przeprowadzonym z wykorzystaniem platfor-
my SebSK.pl wynik był porównywalny do wyniku badania przeprowadzonego 
w serwisie Advent of Code, biorąc pod uwagę różnicę w liczbie użytkowników. 
Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał neurodydaktyczny, wielu badaczy 
używa gamifikacji jako uzupełnienia i wspomagania zajęć w szkole [11; 5], co 
daje lepsze wyniki niż samo korzystanie z gry edukującej [12].

Rozwiązaniem problemu gwałtownego spadku zainteresowania może być 
zwiększenie motywacji wewnętrznej, żeby gra przyciągała sama z siebie, a nie 
jej wynik. Chodzi o to, by nikt nie grał po to, by skończyć grę, tylko dlatego, że 
wciąga ona poprzez różne mechanizmy psychologiczne. Można by użyć bardziej 
zaawansowanych i czasochłonnych metod, które prócz zadań posiadają fabułę 
i które wychodzą poza samo narzędzie, np. umożliwiając zrobienie plakatu czy 
zorganizowanie gry terenowej.
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Kacper Narloch1

wpływ nowoczesnych technologii na rozwój mózgu  
w procesie uczenia się

d zisiejszy człowiek na każdym etapie swojego życia ma styczność z nowocze-
snymi technologiami. Począwszy od inteligentnych zabawek, a skończyw-

szy na smartfonach czy smartwatchach. Nowoczesne technologie są obecne 
w wielu dziedzinach życia. Nie ma możliwości, aby z nich nie korzystać. Są 
obecne wszędzie: w sklepie, w urzędzie czy w szkole. Coraz częściej zastana-
wiamy się, czy technologia przynosi więcej dobrego, czy złego. Naukowcy od 
wielu lat prowadzą badania w zakresie niekorzystnych skutków nadmiernego 
kontaktu dzieci z komputerem czy telefonem komórkowym. Badaniom poddają 
sferę fizyczną młodego człowieka, związaną z otyłością, wadami wzroku czy 
postawy. Te wszystkie zmiany chorobowe mają swoje źródło w przemianach, 
które zachodzą w naszym mózgu. W 2001 roku postawiono hipotezę, że mózg 
dziecka dorastającego wśród nowych technologii jest strukturalnie i funkcjo-
nalnie różny od mózgu dziecka wychowywanego bez wpływu technologii. Ta 
hipoteza została potwierdzona w 2013 roku [1, s. 121–122]. 

W  obliczu rozwoju cywilizacyjnego, postępu informatycznego w  niemal 
każdej gałęzi przemysłu wiedza na temat wpływu technologii na mózg traci na 
znaczeniu. Chęć informatyzacji przemysłu prowadzi do coraz szerszego stoso-
wania nowych technologii w procesie edukacji. Ogromne znaczenie dla rozwo-
ju globalnego ma nauczanie programowania i kodowania w szkole [6]. Postęp 
w technologii w sposób szczególny wpływa na gospodarkę i życie społeczne 
państwa. Przemiany zachodzące w sektorze edukacyjnym potęgują nauczanie 
logicznego i konstrukcyjnego myślenia. 

Zdaniem Billa Gatesa2 nauka programowania jest doskonałą gimnastyką dla 
mózgu, stanowi ona niejako naukę kolejnego języka, którego należy uczyć się 

1 Kacper Narloch, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie.
2 Bill Gates – amerykański informatyk, współzałożyciel Microsoftu.
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obok innych języków świata. To język komunikacji z wszystkimi urządzeniami 
technicznymi. Umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia w żaden sposób 
nie powinna być negowana. Nie należy się bać postępu technologicznego, bez 
którego obecny świat by nie istniał. 

Pod pojęciem postępu technologicznego można byłoby rozumieć wynale-
zienie koła czy cementu. Jednak nikt w dzisiejszym świecie nie wyobraża sobie 
świata bez tych wynalazków. Zatem postęp technologiczny to źródło nowych 
możliwości, które mają ułatwiać człowiekowi życie. Kodowanie czy programo-
wanie uczy rozwiązywania problemów i tworzenia własnych algorytmów. To 
wszystko sprzyja „myśleniu komputacyjnemu”, które służy znajdowaniu roz-
wiązań skomplikowanych otwartych problemów [3, s. 122–124]. 

Uczenie programowania ma wpływ na tworzenie aktywnego i świadome-
go uczestnika współczesnych mediów społecznościowych. Ta świadomość ma 
ogromne znaczenie, bo aktywizuje uczestnika np. do krytycznego spojrzenia 
na materiały wyszukiwane poprzez przeglądarki internetowe. Każde działanie 
edukacyjne niesie za sobą spostrzeżenia uczniów: czy to, czego się uczą, ma 
zastosowanie w praktyce i czy metody nauczania są odpowiednio do nich do-
brane. Zwracają oni uwagę na odpowiedni dobór treści oraz formy. Informacje 
przedstawiane w sposób interaktywny wzbudzają ciekawość i chęć poznania. 
Proces uczenia musi być przemyślany i nastawiony na odbiór określonej grupy 
ludzi. Należy zadać pytanie, kim są dzisiejsi uczniowie i czego oczekują.

Uczeń dzisiejszej szkoły żyje w świecie, który trudno sobie wyobrazić bez 
komputerów i umiejętności posługiwania się nimi. Uczniowie oczekują odpo-
wiedniego przygotowania z zakresu technologii informacyjnej, które pozwoli 
im w przyszłości odnieść sukces na rynku pracy. Na uwagę zasługują wszel-
kie projekty edukacyjne, które wpływają na rozwój kluczowych umiejętności 
uczniów, takich jak umiejętność radzenia sobie z problemami i ich samodziel-
nego rozwiązywania. Ważne są również te projekty, które pozwalają wzbudzać 
ciekawość oraz chęć pracy nad danym zadaniem. 

Warto przytoczyć przykład projektu opracowanego przez grupę nauczycieli 
z Bielska-Białej, którzy w 2011 roku postanowili uruchomić zajęcia z roboty-
ki pod nazwą Laboratorium robotyki. Projekt ten niemal natychmiast wzbu-
dził ogromne zainteresowanie uczniów, rodziców, a także wyższych uczelni. 
Przedsięwzięcie zostało również zauważone przez prof. Igora Piotra Kurytnika, 
kierownika Katedry Elektrotechniki i Automatyki Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Białej. Profesor w swojej recenzji zwrócił uwagę, że projekt 
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jest sposobem na zainteresowanie młodzieży budowaniem pojazdów oraz ich 
projektowaniem. Ponadto dostarczał on także dowodów na użyteczność wie-
dzy i umiejętności matematyczno-techniczno-informatycznych nabywanych 
w szkole. Nauczyciele prowadzący Laboratorium robotyki wypracowali własny 
format zajęć, podczas których uczniowie projektują i budują różne maszyny 
lub pojazdy, prowadzą badania stworzonych modeli, zdalnie programują oraz 
pracują w zespołach zadaniowych. Wszystkie te umiejętności były wspierane 
zasobami internetu, który był źródłem inspiracji konstrukcyjnych. Projekt był 
oparty na pracy z popularnymi klockami LEGO MINDSTORMS [5, s. 126–127]. 
Podobne projekty są realizowane w wielu szkołach w całej Polsce. Zajęcia z robo-
tyki nie są już więc wielkim marzeniem uczniów, ale są one bardzo powszechne 
w polskich szkołach3. 

Fenomen klocków LEGO w nauczaniu programowania jest związany z du-
żymi możliwościami zarówno konstrukcyjnymi, jak również programistyczny-
mi. W zestawie LEGO MINDSTORMS EV3 otrzymujemy: oprogramowanie EV3, 
części konstrukcyjne TECHNIC (patrz rys. 1 i 2), instrukcje konstruowania oraz 
planszę testową. Ponadto w zestawie otrzymujemy klocek EV34 (rys. 3), silniki, 
czujniki, zdalny nadajnik podczerwieni oraz przewody łączące [2, s. 2]. 

Rys. 1. Zestaw klocków TECHNIC

Źródło: https://www.robocamp.pl/wp-content/uploads/2018/03/EV3-edu-belki_ramki_v4-768x384.png 

3 Podobne projekty: Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu – www.zsopalenie.pl, 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie – www.sp1gniew.pl.

4 Klocek EV3 – jednostka centralna, działa jak mózg robota. Podobnie jak mózg człowieka, 
instruuje ona robota, jak ma działać.
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Rys. 2. Zestaw edukacyjny

Źródło: https://www.xnet.lv/lv/berniem/rotallietas/lego/lego-education/legor-mindstormsr-education-ev3-

papildu-komplekts_559b5751/
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Źródło: https://images.brickset.com/sets/images/45500-1.jpg?201306290556
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Nauka przy zastosowaniu tego zestawu pozwala na konstruowanie pojaz-
dów lub maszyn według załączonych instrukcji, ale także pozwala na własne 
modyfikacje. Dla młodego konstruktora została przygotowana także pomoc, 
która została specjalnie opracowana i opublikowana na stronie internetowej.

Zestaw daje także ogromne możliwości programowania. Posiada własne śro-
dowisko programistyczne oparte na ikonach (rys. 4). Pisanie programu przypo-
mina konstruowanie pociągu, gdzie skład pociągu może być krótki albo długi 
[2, s. 41]. Schemat programowania jest intuicyjny i daje dużo możliwości. 

Rys. 4. Tworzenie prostego programu z klockami TECHNIC

Źródło: https://www.robocamp.pl/wp-content/uploads/2017/09/ev3-soft-600x338.png

Ważnym elementem tego programowania jest przesyłanie programu do 
zbudowanego obiektu w czasie rzeczywistym i natychmiastowa reakcja obiek-
tu na program [2, s. 367]. Konstruktor może zauważyć wszystkie błędy kon-
strukcyjne, a programista poprawne lub błędne zachowanie robota. Uczniowie 
uczą się przez działanie, poprawiają błędy, rozwiązują problemy, poznają no-
woczesne urządzenia. Projekty z zastosowaniem klocków LEGO wnoszą do 
edukacji nowe narzędzia technologiczne, które wpływają na rozwój mózgu, 
stymulując rozwój wyobraźni przestrzennej oraz zwiększenie predyspozy-
cji matematycznych. Przykładów wykorzystywania technologii w  procesie  



180

edukacyjnym jest dużo. Każdy z nich jest inny, ale daje możliwości uczenia 
się poprzez działanie. 

Poza klockami LEGO wartościowym urządzeniem stosowanym w edukacji 
jest minikomputer Raspberry Pi. System operacyjny Raspbian zainstalowany 
w Raspberry Pi (rys. 5) posiada wszystkie niezbędne narzędzia, które tworzą 
środowisko edukacyjne do programowania. Wykazano, że metody nauczania 
informatyki i przedmiotów technicznych w szkołach, preferujące wykorzystanie 
Raspberry Pi, posiadają wiele walorów dydaktycznych [4, s. 145]. 

Rys. 5. Płytka Raspberry Pi

Źródło: SZABŁOWSKI Stanisław. Raspberry Pi jako środowisko edukacyjne. „Dydaktyka Informatyki”. 2018, 

nr 13, s. 143

Nie ulega wątpliwości, że Raspberry Pi tworzy w szkołach środowisko edu-
kacyjne do nauki programowania (np. Python, Scratch), matematyki (Mathe-
matica) i projektowania mechatronicznego [4, s. 146]. Rozwija zainteresowania 
techniczne dzieci i młodzieży, a także uczy przez zabawę. Programowanie może 
być łatwe i przyjemne. Zastosowanie komputerów jednopłytkowych ułatwia 
nauczanie mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki i robotyki  
[4, s. 146]. 

Można stwierdzić, że nowe technologie mają ogromne znaczenie dla wspar-
cia procesu uczenia się. Należy jednak pamiętać o zagrożeniach, które są obecne 
w świecie technologii i niekoniecznie korzystnie wpływają na rozwój mózgu 
młodego człowieka. Wszystkie elementy wykorzystywane w procesie nauczania 
mają znaczący wpływ na rozwój naszego mózgu i nieistotne jest to, czy są stoso-
wane papierowe podręczniki czy ich elektroniczne odpowiedniki. Nowoczesne 
technologie pozwalają mózgowi otrzymywać dodatkowe bodźce interaktywne, 
które w naturalny sposób budzą ciekawość i zainteresowanie osób uczących się.
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inteligencja biologiczna vs. sztuczna inteligencja 

R ozważanie zagadnień dotyczących sztucznej inteligencji byłoby niezwykle 
trudne bez odniesienia się do inteligencji biologicznej, czyli naturalnej. Na-

ukowcy i inżynierowie wzorują się często na obserwacji natury, a wręcz ją kopiu-
ją, tworząc ciekawe modele, urządzenia, programy komputerowe itp. Poznawa-
nie, czym jest inteligencja biologiczna, jest utrudnione. Dotyczy bowiem wielu 
aspektów: biologicznych, np. budowy mózgu, psychologicznych i filozoficznych, 
m.in. pytających o to, czy umysł jest funkcją ciała. 

Definicji czy opisów, czym jest inteligencja, możemy znaleźć wiele. Posłużmy 
się opisem proponowanym przez Słownik języka polskiego [1]: inteligencja – 
„zdolność rozumienia otaczających sytuacji i znajdowania na nie właściwych, 
celowych reakcji; zdolność rozumowania w ogóle; bystrość, pojętność”. Warto 
podkreślić pojawiające się w tym opisie słowo „zdolność”, które w odniesieniu 
do sztucznej inteligencji będzie miało ważne znaczenie praktyczne. Inteligencja 
naturalna jest związana z potencjalnie różnymi zdolnościami, które będziemy 
„naśladować” w inteligencji sztucznej. 

Zbadanie, w jakim zakresie udaje nam się naśladować określone zdolno-
ści, wymagałoby pewnej formy pomiaru inteligencji. Wielu z nas spotkało się 
wcześniej z testami na inteligencję, które za pomocą liczby wyrażają miarę in-
teligencji danej osoby. Testy z pomiarem inteligencji odnosić się mogą zarówno 
do ogólnych zdolności człowieka, jak i do specyficznych, określonych zdolności, 
takich jak umiejętność komunikacji, zdolność wnioskowania logicznego, umie-
jętność rozwiązywania problemów matematycznych itd.

Charles Spearman w ocenie inteligencji naturalnej wyróżnił dwa ważne jej 
aspekty: inteligencję ogólną, proponując czynnik związany z wykonywaniem 
zadań intelektualnych (ang. general intelligence factor – g) oraz specyficzne zdol-

1 Dr hab. inż., profesor Politechniki Gdańskiej.
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ności człowieka (ang. specific intelligence factor – s) [8]. W XX wieku Howard 
Gardner opisał szereg kategorii związanych ze specyficznymi zdolnościami 
człowieka. Wśród tych kategorii można wyróżnić:
1) inteligencję językową (lingwistyczną), np. umiejętność czytania, pisania 

i porozumiewania się za pomocą słów,
2) inteligencję logiczną lub matematyczną, np. umiejętność rozumowania oraz 

liczenia, 
3) inteligencję wizualno-przestrzenną, np. umiejętność malowania, rysowania, 

rzeźbienia itp.,
4) inteligencję muzyczną, np. umiejętność śpiewania, gry na instrumencie, 

stosowania rymu i rytmu, 
5) inteligencję interpersonalną (społeczną), np. umiejętność nawiązywania 

kontaktów, rozumienia pragnień osób,
6) inteligencję intrapersonalną (refleksyjną), np. umiejętność skupienia uwagi 

na swoich uczuciach, 
7) inteligencję ruchową, np. zdolności manualne oraz umiejętności sportowe,
8) inteligencję przyrodniczą, np. umiejętność rozumienia praw natury i postę-

powania zgodnie z nimi.
Wzorując się na tym podziale, ale także odnosząc się do aktualnej wiedzy 

i postępu technologicznego, dzieli się sztuczną inteligencję na dwie kategorie:
–  ogólną sztuczną inteligencję (silną SI), np. systemy tego rodzaju mogą re-

alizować większość działań, które potrafi człowiek; posiadają wszystkie 
atrybuty dostępne umysłowi człowieka (czyli odwzorowujemy biologiczną 
inteligencję ogólną),

–  wąską sztuczną inteligencję (słabą SI), np. systemy tego rodzaju mogą podej-
mować jedno lub kilka działań, które potrafi człowiek (czyli odwzorowujemy 
określone, wąskie, specjalistyczne zdolności człowieka).
Czym zatem jest sztuczna inteligencja? W naukach inżynieryjno-technicz-

nych sztuczną inteligencję (ang. artificial intelligence, AI) odnosi się często do 
systemów, które wykazują inteligentne zachowanie, analizując swoje środowi-
sko i podejmując działania – z pewnym stopniem autonomii – w celu osiągnięcia 
określonych celów. Wykazywanie inteligentnego zachowania odnosi się współ-
cześnie do zakresu wąskiej SI, ale postęp w kierunku silnej SI jest w ostatnich  
10 latach znacznie większy niż wcześniej. 

Dziedziny związane z SI skupione są przede wszystkim na robotyce i ucze-
niu maszynowym. Badania naukowe oraz projektowanie robotów wykorzystują  
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aspekty percepcji otoczenia, np. za pomocą czujników naśladujemy zmysły 
człowieka w celu poznania otoczenia, jak również skupiając się na oddziały-
waniu na to otoczenie, np. za pomocą manipulatorów i innych urządzeń, wy-
konujemy działania z  przemieszczeniem robota czy obiektów. Współczesne 
roboty to nie tylko urządzenia przemysłowe potrafiące efektywnie wykonywać 
szereg prac montażowych czy produkcyjnych, ale również roboty domowe (np. 
odkurzacze), ogrodowe (kosiarki), miejskie (pociągi na lotniskach, metro) itd. 
Nie należy zapominać o tak specyficznych robotach jak drony (latające, pływa-
jące itd.), pojazdy z pewnym zakresem autonomiczności czy egzoszkielety, które 
wspomagają osoby chore, ale także pracowników w wykonywaniu trudnych 
prac czy żołnierzy. Przykłady różnych kategorii robotów można byłoby długo 
mnożyć. Niewątpliwie ciekawe jest jednak pytanie, co jest „mózgiem” sterują-
cym pracą robotów. 

Robot będzie w stanie wykonywać pewne czynności, jeśli zostanie ich na-
uczony lub sam się nauczy. Dotykamy w tym momencie drugiego z kluczowych 
aspektów sztucznej inteligencji, jakim jest uczenie maszynowe (ang. machine 
learning). Uczenie maszyny – a w ogólności czegoś innego niż naturalny mózg 
człowieka – bazować będzie na metodach czy algorytmach, które pozwolą na-
uczyć „sztuczny” mózg lub będą obdarzać ten mózg zdolnością do uczenia się. 
W uczeniu maszynowym wyróżnia się cztery główne kategorie metod uczenia:
–  uczenie z nadzorem, inaczej uczenie z nauczycielem (ang. supervised lear-

ning) – uczenie z oznakowanymi danymi,
–  uczenie z częściowym nadzorem (ang. semi-supervised learning) – uczenie 

z danymi częściowo oznakowanymi,
–  uczenie bez nadzoru, czyli bez nauczyciela (ang. unsupervised learning) – 

uczenie z danymi nieoznakowanymi,
–  uczenie ze wzmocnieniem (ang. reinforcement learning) – uczenie z uwzględ-

nieniem wpływu środowiska, przekazującego sygnały, nagrody (i kary).
Uczenie maszyny, podobnie jak uczenie człowieka, może odbywać się 

poprzez przekazanie wiedzy lub poprzez wdrożenie takich algorytmów, które 
na podstawie obserwacji otoczenia nauczą się same. Przekazywanie wiedzy 
może odbywać się na różne sposoby. Przykładowo, ucząc dziecko, czym jest 
gruszka, będziemy pokazywać różne gruszki, mówiąc: to jest gruszka. Dziec-
ko poprzez narządy zmysłu będzie poznawało pewne wspólne cechy poszcze-
gólnych gruszek, np. ich kształt czy kolor. Jednocześnie będzie przypisywało 
im, podaną przez nauczyciela, np. rodzica, etykietę, czyli nazwę „gruszka”. Dla 

rozdział iii  Mózg wobec wyzwań technologicznych
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konkretnie postrzeganego owocu typu „gruszka” dziecko, świadomie lub nie, 
poznaje pewną reprezentację tego obiektu, np. {„zieloność”: 20, „kulistość”: 5, 
„etykieta”: „gruszka”}. Podane liczby są tylko ilustracją reprezentacji pomiaru 
określonej cechy, np. zamiast określenia duże, małe. Dziecko, obserwując róż-
ne gruszki, nieświadomie uczy swój mózg, czyli biologiczne sieci neuronowe, 
jak wiązać obserwowane cechy z pewnym wnioskiem, w tym przypadku z na-
zwą. Inną formą przekazywania wiadomości może być nauczanie reguł, które 
ktoś wcześniej odkrył poprzez własne obserwacje lub sam został ich wcześniej 
nauczony. W takim przypadku nauczyciel przekazuje regułę typu: jeśli owoc 
jest nieduży, o opisanym kształcie i kolorze, to jest to gruszka. Uczenie tego 
typu przeznaczone jest zwykle dla starszych dzieci, a nauczane reguły stają się 
coraz bardziej złożone i abstrakcyjne. W uproszczeniu można powiedzieć, że 
nauczyciel przekazuje pewien model, który uczeń odwzorowuje – w uprosz-
czeniu kopiuje – we własnym mózgu. Wszystkie te formy uczenia związane są 
z istotną rolą nauczyciela, bez względu na to, kim lub czym by był. Na rysunku 1  
poglądowo zilustrowano trzy kategorie metod uczenia maszynowego. 

Rys. 1. Poglądowa ilustracja trzech kategorii metod uczenia maszynowego (od lewej): 

uczenie z nadzorem, uczenie z częściowym nadzorem, uczenie bez nadzoru 

Źródło: opracowanie własne

Pierwsza część ilustracji z rysunku 1 prezentuje sytuację uczenia z nadzo-
rem. Zakładamy, że posiadamy system pomiarowy, który pozwala nam wyrazić 
pewne cechy owocu za pomocą liczb, np. {„zieloność”: 20, „kulistość”: 5} oraz 
nauczyciela, który oznacza etykietą obecnie opisywany owoc, np. {„etykieta”: 
„gruszka”}. Przyjmując, że mamy 12 owoców, uzyskamy 12 zestawów danych. 
Każdy pojedynczy zestaw jest przedstawiony jako punkt na wykresie. Współ-
rzędne to liczby dla cech: „zieloność” i „kulistość”. Ponadto każdy punkt jest 
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prezentowany za pomocą określonego koloru. Kolor ten został dobrany w celu 
prezentacji każdej z dwóch klas owoców, czyli albo gruszki, albo jabłka. Taki 
zestaw danych nazywa się zbiorem uczącym, ponieważ będzie wykorzystany do 
nauczenia maszyny (komputera) klasyfikacji obiektów na określone kategorie. 
W naszym przypadku klasyfikacji owoców na jabłka i gruszki. Na czym polega 
ta klasyfikacja? Zauważmy, że na omawianej części rysunku przedstawiono li-
nię, która rozdziela punkty reprezentujące jabłka i gruszki. Założyliśmy zatem, 
że zaproponowany model do podziału owoców na dwie klasy to model linii:  
y = ax + b. Ponieważ linia rozpoczyna się w punkcie (0,0), zatem b = 0. Oznacza 
to, że w procesie uczenia naszego modelu musimy znaleźć taką wartość para-
metru a (nachylenie linii), żeby rozdzielenie punktów reprezentujących owoce 
było jak najlepsze. Tradycyjne uczenie maszynowe polegać będzie na wyborze 
lub zaproponowaniu modelu, czyli algorytmu, a następnie na poszukaniu naj-
lepszych parametrów tego modelu tak, aby końcowy wynik klasyfikacji był jak 
najlepszy. Co jest jednak miarą tego, że model jest najlepszy? Żeby ocenić, jak 
dobry jest model, wykorzystuje się najczęściej dodatkowy zbiór uczący, który ze 
względu na zastosowanie nazywany jest zbiorem walidacyjnym lub testowym. 
W przypadku omawianego przykładu może to być zbiór kolejnych 8 zestawów 
wartości cech {„zieloność”, „kulistość”, „etykieta”}. Testowanie polega na tym, że 
mając znaną etykietę, podaną przez nauczyciela – nasze odniesienie, możemy 
jednocześnie wyznaczyć etykietę (nazwę owocu) za pomocą zaproponowanego 
modelu i jego parametrów. Jeśli prawdziwe etykiety klas wszystkich owoców 
ze zbioru testowego są typu „jabłko”, a  weryfikowany model zaproponował 
„gruszka”, to model taki nie jest dobry i poszukiwany jest inny kandydat (model). 
Proces poszukiwania czy oceny modelu zwykle jest bardzo złożony i wymaga 
stosownego aparatu matematycznego. 

Oprócz uczenia z  nauczycielem częstą kategorią uczenia maszynowego 
jest uczenie bez nauczyciela (ostatnia część ilustracji na rysunku 1). Nie mamy 
wówczas informacji o etykietach klas, lecz jedynie wartości cech. Warto jednak 
zauważyć, że wciąż możemy sprawdzić, czy zestawy te (punkty na wykresie) 
można podzielić na grupy, np. linią. Wówczas nie mamy informacji o tym, co 
reprezentują obiekty danej grupy. Nie wiemy, czy nazywają się „jabłka”, czy 
„gruszki”. Podział na grupy jest jednak również bardzo przydatny. Wszelkie po-
działy są często wykorzystywane w praktyce, np. grupy wiekowe, grupy ocen 
w szkole itd. Zdarzają się sytuacje, że część danych mamy oznaczonych etykieta-
mi, a część nie. Wówczas możemy zastosować algorytmy z grupy metod uczenia 

rozdział iii  Mózg wobec wyzwań technologicznych
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z częściowym nadzorem. Cechą tej grupy metod jest wykorzystanie wszystkich 
danych do precyzyjnego rozgraniczania pomiędzy grupami. Ponieważ niektóre 
zestawy danych są oznaczone etykietami klas, możemy pokusić się o określenie, 
co reprezentują te grupy, czyli w przybliżeniu uzyskać efekt podobny jak dla 
uczenia z nadzorem. 

Ostatnią grupę rozważanych metod stanowi uczenie ze wzmocnieniem. Idea 
uczenia tego rodzaju przypomina znaną metodę tradycyjnego nauczania (i wy-
chowania) poprzez zastosowanie „marchewki i kija”. Algorytm uczy się w taki 
sposób, że próbuje wykonać pewne działanie, obserwując, czy zdobędzie punk-
ty nagrody czy punkty kary. Oczywiście celem jest uzyskanie jak największej 
liczby punktów nagrody. Algorytm czy też maszyna, pamiętając o kontekście,  
tj. o warunkach środowiska, w którym działa maszyna, utrwali takie zachowa-
nie, które prowadziło do nagrody, np. zwycięstwa w grze komputerowej. Metody 
tego typu wykorzystywane były z powodzeniem do (samo)uczenia maszyny 
efektywnych rozgrywek w prostych grach komputerowych czy w niezwykle zło-
żonych tradycyjnych grach planszowych typu Go.

Biologiczne sieci neuronowe vs. sztuczne sieci neuronowe

Proces uczenia maszyny wymaga najpierw fizycznej realizacji „mózgu” maszy-
ny, w którym będziemy utrwalać określone reguły czy algorytmy. Tradycyjnie 
naukowcy wzorują się w tym zakresie na naturze, a w szczególności na mózgu. 
Mózg to niezwykle zaawansowana struktura biologiczna, która wykorzystuje 
licznie połączone ze sobą komórki nerwowe zwane neuronami, wykonujące 
określone przetwarzanie informacji. Na rysunku 2 przedstawiono uproszczo-
ne porównanie wybranych cech mózgu i przykładowej maszyny (komputera) 
w odniesieniu do realizacji sztucznych sieci neuronowych.

Elementarną jednostką biologicznej sieci neuronowej jest neuron, do które-
go podłączone są inne neurony – w uproszczeniu „wejście” informacji – i który 
przekazuje informacje do innych podłączonych do niego neuronów – „wyjście”. 
Dany neuron przetwarza informacje wejściowe i jeśli są spełnione określone 
warunki, „odpala” (ang. fire) impuls przekazywany dalej do innych neuronów. 
Taki uproszczony model oznacza, że neuron ma pewną pamięć, czyli poziom 
odniesienia, kiedy przekazać impuls dalej oraz cechuje się zdolnością przetwa-
rzania danych wejściowych, np. porównania poziomów pobudzenia do pozio-
mu odniesienia. Parametry te, np. poziom odniesienia, cechują każdy neuron, 
a zarazem całą sieć neuronów tworzących zestaw parametrów. Ten uproszczony 
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model dość łatwo można zamodelować poprzez prosty sztuczny neuron, prze-
znaczony do uczenia maszynowego. Warto przy okazji podkreślić, że istnieje 
wiele modeli neuronów, każdy przeznaczony do innych celów. Na rysunku 3 
pokazano uproszczony model sztucznego neuronu z odniesieniem do analogii 
neuronu biologicznego.

Rys. 2. Uproszczone porównanie wybranych cech mózgu i przykładowej maszyny (komputera) 

w odniesieniu do realizacji sztucznych sieci neuronowych 

Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Uproszczony model sztucznego neuronu (przeznaczonego do uczenia maszynowego)

z odniesieniem do analogii neuronu biologicznego

Źródło: opracowanie własne

rozdział iii  Mózg wobec wyzwań technologicznych
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Zaprezentowany model sztucznego neuronu ma tylko dwa wejścia, na które 
np. z innych neuronów czy sztucznych „zmysłów” trafia informacja, która z kolei 
jest przetwarzana przez jądro realizujące prostą operację sumowania (symbol 
sigmy) wartości wejściowych, odpowiednio przemnożonych przez parametry 
(W), które podlegają uczeniu. Poszukujemy najlepszych wartości, żeby osiągnąć 
określony cel. Jeśli wagi (W) będą miały wartość 1, to wyjście tego uproszczo-
nego neuronu będzie stanowić suma wejść. Najczęściej jednak zarówno biolo-
giczny, jak i sztuczny neuron ma charakter nieliniowy, co oznacza, że wyjście 
nie jest prostą sumą ważonych wejść. Na wyjściu takiego neuronu stosowana 
jest bowiem dodatkowa funkcja. Posługując się typową ilustracją neuronu, po-
wiemy, że neuron przekaże na wyjście wartość 1, jeśli wartość sumy ważonych 
wartości wejściowych osiągnęła co najmniej pewien poziom odniesienia. Ina-
czej na wyjściu pojawi się umowne 0. Przykładowo, jeśli W0 = 1 i W1 = 1, wówczas 
obliczenia dla neuronu wyglądają tak: x1= 2, to z = W0 ⋅ 1 + W1 ⋅ x1, czyli z = W0 ⋅1 + 
W1⋅ 2 = 1 ⋅ 1 + 1 ⋅ 2 = 3. Jeśli x1 = 10, to z = 11 itd. Uogólniając, jeśli sztuczny neuron 
ma wygenerować na wyjściu wartość 1, to wartość z powinna być większa niż 
pewien poziom odniesienia. Przykładowo niech wartość poziomu odniesienia 
będzie równa 10, a funkcja wyjściowa opisana tak: y = 0, jeśli z < 10, y = 1, je-
śli z ≥ 10. W ten sposób można uzyskać jedną z najprostszych postaci modelu 
sztucznego neuronu. 

Zarówno operacje mnożenia przez wagi, jak i operacje dodawania czy po-
równania bardzo łatwo można zrealizować za pomocą programów kompute-
rowych. Dlatego praktycznie wdrożony sztuczny neuron pojawił się właściwie 
wraz z  początkiem rozwoju komputerów, tj. pod koniec lat pięćdziesiątych  
XX wieku. Wówczas amerykański naukowiec i inżynier Frank Rosenblatt opra-
cował i  wdrożył jako dość obszerne urządzenie pierwszy perceptron, czyli 
realizację sztucznych neuronów do problemu percepcji obrazu (rozpoznawa-
nia obrazu) [6; 7]. Ideę perceptronu zilustrowano poprzez proste zastosowa-
nie sztucznego neuronu na rysunku 4. Przedostatnim elementem rysunku jest 
funkcja progowania (uskok) określająca wartość, dla której neuron poda na 
wyjście wartość 1, np. jest „gruszka”.
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Rys. 4. Perceptron wykorzystujący sztuczny neuron do klasyfikacji owoców na podstawie 

cech wyodrębnionych z obrazu

Źródło: opracowanie własne

Warto podkreślić, że w tym przypadku konieczne jest uzyskanie z obrazu 
zestawu cech i ich reprezentacji w formie liczb, czyli tak, jak omawialiśmy to 
wcześniej. Uzyskany zestaw liczb jest przekazywany na wejście neuronu. Naj-
częściej pojedynczy neuron nie wystarczy, żeby zrealizować określone, złożone 
zadanie. Dlatego konstruuje się, ponownie na wzór mózgu, sieć połączonych ze 
sobą neuronów, uporządkowanych w zestawy warstw. Warstwy ukryte realizują 
główne obliczenia w modelu. Zilustrowano to na rysunku 5.

Rys. 5. Prosty model sztucznej sieci neuronowej ułożonej w warstwy

Źródło: opracowanie własne
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Ponownie podobnie jak w mózgu, możemy zastosować dużą liczbę neuro-
nów. W mózgu człowieka dorosłego średnia liczba neuronów to 86 miliardów. 
W sztucznych sieciach neuronowych stosuje się nawet miliony neuronów. Ich 
liczba nie jest jednak najważniejsza. Przykładowo słoń ma prawie 3 razy wię-
cej neuronów niż człowiek, a jednak nie wykazuje się zbyt wielką inteligencją 
(chyba że inteligentnie ją ukrywa). Ważne są również inne parametry sieci, jak 
liczba połączeń, topologia, czyli sposób połączeń czy lokalna gęstość. W ter-
minologii sztucznych sieci neuronowych mówimy, że im więcej jest warstw 
ukrytych, tym głębsza jest sieć. Im więcej neuronów w warstwie, tym warstwa 
jest szersza. I chociaż sztuczne sieci neuronowe znane są od dziesiątek lat, to 
dopiero w ostatnich kilku latach zyskały ponownie olbrzymią uwagę, ponie-
waż poprzez zastosowanie specjalnych architektur (topologii) sieci głębokich 
zaczęto osiągać konkretne wyniki, np. rozpoznawania obrazów lepsze niż dla 
przeciętnego człowieka. W 2012 roku Alex Krizhevsky z grupą współautorów 
opublikował pracę przedstawiającą sieć głęboką o nazwie AlexNet, która znacz-
nie lepiej pozwalała rozpoznawać obiekty na obrazach niż wszelkie inne metody 
[5]. Jedną z ważnych cech nowych modeli sieci głębokich jest to, że pierwsze 
warstwy sztucznych sieci neuronowych mogą same uczyć się, co jest istotne 
w obrazie. Nie ma potrzeby określania tych cech przez człowieka czy poprzez 
inne metody. Na rysunku 6 zilustrowano nowy proces przetwarzania danych 
wejściowych (obraz), w którym sieć sama uczy się, jakie cechy wyodrębnić i wy-
korzystać w kolejnych etapach przetwarzania.

Rys. 6. Ilustracja nowego procesu przetwarzania danych wejściowych

Źródło: opracowanie własne
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Do dzisiaj osiągnięto znaczny postęp w zakresie rozwoju różnych modeli 
głębokich sieci neuronowych. Opracowywane modele wykorzystywane są do 
różnego rodzaju danych, np. obrazy, tekst, mowa, muzyka, oraz mają szerokie 
zastosowanie, np. do rozpoznawania zmian chorobowych w obrazach medycz-
nych, generacji muzyki czy tłumaczenia tekstu.

Przyszłość sztucznej inteligencji 

Obserwowany obecnie sukces głębokich sieci neuronowych i innych rozwią-
zań w zakresie sztucznej inteligencji zawdzięczamy opracowywaniu nowych 
algorytmów, których rozwój nie mógłby być jednak możliwy bez postępu 
w zakresie nowoczesnych procesorów czy pozyskiwaniu bardzo dużych ko-
lekcji danych kluczowych w procesie uczenia. Uczenie sztucznej sieci neu-
ronowej, która może mieć miliony parametrów, trwałoby jeszcze do niedaw-
na nawet kilka miesięcy. Dzisiaj może potrwać zaledwie godzinę. W chwili 
zaś, gdy czytelnik przegląda niniejszą pracę, może nawet znacznie krócej. 
Wytrenowanie nowego modelu ma niezwykle istotne znaczenie praktyczne 
w odniesieniu do możliwości człowieka. Potrzeba bowiem dużo czasu, żeby 
nauczyć jedną osobę rozpoznawania określonej klasy obiektów, np. różnych 
gatunków zwierząt, na podstawie zdjęć. W przypadku sztucznej inteligencji 
raz nauczony model można błyskawicznie rozesłać na cały świat i może być 
szybko stosowany. O ile bowiem proces uczenia modelu jest jeszcze w miarę 
długotrwały, o tyle zastosowanie modelu jest zwykle błyskawiczne. Jeśli mo-
del wymagałby aktualizacji, to operację trenowania i udostępniania modelu 
można bardzo łatwo i szybko powtórzyć. Spróbujmy odpowiedzieć, czym jest 
model. Model może być utrwalony jako plik komputerowy. Taki plik może 
być łatwo przesłany przez sieć komputerową i wykorzystany. Przykładowy 
pseudokod programu wykorzystania modelu dla problemu rozpoznawania 
obrazu może wyglądać tak:
1. Wczytaj model z pobranego pliku.
2. Wczytaj obraz, dla którego chcesz przeprowadzić rozpoznawanie, np. z pli-

ku, z kamery.
3. Zastosuj model – wywołaj operację klasyfikacji.
4. Pokaż uzyskany wynik.

Program komputerowy realizujący powyższy scenariusz może liczyć zaled-
wie kilkanaście linijek kodu. Na rysunku 7 pokazano przykłady zastosowania 
modelu rozpoznawania obrazów do różnej klasy obrazów. Pod każdym obrazem 
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pokazano nazwy, jakie zaproponował model wraz z „prawdopodobieństwem” 
trafnego rozpoznania.

Rys. 7. Przykłady zastosowania modelu rozpoznawania obrazów do różnej klasy obrazów 

Źródło: opracowanie własne

Obserwowany sukces sztucznej inteligencji cechuje konkretne efekty dla 
społeczeństwa. W renomowanych czasopismach z ostatnich kilku lat może-
my znaleźć raporty z badań naukowych nad skutecznym opracowaniem algo-
rytmów, których dokładność jest co najmniej na takim samym poziomie jak 
u ludzi. Oczywiście w wybranych aspektach. Dotyczy to również medycyny, 
gdzie znane są prace na temat przełomowych osiągnięć sztucznej inteligencji 
w skutecznej diagnostyce, np. w dermatologii [2], okulistyce [3] czy kardiolo-
gii [4]. Współczesna sztuczna inteligencja podejmuje z sukcesem zadania takie 
jak tłumaczenie mowy/tekstu, rozpoznawanie mowy/tekstu, generacja mowy/
tekstu, rozpoznawanie emocji, prognozowanie zachowań, planowanie działań, 
zarządzanie inteligentnym miastem. Szereg rządów wykorzystuje lub planuje 
wykorzystanie sztucznej inteligencji do planowania swoich działań, choćby 
w zakresie polityki międzynarodowej. Warto także podkreślić, że sztuczna in-
teligencja staje się coraz częściej obecna w twórczych obszarach działalności 
człowieka związanych ze sztuką. Znane są dokonania SI w obszarze kompozycji 
muzyki czy malowania obrazów. 

Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji stawia przed nami szereg pytań na-
tury zarówno etycznej, jak i praktycznej, dotyczących naszej przyszłości. Zasta-
nawiamy się, czy rozwój SI sprawi, że wiele obecnych zawodów wykonywanych 
przez ludzi będzie niepotrzebnych? Czy staniemy się intelektualnie leniwi? Jak  
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powinien wyglądać model edukacji uwzględniający, ale i wykorzystujący rozwój 
sztucznej inteligencji? Warto coraz częściej stawiać sobie tego typu pytania, na 
bazie których będziemy kształtować naszą przyszłość, a także poszukiwać na 
nie odpowiedzi.
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w jaki sposób interfejsy mózg-komputer wpłyną na świat

wprowadzenie

o d kilkudziesięciu lat nowoczesna technologia staje się coraz bardziej inte-
gralną częścią życia wielu ludzi. Zwiększa się nie tylko moc obliczeniowa 

i  liczba możliwych zastosowań urządzeń elektronicznych, ale także łatwość 
ich obsługi. Inżynierowie dążą do tego, by była ona coraz bardziej intuicyjna, 
poczynając od poprawy czytelności oprogramowania, a  kończąc na moty-
wie, który dotychczas powszechnie znany jest tylko z filmów science fiction –  
kontroli urządzenia jedynie za pomocą myśli. Mimo że to ostatnie zdaje się 
bardzo futurystyczne, w umysłach naukowców przewija się od lat i znane jest 
pod nazwą interfejsu mózg-komputer (ang. brain-computer interface, BCI) lub  
interfejsu mózg-maszyna (ang. brain-machine interface, BMI). Pierwsze urzą-
dzenia, które rejestrowały aktywność mózgu, powstały w latach dwudziestych 
XX wieku. Natomiast pierwsze maszyny, które były w stanie wchodzić w inter- 
akcję z tym organem – w latach sześćdziesiątych. Powstają zatem pytania: Jeśli 
interfejsy mózg-komputer zostały wynalezione tak dawno, na jakim stopniu roz-
woju są obecnie? Czy kiedykolwiek osiągną poziom zaawansowania znany z fil-
mów? A jeśli tak, to w jaki sposób wpłynie to na człowieka, społeczeństwo i świat?

Budowa interfejsu mózg-komputer

Mózg jest niezwykle skomplikowanym organem, który nie jest dobrze zbadany. 
Aby wyjaśnić, w jaki sposób działają interfejsy mózg-maszyna, niezbędna jest 
podstawowa znajomość budowy tego narządu.

Najbardziej wewnętrzne części mózgu, takie jak rdzeń przedłużony i móż-
dżek, odpowiadają za regulację najbardziej podstawowych funkcji, takich 
jak oddychanie, wrodzone odruchy czy koordynacja ruchów. Części bardziej 
zewnętrzne, przykładowo wzgórze i  podwzgórze, odpowiadają za procesy  

1 Anna Sawicka, III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku.
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nieco bardziej skomplikowane, jak regulacja cyklu dobowego, głód i pragnienie, 
a także wstępna ocena bodźców zmysłowych. Najbardziej zewnętrzna część 
mózgu, a zarazem największa, to kresomózgowie, które odpowiada za funkcje 
świadome. Jest ono podzielone na dwie półkule, a każda z nich – na cztery płaty 
(rys. 1). Płat czołowy jest odpowiedzialny między innymi za osobowość, pamięć, 
ocenę emocji, myślenie abstrakcyjne, a także wyuczone działania ruchowe. Płat 
ciemieniowy odpowiada za poruszanie się, czucie oraz orientację przestrzenną. 
Płat skroniowy jest odpowiedzialny za mowę, pamięć werbalną, rozpoznawanie 
obiektów, wrażenia dźwiękowe. Natomiast płat potyliczny pozwala na rozpo-
znawanie i interpretację bodźców wzrokowych [4].

Rys. 1. Rozmieszczenie płatów w mózgu

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lobes_of_the_brain_NL.svg

Mózg jest zbudowany z  komórek nerwowych nazywanych neuronami. 
Neuron stworzony jest z ciała komórki oraz wypustek, które od niego odcho-
dzą: dendrytów, które przekazują impulsy elektryczne pochodzące od innych 
komórek nerwowych, oraz aksonu, który przesyła do innych komórek impulsy 
elektryczne. Zakończenia aksonu jednych komórek stykają się z dendrytami 
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innych neuronów. Mózg człowieka składa się z około 86 miliardów komórek ner-
wowych. Większość ciał komórek znajduje się bliżej zewnętrznej części mózgu, 
podczas gdy większość aksonów – bliżej środka, co tworzy podział na substancję 
białą i szarą. Wszelkie zachodzące w mózgu procesy są tworzone poprzez prze-
syłanie impulsów elektrycznych pomiędzy neuronami [5].

Mogłoby się zdawać, że jeśli wiadomo, w jaki sposób działa mózg w więk-
szej skali, tzn. które części odpowiadają za poszczególne funkcje, a także jakie 
procesy zachodzą w znacznie mniejszej skali, tj. w jaki sposób działają neu-
rony, ustalenie, jak dokładnie powstają w mózgu poszczególne procesy, nie 
powinno stanowić większego wyzwania. Tymczasem okazuje się, że wiedza na 
ten temat nie przekłada się na zrozumienie, w jaki sposób działa mózg. Przy-
kładowo, jedne z najlepiej zbadanych obszarów tego organu to kora ruchowa 
i kora czuciowa. Wiadomo, które części kory ruchowej odpowiadają za ruch 
daną częścią ciała, ale precyzyjne i uniwersalne odczytanie, jaki konkretnie 
ruch ma zostać wykonany, w którą stronę czy z jaką siłą, leży poza granicami 
obecnych możliwości. 

Warto jednak wspomnieć, że stworzenie silnie spersonalizowanego interfej-
su odczytującego zamierzone ruchy jest już możliwe. We Francji między czerw-
cem 2017 a lipcem 2019 roku stworzono dla 28-letniego mężczyzny dotkniętego 
tetraplegią egzoszkielet sterowany za pomocą BMI. Na mózgu pacjenta nad ob-
szarami odpowiadającymi za ruch kończyn górnych umieszczono dwa bezprze-
wodowe rejestratory, z których każdy ma 64 elektrody, a one mają za zadanie 
przesyłać dane do algorytmu uczącego się znaczenia poszczególnych sygnałów. 
Mężczyzna przez dwa lata wykonywał rozmaite ćwiczenia na symulatorach, 
które dzięki neuroplastyczności mózgu oraz uczącemu się algorytmowi pozwo-
liły mu na osiągnięcie pewnego stopnia sprawności w używaniu egzoszkieletu. 
Jednak jego ruchy cały czas pozostawały niezbyt precyzyjne, a egzoszkielet wy-
magał przyczepienia do sufitu, by mężczyzna nie stracił równowagi [9]. 

Jeśli stworzenie BCI dla jednego z najlepiej zbadanych obszarów mózgu wy-
maga tyle czasu i wysiłku, trudno sobie wyobrazić, by w najbliższym czasie mógł 
powstać taki interfejs dla płatu czołowego, gdzie nie istnieją jasne zależności po-
między aktywnością poszczególnych neuronów a funkcjami pełnionymi przez 
tę część centralnego układu nerwowego. 

Prawdopodobnie obecny stan rozwoju komputerów pozwoliłby na dużo bar-
dziej dogłębne zebranie informacji na temat mózgu, które mogłyby nas dopro-
wadzić do znacznego rozwoju w dziedzinie interfejsów mózg-maszyna. Istnieje 
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jednak dużo poważniejszy problem: stworzenie urządzenia, które jest w stanie 
zebrać dokładne informacje o aktywnych neuronach i jednocześnie byłoby jak 
najbezpieczniejsze dla człowieka. Istnieją metody takie jak rezonans magne-
tyczny, który jest co prawda metodą nieinwazyjną, ale informacje, które w ten 
sposób otrzymujemy, są niewystarczające do stworzenia bardziej zaawansowa-
nego BCI. Są również sposoby dużo bardziej inwazyjne, jak rejestrowanie infor-
macji z pojedynczego neuronu za pomocą metody patch-clamp, która polega na 
wprowadzeniu do mózgu bardzo cienkiej pipety i przyczepieniu jej do neuronu. 
Pozwala to na dokładne śledzenie aktywności neuronu w czasie rzeczywistym, 
jest jednak bardzo inwazyjne i mało efektywne, jako że nie ma możliwości wpro-
wadzenia do organizmu tylu pipet, 
by badać pojedynczo dostatecznie 
dużo neuronów [12].

Technologia z użyciem rejestra-
torów, wspomniana wcześniej przy 
omawianiu egzoszkieletu, pozwo-
liła na dostatecznie dokładną reje-
strację aktywności neuronów tak, 
by BCI zadziałał. Trzeba jednak 
wziąć pod uwagę, że kora ruchowa 
jest stosunkowo mało skompliko-
waną częścią mózgu. W  wypadku 
próby stworzenia BMI, który reje-
struje aktywność neuronów w  in-
nych partiach mózgu, może okazać 
się niezbędne bardziej inwazyjne 
podejście, które naruszy struktu-
ry tego organu. Nad tym obecnie pracuje firma Neuralink Elona Muska, któ-
ra w lipcu 2019 roku zaprezentowała osiągnięcia dokonane w ciągu ostatnich 
dwóch lat. Powstał chip, do którego podłączonych jest 96 nici polimerowych 
(rys. 2). Nici mają być wprowadzone przez czaszkę do mózgu podczas operacji 
przeprowadzonej przez wyprodukowanego w tym celu przez tę firmę robota. 
W sumie urządzenie zawiera 3072 elektrody. Dla porównania w większości in-
terfejsów mózg-maszyna używanych jest do 256 elektrod [15].

Rys. 2. Szczur z chipem wyprodukowanym 

przez firmę Neuralink

Źródło: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/ 

703801v2.full
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historia interfejsów mózg-komputer i ich stan obecny

Elektryczna aktywność mózgu została po raz pierwszy zarejestrowana w 1924 
roku przez niemieckiego psychiatrę Hansa Bergera. Był on jednym z twórców 
elektroencefalografii. Wykorzystał on elektroencefalograf (EEG) – urządzenie 
służące do nieinwazyjnego badania czynności mózgu poprzez umieszczenie 
na skórze czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na 
powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej, i po 
odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis – elektroencefalogram. 
Metoda ta jest rzadko używana do budowy BCI ze względu na duże zaburzenia 
wynikające z zakłóceń powodowanych przez konieczność przekazania sygnału 
przez tkankę kostną. Wciąż jest natomiast stosowana do badania i monitorowa-
nia chorób organicznych mózgu, padaczki czy zaburzeń snu [8].

Pierwsze urządzenie, które wchodziło w interakcję z mózgiem, zostało stwo-
rzone w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku przez hiszpańskiego profesora 
José Delgado. Bardzo efektowny eksperyment naukowca, który polegał na za-
trzymaniu za pomocą jednego z pierwszych BCI byka w trakcie szarży, został 
przeprowadzony kilkakrotnie w Hiszpanii. 

Do mózgu zwierzęcia wprowadzanych było w sumie czternaście lub dwa-
dzieścia osiem elektrod (zależnie od przypadku), symetrycznie na obu półku-
lach. Stymulowały one korę ruchową, wzgórze oraz jądra podstawne, które peł-
nią funkcje związane z kontrolą ruchów, emocjami i procesami poznawczymi. 
José Delgado używał nadajnika radiowego, by wywierać wpływ na wybrane 
przez siebie części mózgu byka. Stymulacja prądem przynosiła różne zachowa-
nia zwierzęcia w zależności od natężenia prądu. Przykładowo, natężenie prądu 
na poziomie 0,1 mA nie wywierało żadnego wpływu na byka, a przy natęże-
niu prądu 0,7 mA zwierzę zaczynało biegać w kółko. Naukowiec podsumował 
swoje eksperymenty stwierdzeniem, że stymulacja prądem o natężeniu 0,8 mA 
sprawia, że zwierzę zaprzestaje czynności w jej trakcie – niezależnie od tego, 
czy je, przemieszcza się czy szarżuje – do momentu, w którym przestanie być 
wywierany wpływ na mózg [14].

Drugi eksperyment o dużym znaczeniu dla rozwoju interfejsów mózg-kom-
puter odbył się kilka lat później niż ten przedstawiony wyżej. Był on mniej 
skomplikowany, ale wnioski z niego płynące były równie ważne. Mowa o ba-
daniu przeprowadzonym w 1969 roku przez profesora Eberharda Fetza, który 
monitorował aktywność pojedynczego neuronu małpy. Za każdym razem, gdy 
neuron był pobudzony, zwierzę dostawało nagrodę. Małpa była w stanie bardzo  
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szybko zwiększyć częstotliwość aktywności neuronu, a także potrafiła „prze- 
łączać się”, gdy naukowiec zaczynał badać aktywność innej komórki nerwo-
wej. Z tego badania wynika, że algorytm interpretujący aktywność neuronów 
nie musi być idealny, ponieważ dzięki zjawisku neuroplastyczności mózg bę- 
dzie się uczył i powoli do niego dostosowywał [7]. Zostało to wykorzystane choćby 
we wspomnianym BCI kontrolującym egzoszkielet. Nie tylko algorytm uczył się  
tego, w jaki sposób działa mózg pacjenta, ale także mózg mężczyzny uczył się  
dzięki symulacjom, w  jaki sposób optymalnie korzystać z  otrzymanych  
możliwości [1].

Większość obecnie istniejących BCI służy do poprawy jakości życia ludzi 
z  rozmaitymi niepełnosprawnościami. Pozwalają sparaliżowanym osobom 
przesuwać kursor na ekranie czy też kontrolować mechaniczną kończynę. Ist-
nieją implanty, które zastępują narząd słuchu bądź wzroku, a także bardziej 
skomplikowane urządzenia, które przykładowo pozwalają na leczenie choroby 
Parkinsona. 

Bardzo wiele z tych BMI jest jednak obecnie w fazie rozwoju, a te dostępne 
na rynku są bardzo drogie lub ich działanie znacznie odbiega od pożądanego. 
Ponadto większość z nich jest inwazyjna. Dopiero w 2019 roku zespół naukow-
ców z Carnegie Mellon University we współpracy z University of Minnesota zdo-
łał wyprodukować mechaniczną rękę, która śledzi kursor na ekranie w sposób 
ciągły – bez przestojów i szarpanych ruchów. Tym niemniej cały czas nie ma 
możliwości poruszania palcami [6]. Z kolei obecnie najbardziej zaawansowana 
proteza ręki Modular Prosthetic Limb (MPL), która pozwala na kontrolowanie 
poszczególnych palców, a także odczuwanie dotyku oraz pozycji, jest cały czas 
w fazie badań klinicznych, a koszty poniesione dotychczas na jej rozwój wynio-
sły ponad 120 milionów dolarów [10].

Wszystkie omówione BCI mają na celu zastąpienie organów, które z rozma-
itych przyczyn nie mogą pełnić swojej roli. Istnieje również druga kategoria 
BMI, czyli interfejsy, które mają na celu poszerzenie zakresu możliwości czło-
wieka. Są one dużo mniej rozwijane niż te z poprzedniej kategorii, ze względu 
na to, że wymagania wobec nich są znacznie wyższe. Trzeba brać pod uwagę, 
że ich cena musi być przystępna. Jeśli interfejs miałby być inwazyjny, musiał- 
by przyczynić się do znaczącej poprawy jakości życia, żeby człowiek zdecy- 
dował się na operację, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. W związku 
z tym obecnie na rynku jest niewiele BCI, a żadne z nich nie cieszy się dużą 
popularnością.

rozdział iii  Mózg wobec wyzwań technologicznych
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rozwój interfejsów mózg-komputer

Istnieje wiele przewidywań odnośnie do rozwoju i możliwości BCI. W planach 
są prace nad poprawą działania interfejsów, które poprawią jakość życia osób 
z niepełnosprawnościami, a także rozpowszechnienie BMI, które zwiększają 
możliwości człowieka od wydawania poleceń urządzeniom elektronicznym 
do telepatii. Rozważa się również wykorzystanie BCI w celach militarnych. 
Nad większością z tych pomysłów trwają już mniej lub bardziej zaawanso-
wane prace.

Rozmaite zespoły badawcze pracują nad uzyskaniem protez, którymi będzie 
można precyzyjnie i płynnie poruszać, a także które będą w stanie przekazywać 
informacje na temat dotyku, nacisku czy temperatury. Jak już wspomniano, 
takie protezy istnieją, ale jest ich bardzo niewiele, ich koszt jest olbrzymi, a po-
nadto wymagają inwazyjnego wprowadzenia elektrod do mózgu, co jest prze-
ważnie uznawane za rozwiązanie nieoptymalne, ale niezbędne. Dlatego rozwój 
interfejsów w tym zakresie skupia się na zmniejszeniu kosztów produkcji oraz 
rozwoju nieinwazyjnych protez. 

Innym przykładem interfejsu, który ma na celu pomoc niepełnosprawnym 
ludziom, jest projekt naukowców z University of California. Ich BCI ma docelowo 
tworzyć pełne zdania z myśli odczytywanych z mózgu. Nie będzie on w stanie 
przetworzyć wszystkiego, nad czym ktoś się zastanawia, a jedynie to, co dana 
osoba chce powiedzieć. Mechanizm oparty jest na tym, że kiedy człowiek za-
mierza coś powiedzieć – nawet jeśli ostatecznie tego nie wypowiada – pojawiają 
się bardzo nieznaczne ruchy mięśni, na podstawie których można odszyfrować 
dźwięki. Elektrody umieszczone na powierzchni mózgu rejestrują aktywność 
neuronów w obszarach odpowiedzialnych za kontrolę języka, warg i mięśni 
gardła. 

Jak na razie urządzenie zdołało wygenerować pojedyncze logiczne zdania. 
Naukowcy uważają, że jeśli udało się to osiągnąć, pewnego dnia możliwe będzie 
przekształcanie na bieżąco myśli na mowę. Zastrzegają jednak, że dotychcza-
sowe badania były przeprowadzane na osobach, które nie miały problemów 
z mową. Dlatego przekształcanie myśli na zdania może być dużo bardziej skom-
plikowane w innych przypadkach, zwłaszcza jeśli ktoś ze względu na wady wro-
dzone nigdy nie mógł nauczyć się mówić [17]. Potencjalne zastosowania takiego 
urządzenia są bardzo szerokie. Przykładowo algorytm przekształcania mowy 
na tekst mógłby pozwolić na pisanie w znacznie szybszym tempie, jedynie przez 
myślenie o słowach, które mają pojawić się na ekranie, a wirtualny asystent 
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w laptopie czy telefonie wymagałby jedynie pomyślenia o instrukcji skierowanej 
do niego.

Obecnie dwie powszechnie znane firmy Facebook i Neuralink pracują nad 
stworzeniem BCI, które będzie ulepszeniem mózgu dla każdego człowieka. 
W planach właściciela Neuralinku, E. Muska, leży przeprowadzenie do końca 
2020 roku testów wspomnianego już chipa na ludziach. Należy dodać, że wie-
lu naukowców uważa to za wysoce nieprawdopodobne. Początkowo interfejs 
ma umożliwić osobom sparaliżowanym używanie urządzeń elektronicznych.  
Docelowo ma jednak doprowadzić do fuzji mózgu z maszyną. Wszystkie funk-
cje, jakie dziś oferuje nam komputer, mają być bezpośrednio dostępne. Wła-
ściciel Neuralink twierdzi, że jest to rozwiązanie, które może dać ludzkości 
szanse na zachowanie kontroli, jeśli sztuczna inteligencja okaże się dla nas 
konkurencją [11]. 

Z kolei Facebook skupia się na rozwoju nieinwazyjnych BCI, chociaż Mark 
Zuckerberg przyznaje, że możliwości takiego rozwiązania są ograniczone. 
Jego pomysł opiera się na tym, że każdy ruch, o jakim człowiek myśli, powo-
duje minimalne spięcia poszczególnych mięśni, które mogą być wychwyco-
ne przez odpowiednie urządzenie, np. przez bransoletkę, nad którą obecnie 
pracuje firma. Twierdzi on, że człowiek ma prawdopodobnie wystarczająco 
dobrze rozwinięte neurony ruchowe, by być w stanie kontrolować dodatkową 
rękę. Potrzeba jedynie dostatecznie dużo ćwiczeń i urządzenia, które zareje-
struje te sygnały [16].

Potencjalne możliwości interfejsów mózg-komputer są olbrzymie. Jeśli speł-
ni się plan E. Muska, większość telefonów i komputerów przestanie być potrzeb-
na. Wszystkie te funkcje będą wbudowane w ludzki mózg. Odczytywanie tego, 
co dana osoba chce powiedzieć, pozwoli na znacznie szybsze tworzenie treści, 
a dzięki bezprzewodowemu przekazywaniu danych – także na telepatię. Posia-
danie mocy obliczeniowej komputera i dostępu do całych zasobów internetu 
może doprowadzić do olbrzymich zmian w stylu życia ludzi.

zagrożenia interfejsów mózg-komputer

Trudno sobie wyobrazić, żeby technologia o tak dużym wpływie na świat mogła 
być całkowicie bezpieczna i pozostawić gatunek ludzki niezmieniony. Pojawia 
się zatem pytanie, czy w sytuacji, gdyby BCI rzeczywiście rozwinęły się do stop-
nia, w którym dojdzie do fuzji mózgu z maszyną lub sytuacji bardzo bliskiej 
temu, będzie to bezpieczne i jaki będzie to miało wpływ na ludzi. 

rozdział iii  Mózg wobec wyzwań technologicznych
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Jednym z podstawowych problemów związanych z urządzeniem, na którym 
człowiek ma tak bardzo polegać, jest to, na ile podatne ono będzie na hakowa-
nie. Już w tej chwili, gdy zostanie uszkodzony laptop, smartfon czy komputer, 
którego ktoś regularnie używa, jest to wysoce problematyczne dla tej osoby. 
Sytuacja, w której zewnętrznemu wpływowi ulega urządzenie, na którym pole-
ga czyjś mózg, jest zdecydowanie bardziej niebezpieczna. Pomijając niedogod-
ność, jaką będzie nieprawidłowe działanie takiego interfejsu, integracja mózgu 
z urządzeniem do takiego stopnia tworzy okazję do manipulacji ludźmi. Jeśli 
BCI będzie przetwarzać zewnętrzne informacje, wirus może sprawić, że zacznie 
on podawać fałszywe dane, a funkcjonowanie człowieka w świecie opiera się na 
posiadaniu możliwie poprawnych informacji, dzięki którym może on podejmo-
wać prawidłowe akcje i przeprowadzać wnioskowanie. BCI może prawidłowo 
działać jedynie dzięki temu, że w dużym stopniu wpływa na mózg i pobiera 
z niego wiele danych, co jednocześnie czyni osobę z takim interfejsem bardzo 
podatną na przeprowadzane przez niego ataki.

Innym skomplikowanym zagadnieniem związanym z rozpowszechnieniem 
BCI jest ochrona prywatności. Zachowanie jej jest problematyczne już teraz. 
Jeśli urządzenia elektroniczne zyskają dostęp do mózgu, może to się okazać 
niemożliwe bez podjęcia odpowiednich środków. Informacje na temat poglą-
dów, wspomnień czy wiary danej osoby będą o wiele łatwiejsze do uzyskania. 
Już w 2012 roku naukowcy z University of Oxford, UC Berkeley oraz University 
of Geneva wykorzystali elektroencefalografię, by zaprezentować potencjalne 
zagrożenia związane z BCI. Za pomocą tej metody usiłowali zdobyć prywatne 
informacje o danej osobie, jak numer PIN, miejsce zamieszkania czy posiada-
ne konto bankowe. Badanym pokazywano na ekranie instrukcje. Przykładowo 
pojawiało się pytanie: W którym miesiącu się urodziłeś? Po czym wyświetlano 
po kolei nazwy miesięcy. Wyniki badań osiągnięte w ten sposób były bardziej 
precyzyjne od losowo wygenerowanych o 15% do 40%. Może to nie wydawać się 
groźne, ale trzeba pamiętać, że elektroencefalografia jest metodą raczej prymi-
tywną w porównaniu do obecnie najbardziej zaawansowanych. Badacze suge-
rują, że w przyszłości ataki mogą być ukrywane pod pozorem np. gry, żeby osoba 
nie opierała się próbie zdobycia informacji [13]. 

Jedną z propozycji na zmniejszenie ryzyka jest zbudowanie BCI w taki sposób, 
by zarejestrowane sygnały z neuronów rozdzielał na różne kategorie i udostępniał 
zewnętrznym programom jedynie te niezbędne do ich działania, tak jak obec-
nie aplikacje w telefonach mają ograniczony dostęp do danych zgromadzonych  
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na urządzeniu [2]. Rozwiązanie to jednak może okazać się trudne do realizacji 
w związku z koniecznością błyskawicznego przesyłania danych, a ochrona pry-
watności w BMI najpewniej okaże się dużym problemem.

Pojawiają się również dylematy natury etycznej. Niektórzy obawiają się, że 
z czasem, gdy BCI będzie miało coraz większy wpływ na zachowanie i emo-
cje, może zatrzeć się granica pomiędzy ludźmi i maszynami. Istnieją obawy, że 
ciągłe ulepszanie organizmu za pomocą technologii może spowodować utra-
tę tego, co odróżnia nas od urządzeń elektronicznych: refleksyjności, empatii 
i indywidualizmu. Niepokój innych sięga jeszcze głębiej. Susan Schneider, pro-
fesor filozofii i kognitywistyki, twierdzi, że pokładanie zbytniej ufności w BCI 
może okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Przywołała hipotetyczną sytuację, 
w której w momencie narodzin do mózgu wprowadzane jest urządzenie, które 
uczy się działania mózgu danej osoby. Zanim osiągnie ona dorosłość, sztucz-
na inteligencja będzie w stanie idealnie odwzorować zachowanie i sposób my-
ślenia tego człowieka. Jeśli na tym etapie prawdziwy mózg zostanie usunięty, 
a na jego miejscu pojawi się urządzenie, według profesor S. Schneider niemal 
z pewnością ta osoba przestanie istnieć. Tym samym podaje w wątpliwość, czy 
bezpieczne jest zastępowanie tkanki nerwowej urządzeniami, a jeśli tak, do 
jakiego stopnia może to się odbyć bez zagrożenia dla danej osoby [3].

zakończenie

Przy obecnym stanie interfejsów mózg-maszyna ich dalszy rozwój jest nie-
wiadomą. Może się okazać, że w ciągu trzydziestu lat wielu ludzi będzie miało 
wszczepione implanty lub zewnętrzne urządzenia, które będą komunikowały 
się z mózgiem, lub że pomysł ten okaże się niewykonalny z różnych względów, 
choćby z powodu niewielkiej wiedzy o tym, jak działa umysł. Tym niemniej 
jeśli BCI zostaną wprowadzone do powszechnego użytku, przy zachowaniu 
odpowiednich środków ostrożności mogą one wprowadzić ludzkość na nowy, 
niewyobrażalny w tym momencie poziom. Integracja ze sztuczną inteligencją 
niekoniecznie musi oznaczać utratę ludzkich cech. Być może ta symbioza po-
zwoli na połączenie najlepszych właściwości człowieka i maszyny i dokonanie 
postępu równie wielkiego, jak ten pomiędzy neandertalczykiem a współcze-
snym homo sapiens w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat.

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku nikomu nawet nie śniło się, jak 
będzie wyglądał dzisiejszy świat. Być może będziemy świadkami równie wiel-
kiego przełomu – miejmy tylko nadzieję, że na lepsze.

rozdział iii  Mózg wobec wyzwań technologicznych
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Tomasz Szarek1

Matematyka i jej zastosowania do układów chaotycznych 
w biologii i medycynie

Postęp w matematyce przejawia się między innymi w tym, że rozszerza się pole 
zastosowań tej precyzyjnej nauki. Rozważania mają na celu zwrócenie uwagi 

na zastosowania matematyki w naukach o życiu, a w szczególności w biologii 
i medycynie.

Specjaliści od zastosowań matematyki uważają, że prawdziwy postęp, je-
śli chodzi o aplikację matematyki do nauk o życiu, nastąpi dopiero wtedy, gdy 
matematycy rozwiną narzędzia, które okażą się odpowiednie do adekwatnego 
opisu fenomenu życia. Wydaje się, że ten radykalny pogląd można trochę osła-
bić. Już dziś dysponujemy bogatym wachlarzem narzędzi matematycznych, 
które posłużyć mogą do opisu nawet najbardziej złożonych fenomenów, w tym 
fenomenu życia. Doskonale zdajemy sobie sprawę z potęgi statystyki, której 
metody zostały już użyte, na przykład w genetyce, a z których stale korzysta się 
przy planowaniu nowych doświadczeń i interpretacji uzyskiwanych wyników. 
Dziś do statystyki dołączyły zaawansowane metody matematyczne rachunku 
prawdopodobieństwa, równań różniczkowych i przede wszystkim teorii ukła-
dów dynamicznych.

Jeśli chodzi o teorię układów dynamicznych, zresztą blisko związaną z rów-
naniami różniczkowymi, sytuacja wygląda zgoła inaczej. Jej zastosowania, 
a przede wszystkim przynoszone przez nią wyniki, nawet dla samych specjali-
stów wyglądają zaskakująco. 

Wyjaśnijmy, czym jest układ dynamiczny. Dany jest jakiś zbiór, powiedzmy X,  
nazywany często zbiorem stanów bądź przestrzenią fazową. Ponadto określo-
ne jest jakieś prawo, które opisuje, jak zachowuje się układ po upływie czasu t.  

1 Prof. dr hab. inż. Tomasz Szarek, WFTiMS Politechniki Gdańskiej oraz IM PAN oddział 
w Sopocie.
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Jeśli przez chwilę ustalimy, że czas t = 1 sekunda, tę zmianę możemy zadać przez 
transformację 

T : X → X.

Wówczas wiemy, że element x0 przestrzeni fazowej po chwili t = 1 sekunda 
będzie się znajdował w punkcie

x1 = T(x0).

Jako przykład możemy rozważyć następujący, zdumiewający układ dynamiczny:

X = N = {0, 1, 2, …} oraz T(n) = NWD(2n – 3, 3n – 2).

NWD oznacza największy wspólny dzielnik dla dwu liczb całkowitych. Spró-
bujmy wypisać elementy tego ciągu:

1, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 5, … 1, 1, 1, 5, Duża Liczba, 1, 1, 1, 5, …

Otrzymujemy dość zaskakującą prawidłowość. Przy pomocy układu dyna-
micznego maltuzjaniści2 zapisywali na przełomie XVIII i XIX wieku swój model 
nieograniczonego wzrostu populacji. Oczywiście tak tego nie nazywali, pojęcie 
układu dynamicznego jest bowiem znacznie późniejsze. Niech i teraz X = N 
i niech c∈N, c >1. Rozważamy układ dynamiczny T : N → N dany wzorem T(x) = 
c  . x. Wtedy startując ze stanu początkowego x otrzymujemy następujący ciąg 
stanów:

x´, cx, c2x, c3x, …

Często wygodniej jest operować układem z czasem ciągłym, mierzymy wiel-
kość populacji rozmnażającej się liniowo (pewne uproszczenie), dopuszczając 
wszystkie wielkości nieujemne (znowu uproszczenie). Jeżeli teraz przez x(t) 
oznaczymy wielkość populacji w chwili t, to jej wartość możemy zgrabnie zapi-
sać przy pomocy równania różniczkowego:

2 Maltuzjanizm – kierunek ekonomiczno-demograficzny oparty na teorii głoszącej, że nad-
mierny przyrost ludności zawsze prowadzi do niedostatku i bezrobocia.

rozdział iii  Mózg wobec wyzwań technologicznych
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x’(t) = Cx(t),

które rozwiązujemy natychmiast, otrzymując wzór:

x(t) = x(0)eCt.
Zauważmy, że jeżeli wówczas popatrzymy na populację dla chwil t = 1, 2, 3, … 
otrzymamy odpowiednio

x, cx, c2x, c3x, … , 

gdzie c = eC .

Ten model, choć bardzo prymitywny, dość dobrze opisuje wzrost populacji 
w stadium początkowym, kiedy rozwój nie natrafia na bariery związane z ogra-
niczeniem terytorium, skończoną ilością pożywienia, pojawieniem się wrogów 
itd. Nieźle oddaje rozwój populacji królików i ludności Szwecji w początkowej 
fazie istnienia tego kraju.

Jak już przy królikach jesteśmy: historia badań biomatematycznych rozpo-
czyna się od Leonarda z Pizy – włoskiego matematyka epoki renesansu, który 
przedstawił model rozwoju populacji królików właśnie. Załóżmy, że na początku 
mamy jedną, niedojrzałą parę królików. Oznaczmy przez xn liczbę par królików 
na początku n-tego odcinka czasowego. Otrzymamy wówczas model opisywany 
zależnościami:

x1 = x2 = 1, oraz xn+1 = xn  xn-1.

Zauważmy, że otrzymamy wówczas słynny ciąg Fibonacciego:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …

Nawiasem mówiąc, asymptotycznie, czyli dla dużych czasów, z dużą dokład-
nością zachowuje się on jak ciąg potęgowy z

Rozważany powyżej model ma szereg uogólnień. Jedno z nich pochodzi od 
matematyka samouka Benjamina Gompertza. Równanie opisujące tempo przy-
rostu populacji przyjmuje postać:

dynamiczny T : N  → N dany wzorem T(x) = c ∙ x. Wtedy starując ze stanu początkowego x 
otrzymujemy następujący ciąg stanów: 

x, cx, c2x, c3x, … 

Często wygodniej jest operować układem z czasem ciągłym, mierzymy wielkość 
populacji rozmnażającej się liniowo (pewne uproszczenie) dopuszczając wszystkie wielkości 
nieujemne (znowu uproszczenie). Jeżeli teraz przez x(t) oznaczymy wielkość populacji w 
chwili t, to jej wartość możemy zgrabnie zapisać przy pomocy równania różniczkowego: 

x′(t) = Cx(t), 

które rozwiązujemy natychmiast otrzymując wzór: 
 

x(t) = x(0)eCt. 
Zauważmy, że jeżeli wówczas popatrzymy na populację dla chwil t = 1, 2, 3, … otrzymamy 
odpowiednio 

x, cx, c2x, c3x, … ,  
gdzie c = eC . 

 
Ten model, choć bardzo prymitywny, dość dobrze opisuje wzrost populacji w stadium 

początkowym, kiedy rozwój nie natrafia na bariery związane z ograniczeniem terytorium, 
skończoną ilością pożywienia, pojawieniem się wrogów itd. Nieźle oddaje rozwój populacji 
królików i ludności Szwecji w początkowej fazie istnienia tego kraju. 

Jak już przy królikach jesteśmy; historia badań biomatematycznych rozpoczyna się od 
Leonarda z Pizy – włoskiego matematyka epoki renesansu, który przedstawił model rozwoju 
populacji królików właśnie: załóżmy, że na początku mamy jedną, niedojrzałą parę królików. 
Oznaczmy przez xn liczbę par królików na początku n-tego odcinka czasowego. Otrzymamy 
wówczas model, opisywany zależnościami: 

x1 = x2 = 1, oraz xn+1 = xn + xn-1. 
 
Zauważmy, że otrzymamy wówczas słynny ciąg Fibonacciego: 
 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … 
 
Nawiasem mówiąc asymptotycznie, czyli dla dużych czasów, z dużą dokładnością 

zachowuje się on jak ciąg potęgowy z 

𝑐𝑐 = 1 +  √5
2 . 

 
Rozważany powyżej model ma szereg uogólnień. Jedno z nich pochodzi od 

matematyka samouka Benjamina Gompertza. Równanie opisujące tempo przyrostu populacji 
przyjmuje postać: 

x'(t) = Cx(t)(M − x(t), 
 

gdzie M > 0 jest maksymalną pojemnością opisywanego systemu. Zauważmy, że jeżeli tylko 
pojemność systemu M zostanie przekroczona, a więc x(t) > M, będziemy mieli x′(t) < 0, czyli 
system będzie się kurczył. 

Podobny model sformułował żyjący w I połowie XIX wieku belgijski matematyk, 
specjalista od teorii liczb, Pierre Verhulst – uczony o szerokich zainteresowaniach i wielkich 
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x’(t) = Cx(t)(M  x(t),

gdzie M > 0 jest maksymalną pojemnością opisywanego systemu. Zauważmy, 
że jeżeli tylko pojemność systemu M zostanie przekroczona, a więc x(t) > M, 
będziemy mieli x’(t) < 0, czyli system będzie się kurczył.

Podobny model sformułował żyjący w I połowie XIX wieku belgijski matema-
tyk, specjalista od teorii liczb, Pierre Verhulst – uczony o szerokich zaintereso-
waniach i wielkich ambicjach: podczas podróży do Rzymu wpadł na przykład na 
pomysł przeprowadzenia reformy w Państwie Kościelnym, usiłując przekonać 
Ojca Świętego, żeby nadał swemu ludowi konstytucję.

Te wszystkie modele to zabawki, powiedzmy, zabawy w modelowanie. Pierw-
szy nowoczesny model matematyczny pochodzi od Alfreda Lotki i Vito Volterry 
(1926). W tym modelu zakłada się istnienie populacji drapieżcy x i populacji 
ofiary y. Czyni się następujące założenia:
− przyrost populacji ofiary (bez brania pod uwagę zjadania przez drapieżcę) 

jest wprost proporcjonalny do jej liczebności, czyli jedynym problemem dla 
ofiary jest drapieżca,

− drapieżca produkuje potomstwo, przetwarzając biomasę zjadanych ofiar,
− każde spotkanie drapieżcy z ofiarą kończy się zjedzeniem ofiary,
− ubytek biomasy drapieżców spowodowany jest wyłącznie naturalną śmier-

telnością i, co za tym idzie, jest wprost proporcjonalny do jej liczebności.

ambicjach: podczas podróży do Rzymu wpadł na przykład na pomysł przeprowadzenia 
reformy w Państwie Kościelnym usiłując przekonać Ojca Świętego, żeby nadał swemu ludowi 
konstytucję. 

Te wszystkie modele to zabawki, powiedzmy, zabawy w modelowanie. Pierwszy 
nowoczesny model matematyczny pochodzi od Alfreda Lotki i Vito Volterry (1926). W tym 
modelu zakłada się istnienie populacji drapieżcy x i populacji ofiary y. Czyni się następujące 
założenia: 
 przyrost populacji ofiary (bez brania pod uwagę zjadania przez drapieżcę) jest wprost 

proporcjonalny do jej liczebności, czyli jedynym problemem dla ofiary jest drapieżca, 
 drapieżca produkuje potomstwo przetwarzając biomasę zjadanych ofiar, 
 każde spotkanie drapieżcy z ofiarą kończy się zjedzeniem ofiary, 
 ubytek biomasy drapieżców spowodowany jest wyłącznie naturalną śmiertelnością, i co 

za tym idzie jest wprost proporcjonalny do jej liczebności. 
Analiza powyższych założeń prowadzi do układu równań różniczkowych: 

         {
d𝑥𝑥
d𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑎𝑎 – 𝑏𝑏𝑥𝑥

d𝑎𝑎
d𝑡𝑡 = 𝑐𝑐𝑎𝑎 − 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑎𝑎.

 

 
Model Lotki-Volterry zainicjował poważne badania w obszarze biomatematyki, które 

w ostatnich latach, wraz z rozwojem teorii prawdopodobieństwa i teorii układów 
dynamicznych, znacznie poszerzyły zakres dostępnych im fenomenów ze świata przyrody 
ożywionej. 

Ostatnie trzy dekady przynoszą fascynującą ekspansję metod matematycznych do 
nauk o życiu: biologii i medycyny. Najbardziej spektakularne zastosowanie matematyki, 
którego byłem niemalże bezpośrednim świadkiem, pochodzi od prof. Andrzeja Lasoty, 
nieżyjącego już wybitnego polskiego matematyka. Jest rzeczą zdumiewającą, że życie i 
zdrowie wielu pacjentów cierpiących na białaczkę polekową zależało od zrozumienia 
matematycznych własności stosunkowo prostego równania różniczkowego cząstkowego: 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡 + 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑎𝑎 =  −λ(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝜕𝜕 
opisującego ewolucję gęstości czerwonych krwinek w organizmie pacjenta. Znalezienie 
rozwiązania tego równania jest rzeczą prostą i nie wykracza poza wiedzę zdobytą w czasie 
kursowego wykładu z równań różniczkowych cząstkowych. Znacznie subtelniejszym 
zadaniem okazuje się zbadanie jego chaotycznych właściwości. Aby przybliżyć te własności, 
posłużmy się pewnym porównaniem z życia codziennego. Wyobraźmy sobie mały pojazd 
poruszający się po szerokiej pustej drodze i kierowany przez automatycznego kierowcę. Nasz 
automatyczny kierowca nie zmienia szybkości pojazdu i jedynym jego celem jest utrzymanie 
pojazdu pośrodku drogi, który jest zaznaczony, powiedzmy, jaskrawą linią. Jeśli z jakichś 
powodów pojazd znajdzie się z daleka od linii, to kierowca ustawia koła tak, aby pojazd 
zbliżył się do linii, przy czym kąt, pod którym to zbliżenie następuje, jest tym mniejszy, im 
odchylenie od linii jest mniejsze. Ma to na celu gładkie zbliżenie się do stanu idealnego. 
Łatwo to sobie wyobrazić i precyzyjnie udowodnić, że pojazd wytrącony ze stanu równowagi, 
będzie do niego szybko wracał. Załóżmy jednak, że nasz pojazd ma jedną wadę. Automat 
reaguje z opóźnieniem i ustawia koła nie tak, jak należy w danej chwili, lecz tak, jak trzeba 
było o pewien stały moment wcześniej. 

Analiza powyższych założeń prowadzi do układu równań różniczkowych:
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Model Lotki-Volterry zainicjował poważne badania w obszarze biomate-
matyki, które w ostatnich latach, wraz z rozwojem teorii prawdopodobieństwa 
i  teorii układów dynamicznych, znacznie poszerzyły zakres dostępnych im  
fenomenów ze świata przyrody ożywionej.

Ostatnie trzy dekady przynoszą fascynującą ekspansję metod matematycz-
nych do nauk o życiu: biologii i medycyny. Najbardziej spektakularne zastoso-
wanie matematyki, którego byłem niemalże bezpośrednim świadkiem, pocho-
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dzi od prof. Andrzeja Lasoty, nieżyjącego już wybitnego polskiego matematyka. 
Jest rzeczą zdumiewającą, że życie i zdrowie wielu pacjentów cierpiących na 
białaczkę polekową zależało od zrozumienia matematycznych własności sto-
sunkowo prostego równania różniczkowego cząstkowego: 

opisującego ewolucję gęstości czerwonych krwinek w  organizmie pacjenta. 
Znalezienie rozwiązania tego równania jest rzeczą prostą i nie wykracza poza 
wiedzę zdobytą w czasie kursowego wykładu z równań różniczkowych cząstko-
wych. Znacznie subtelniejszym zadaniem okazuje się zbadanie jego chaotycz-
nych właściwości. Aby przybliżyć te własności, posłużmy się pewnym porów-
naniem z życia codziennego. Wyobraźmy sobie mały pojazd poruszający się 
po szerokiej pustej drodze i kierowany przez automatycznego kierowcę. Nasz 
automatyczny kierowca nie zmienia szybkości pojazdu i jedynym jego celem 
jest utrzymanie pojazdu pośrodku drogi, który jest zaznaczony, powiedzmy, 
jaskrawą linią. Jeśli z jakichś powodów pojazd znajdzie się z daleka od linii, to 
kierowca ustawia koła tak, aby pojazd zbliżył się do linii, przy czym kąt, pod 
którym to zbliżenie następuje, jest tym mniejszy, im odchylenie od linii jest 
mniejsze. Ma to na celu gładkie zbliżenie się do stanu idealnego. Łatwo to sobie 
wyobrazić i precyzyjnie udowodnić, że pojazd wytrącony ze stanu równowagi 
będzie do niego szybko wracał. Załóżmy jednak, że nasz pojazd ma jedną wadę. 
Automat reaguje z opóźnieniem i ustawia koła nie tak, jak należy w danej chwili, 
lecz tak, jak trzeba było o pewien stały moment wcześniej.

Rozpatrzmy teraz, jak zachowuje się nasz układ w zależności od opóźnienia. 
Jeśli jest ono małe, to szybko będzie się on zbliżał do idealnego toru po linii cen-
tralnej. Jeśli opóźnienie jest większe, to będzie dochodził do tego toru, oscylując. 
Jeśli opóźnienie zwiększymy, to mogą się pojawiać oscylacje niezanikające. To 
wszystko jest dość intuicyjne. Jeśli jeszcze opóźnienie zwiększymy, to ku nasze-
mu zaskoczeniu pojazd będzie zachowywał się całkowicie chaotycznie – będzie 
oscylował wokół linii, ale całkowicie chaotycznie. To wszystko jest dość dobrze 
zbadane. Wyniki na ten temat opublikował niemiecki matematyk Hans-Otto 
Walter w 1981 roku.

Okazuje się, że dość podobnie działa układ krwiotwórczy człowieka. Pro-
fesor A. Lasota wspólnie z Marią Ważewską-Czyżewską, nieżyjącą już niestety  

ambicjach: podczas podróży do Rzymu wpadł na przykład na pomysł przeprowadzenia 
reformy w Państwie Kościelnym usiłując przekonać Ojca Świętego, żeby nadał swemu ludowi 
konstytucję. 

Te wszystkie modele to zabawki, powiedzmy, zabawy w modelowanie. Pierwszy 
nowoczesny model matematyczny pochodzi od Alfreda Lotki i Vito Volterry (1926). W tym 
modelu zakłada się istnienie populacji drapieżcy x i populacji ofiary y. Czyni się następujące 
założenia: 
 przyrost populacji ofiary (bez brania pod uwagę zjadania przez drapieżcę) jest wprost 

proporcjonalny do jej liczebności, czyli jedynym problemem dla ofiary jest drapieżca, 
 drapieżca produkuje potomstwo przetwarzając biomasę zjadanych ofiar, 
 każde spotkanie drapieżcy z ofiarą kończy się zjedzeniem ofiary, 
 ubytek biomasy drapieżców spowodowany jest wyłącznie naturalną śmiertelnością, i co 

za tym idzie jest wprost proporcjonalny do jej liczebności. 
Analiza powyższych założeń prowadzi do układu równań różniczkowych: 

         {
d𝑥𝑥
d𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑎𝑎 – 𝑏𝑏𝑥𝑥

d𝑎𝑎
d𝑡𝑡 = 𝑐𝑐𝑎𝑎 − 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑎𝑎.

 

 
Model Lotki-Volterry zainicjował poważne badania w obszarze biomatematyki, które 

w ostatnich latach, wraz z rozwojem teorii prawdopodobieństwa i teorii układów 
dynamicznych, znacznie poszerzyły zakres dostępnych im fenomenów ze świata przyrody 
ożywionej. 

Ostatnie trzy dekady przynoszą fascynującą ekspansję metod matematycznych do 
nauk o życiu: biologii i medycyny. Najbardziej spektakularne zastosowanie matematyki, 
którego byłem niemalże bezpośrednim świadkiem, pochodzi od prof. Andrzeja Lasoty, 
nieżyjącego już wybitnego polskiego matematyka. Jest rzeczą zdumiewającą, że życie i 
zdrowie wielu pacjentów cierpiących na białaczkę polekową zależało od zrozumienia 
matematycznych własności stosunkowo prostego równania różniczkowego cząstkowego: 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡 + 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑎𝑎 =  −λ(𝑡𝑡,𝑎𝑎)𝜕𝜕 
opisującego ewolucję gęstości czerwonych krwinek w organizmie pacjenta. Znalezienie 
rozwiązania tego równania jest rzeczą prostą i nie wykracza poza wiedzę zdobytą w czasie 
kursowego wykładu z równań różniczkowych cząstkowych. Znacznie subtelniejszym 
zadaniem okazuje się zbadanie jego chaotycznych właściwości. Aby przybliżyć te własności, 
posłużmy się pewnym porównaniem z życia codziennego. Wyobraźmy sobie mały pojazd 
poruszający się po szerokiej pustej drodze i kierowany przez automatycznego kierowcę. Nasz 
automatyczny kierowca nie zmienia szybkości pojazdu i jedynym jego celem jest utrzymanie 
pojazdu pośrodku drogi, który jest zaznaczony, powiedzmy, jaskrawą linią. Jeśli z jakichś 
powodów pojazd znajdzie się z daleka od linii, to kierowca ustawia koła tak, aby pojazd 
zbliżył się do linii, przy czym kąt, pod którym to zbliżenie następuje, jest tym mniejszy, im 
odchylenie od linii jest mniejsze. Ma to na celu gładkie zbliżenie się do stanu idealnego. 
Łatwo to sobie wyobrazić i precyzyjnie udowodnić, że pojazd wytrącony ze stanu równowagi, 
będzie do niego szybko wracał. Załóżmy jednak, że nasz pojazd ma jedną wadę. Automat 
reaguje z opóźnieniem i ustawia koła nie tak, jak należy w danej chwili, lecz tak, jak trzeba 
było o pewien stały moment wcześniej. 
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profesor z Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Krakowie, po-
dali matematyczny opis jego działania: krwinki produkowane są w szpiku kost-
nym i po przekroczeniu bariery szpikowej dostają się do krwiobiegu. W krwio-
biegu wypełniają swoje funkcje (np. czerwone transportują tlen i dwutlenek 
węgla), nie rozmnażają się i po wyczerpaniu rezerw enzymatycznych wchłania-
ne są przez ustrój. Mamy więc wyraźnie wyróżnione dwie fazy: okres produkcji 
(rozmnażania się) w szpiku kostnym i okres funkcjonowania w krwioobiegu. 
Między tymi fazami istnieje ścisłe sprzężenie. Jeśli krwinek w krwiobiegu jest 
mało, produkcja w szpiku wzrasta; jeśli jest zbyt dużo – produkcja maleje. Układ 
krwiotwórczy reaguje jednak z pewnym opóźnieniem, od 1 do 3 dni. 

Można do naszego układu zastosować teorię matematyczną, którą zilustro-
waliśmy przykładem z samochodzikiem, i zaobserwować, co dzieje się przy 
schorzeniach wydłużających czas reprodukcji krwinek (różne typy białaczek). 
Zgodnie z teorią powinny pojawić się zachowania chaotyczne, które są najbar-
dziej niebezpieczne dla życia pacjenta. Mając model procesu, można nim ste-
rować. Profesor M. Ważewska-Czyżewska podjęła takie próby, wywracając do 
góry nogami praktykę lekarską stosowaną przy zwalczaniu pewnych typów bia-
łaczek polekowych. Choć tak efektowne zastosowania matematyki nie zdarzają 
się często, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że wraz 
z rozwojem nowoczesnych działów współczesnej matematyki: teorii prawdopo-
dobieństwa i teorii układów dynamicznych, nauki o życiu także coraz częściej 
będą stawały się obszarem skutecznych zastosowań matematyki.

rozdział iii  Mózg wobec wyzwań technologicznych
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Zofia Gembczyk1

kwantowa świadomość. droga do prawdy czy ślepy zaułek

ludzkość zawsze marzyła o kompletnej teorii wszystkiego: pełnym, wyczerpu-
jącym opisie każdego zjawiska, które zaistniało lub mogłoby zaistnieć. Opis 

ten powinien być na tyle wyczerpujący, by nie tylko wyjaśniać, ale i przewi-
dywać zjawiska zachodzące w świecie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że 
często już zdarzało się, że ludzie byli przekonani o tym, iż poznali już wszystkie 
aspekty danej dziedziny, nie ma dla nich żadnego sekretu lub też znają granice 
swoich możliwości. 

Pod koniec XIX wieku uczeni sądzili, że fizyka jest nauką „skończoną”, że 
wszystko, co było do opisania, zostało opisane, a wszystkie zjawiska – wyjaśnio-
ne. Wtedy pojawili się fizycy, tacy jak Erwin Schrödinger, Niels Bohr i Albert Ein-
stein. Okazało się wówczas, że fizyce bardzo daleko jest do stania się dziedziną 
kompletną. Wraz z pojawieniem się teorii względności i mechaniki kwantowej 
ludzie dopiero uświadomili sobie, jak wiele pozostało jeszcze do poznania. Ale 
nie trzeba sięgać aż tak daleko i głęboko. Wystarczy spojrzeć do zwykłego pod-
ręcznika geometrii do szkoły podstawowej. Jedno z podstawowych twierdzeń, 
na których opiera się znana nam wszystkim geometria euklidesowa, a więc ta, 
której uczymy się w szkole, mówi: dwie proste równoległe nigdy się nie przetną  
[7, s. 27–29] (por. rys. 1). 

Proste równoległe umieszczone na płaszczyźnie w istocie się nie przetną, 
wszystko się zgadza. Twierdzenie jest prawdziwe. Idealna płaszczyzna jest two-
rem teoretycznym. We wszechświecie grawitacja wszystko zakrzywia, rozciąga, 
zniekształca. Prostymi równoległymi są np. znane wszystkim z geografii połu-
dniki. Przecinają one równik pod kątem prostym, zatem zgodnie z geometrią 
euklidesową powinny być równoległe. Wiemy jednak, że południki spotykają 
się na biegunach. Widać więc, że równoległe proste, narysowane na kuli i uło-
żone w dowolnej odległości od siebie, przetną się. Twierdzenie przestaje być 

1 Zofia Gembczyk, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sopocka Szkoła Montessori.
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prawdziwe. Mało tego, prawdziwe przestaje być również twierdzenie, które 
głosi, że suma kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni. Południki 
spotykające się na biegunie oraz odcinek równika między nimi tworzą trójkąt 
o dwóch kątach prostych. Wykonując proste rachunki, widzimy, że suma kątów 
wewnętrznych w trójkącie umieszczonym na kuli wynosi więcej niż 180 stopni. 
Wystarczyło zatem na chwilę opuścić świat idealnych płaszczyzn, by poznać 
jego ograniczenia [7, s. 42–44].

Rys. 1. Dwie proste równoległe

Źródło: https://www.megamatma.pl/res/upload/RYSUNKI_DOBRE/KLASOWKI/klas_103/9.gif

a b

Rys. 2. Proste na kuli

Źródło: http://d.polskatimes.pl/k/r/2/c0/f4/516dd6d8e0983_p.jpg
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Do podobnego wniosku doszedł w 1931 roku Kurt Gödel, jeden z najwięk-
szych uczonych naszych czasów, wówczas student Uniwersytetu Wiedeńskiego. 
Według niego „dowodu niesprzeczności sformalizowanej teorii (...) nie można 
przeprowadzić na gruncie tej teorii; jest to możliwe jedynie w teorii ogólniej-
szej, ale dowód niesprzeczności tej nowej teorii wymaga teorii jeszcze ogól-
niejszej itd.” [7, s. 360]. Jest to twierdzenie o niezupełności. Znaczy to tyle, że 
trzeba, jak już wcześniej ustalono, „wyjść” poza jakiś formalny system zasad, 
żeby poznać jego granice i zobaczyć nieodkryte obszary. Można to przyrów-
nać do mrówki znajdującej się w ogromnym z jej punktu widzenia labiryncie, 
odkrywającej różne miejsca, z własnej perspektywy niezdolnej dostrzec granic 
labiryntu i przekonanej, że jest on nieskończenie wielki. Dopiero przyglądający 
się poczynaniom mrówki obserwator dostrzeże, jak duży jest labirynt, w których 
miejscach była mrówka, a jakich jeszcze nie odkryła. 

Przykład ten można odnieść również do jakiejś dziedziny, chociażby gra-
matyki. Można zbudować zdanie poprawne gramatycznie, posiadające pod-
miot, orzeczenie, dopełnienie i przydawki, rozpoczynające się wielką literą 
i  zakończone kropką, z  zachowaną prawidłową ortografią i  interpunkcją. 
Pozostając w dziedzinie gramatyki, nie sposób przypisać temu zdaniu war-
tości prawdy lub też fałszu, sensu bądź jego braku. Przykładowe zdanie: „Sły-
szałam, że dziś rano nosorożec leciał dziurawym balonem w górę Missisipi”  
[9, s. 22] jest gramatycznie poprawne, ale kompletnie pozbawione sensu. Żeby 
stwierdzić sensowność zdania, trzeba posiadać wiedzę nie tylko gramatyczną, 
ale koniecznością jest wiedzieć, że dziurawy balon nie lata, a tym bardziej 
z nosorożcem na pokładzie. Dopiero wychodząc poza zasady gramatyczne, 
można określić sens lub prawdziwość zdania, tego czy innego. Potrzebny jest 
kontekst: wiedza o świecie, znajomość kryteriów prawdy i fałszu, świadomość 
kulturowych znaczeń.

Niestety, nie da się jeszcze „wyjść” poza ramy fundamentów ludzkiej wiedzy 
o fizyce – teorii względności Alberta Einsteina i mechaniki kwantowej. Ciekawe 
jest to, że obydwie teorie powinny wykluczać się nawzajem. Tymczasem istnieją 
one na dwóch różnych poziomach. Mechanika kwantowa obowiązuje w świecie 
atomów i cząstek subatomowych, a teorie względności dotyczą obiektów w ma-
kroskali. Pomiędzy nimi znajduje się świat opisany dość wyczerpująco przez 
fizykę klasyczną, newtonowską. Nie wiadomo, gdzie przebiega ta subtelna za-
pewne granica między tymi światami: klasycznym – widzialnym, pewnym, wy-
miernym i poniekąd skończonym, wręcz nudnym, a kwantowym – tajemniczym,  
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niezbadanym, pełnym wielu możliwości, wręcz niematerialnym, a być może 
nawet niemożliwym do zdefiniowania.

Można by w tym miejscu zadać pytanie: co to wszystko ma wspólnego z ludz-
kim mózgiem? Otóż uczeni fizyk i matematyk sir Roger Penrose oraz  lekarz 
anestezjolog Stuart Hameroff uważają, że ludzki umysł ma pewną wyjątkową 
cechę: potrafi wyjść poza ramy dowolnego systemu z pomocą świadomości, 
której natura, jak twierdzą, jest w istocie kwantowa [6]. Definicja świadomości 
samej w sobie jest dość prosta: świadomość to stan, w którym jednostka zdaje 
sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak różnorakie procesy myślowe 
i własne potrzeby, oraz zjawisk poza nią, w środowisku zewnętrznym, i może 
reagować na nie. Problem pojawia się w momencie, w którym trzeba wskazać, 
skąd bierze się świadomość. Świadomość jest wynikiem skomplikowanego pro-
cesu komputacji2, a mózg jest niczym więcej niż biologicznym komputerem, co 
w gruncie rzeczy ma sens. Ludzki mózg przypomina komputer w niektórych 
kwestiach, ale komputacja, według sir R. Penrose’a i S. Hameroffa, nie ma nic 
wspólnego ze świadomością. R. Penrose i S. Hameroff uważają, że świadomość 
wynika ze zjawisk kwantowych. Swoją teorię nazwali zaplanowaną redukcją 
obiektywną (ang. Orchestrated Objective Reduction, Orch-OR) [2, 11]. Według 
tejże teorii człowiek zawdzięcza świadomość zjawiskom kwantowym zachodzą-
cym w mikrotubulach – białkowych nanostrukturach stanowiących cytoszkie-
let każdej żywej komórki oraz pełniących ważną rolę w mitozie. Zgodnie z Orch-
-OR elektrony reszt aminokwasowych, z których mikrotubule są zbudowane, 
tworzą dipole. Dipole mogą być rozumiane jako układ różnoimiennych ładun-
ków elektrycznych lub biegunów magnetycznych. Mikrotubule podczas drgań 
zdolne są do osiągania stanu superpozycji3, tworząc kwanty bitowe, czyli naj-
mniejsze i niepodzielne jednostki informacji kwantowej. Proces przekazywania 
informacji dodatkowo wzmacniany jest przez neurony i synapsy, które odbierają 
i przetwarzają informacje uzyskane z bitów kwantowych w sposób klasyczny. 
Według autorów Orch-OR tę teorię mają popierać doświadczenia prowadzo-
ne przez anestezjologów. Podczas badania możliwe jest czasowe wyłączenie 
świadomości pacjenta za pomocą różnorakich środków chemicznych. Mózg 

2 Komputacja – proces rozwiązywania problemów przez postępowanie zgodne z  algo- 
rytmem.

3 Superpozycja – pojęcie stosowane w mechanice kwantowej oznaczające zdolność obiek-
tów kwantowych do przyjmowania dwóch lub więcej stanów jednocześnie. Zjawisko opi-
sane jest poniżej na przykładzie eksperymentu z kotem Schrödingera.

rozdział iV  Przekraczanie możliwości umysłu
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funkcjonuje wtedy normalnie, ale pacjent nie jest świadomy tego, co dzieje się 
w czasie operacji. Co ciekawe, ten efekt da się zaobserwować nawet u najprost-
szych organizmów, nieposiadających neuronów i synaps, ale mających cytosz-
kielet składający się z mikrotubul [11]. 

Teoria Orch-OR spotkała się jednak ze sporą krytyką, czemu trudno się 
dziwić, gdyż jest bardzo kontrowersyjna. W 2000 roku szwedzki fizyk Max Erik 
Tegmark stwierdził, że koherencja kwantowa nie mogłaby zachodzić w mó-
zgu, bo mózg jest „zbyt ciepły, mokry i głośny”, ponadto jest zaburzona przez 
dekoherencję. Jego i wielu innych naukowców zdaniem „kwantowa koheren-
cja wydaje się możliwa tylko w izolo-
wanych, zimnych środowiskach” [6].  
Rozważana teoria ma sens, gdyż pod-
stawowym założeniem fizyki kwan- 
towej jest to, że stan kwantowy może 
zostać zaburzony przez pomiar lub 
obserwację. 

Według tej doktryny eksperyment 
myślowy z  kotem Schrödingera nie 
powinien być brany pod uwagę jako 
zagadka w fizyce kwantowej. Ekspe-
ryment sam w sobie jest dość prosty. 
W  pułapce z trującym gazem zostaje 
umieszczony kot. Pułapka aktywu-
je się, jeżeli rozpadowi promienio-
twórczemu ulegnie nietrwały atom. 
Według autora tego eksperymentu 
myślowego kot może być żywy lub 
martwy, dopóki ktoś z zewnątrz nie 
sprawdzi, co się stanie po określonym 
upływie czasu. Istnieją dwie wersje 
wydarzeń: pierwsza – w której kot leży bez tchu na podłodze pudełka, a druga, 
zapewne nieco mniej przygnębiająca – ta, w której zwierzę z radością ociera się 
o nogi właśnie wchodzącego do pomieszczenia obserwatora. Można stwierdzić, 
iż stan owego kota jako obiektu kwantowego to superpozycja. Zwierzak będzie 
jednocześnie żywy i martwy, dopóki obserwator nie sprawdzi jego rzeczywi-
stego stanu [1].

Rys. 3. Kot Schrödingera

Źródło: http://vignette4.wikia.nocookie.net/
thebigbangtheory/images/6/65/Gato-schrodinger.
jpg/revision/latest?cb=20100410134308&path-
prefix=es
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 Tutaj jednak pojawia się problem. Łatwo stwierdzić, że kot jako organizm 
żywy jest na tyle świadomy, żeby wiedzieć, czy żyje. Oznacza to, że kot jest sam 
sobie obserwatorem. Kot Schrödingera ma sens jako metafora, ale jako realny 
eksperyment z prawdziwego zdarzenia jest najprawdopodobniej niewykonalny. 
Już sama fizyka kwantowa jest skomplikowaną dziedziną nauki. Potwierdzają 
to słowa Nielsa Bohra, który stwierdził, że „jeśli teoria kwantowa nie wywarła 
na tobie wstrząsającego wrażenia, nie zrozumiałeś jej” [5, 6].

S. Hameroff zbywa jednak krytykę teorii swojej i R. Penrose'a. Wiadomo bo-
wiem, że wykorzystanie zjawisk kwantowych w świecie biologicznym, który 
jest przecież i mokry, i ciepły, i głośny, nie jest wyjątkowym zjawiskiem. Rośliny 
wykorzystują zjawiska kwantowe w poznanym już dawno temu procesie foto-
syntezy [3]. 

Dowody są jednoznaczne. Nie da się zaprzeczyć temu, że światłoczułe ma-
kromolekuły w komórkach roślin przenoszą energię za pomocą drgań, ale nie 
są to drgania, które opisuje fizyka klasyczna. Wygląda na to, że aparat fotosyn-
tetyczny pewnego gatunku glonów z grupy kryptofitów jest bardzo nietypowo 
zbudowany. Według naukowców cząsteczki jego pigmentu są zbyt oddalone od 
siebie, żeby glon mógł poprawnie funkcjonować, przynajmniej w teorii. Badania 
potwierdzają, że glon funkcjonuje normalnie, ale coś się dalej nie zgadza. 

Dlaczego aparat fotosyntezy działa tak dobrze? Odpowiedzi można się do-
szukać w fizyce kwantowej. Badania obaliły tezę, iż zjawiska kwantowe zacho-
dzą tylko w zimnych, cichych i odizolowanych środowiskach, jakoby obecność 
innych cząstek zaburzała koherencję kwantową, a przykładowo foton ujawniał 
swoją prawdziwą naturę dopiero w odosobnieniu. Uzyskanie stanu idealnej izo-
lacji jest bardzo trudne i wymaga dużych nakładów energii. 

Okazuje się, że rośliny, w tym glony, ale też i bakterie wykorzystują zjawiska 
kwantowe. Korzystają z nich podczas fotosyntezy, konwertując energię słonecz-
ną w inną formę tejże energii, która może zostać użyta przez te organizmy do 
przeżycia i reprodukcji. Naukowcy z University College London wydawali się 
zaskoczeni wynikami badań. „Co intrygujące, ostatnie prace udokumentowały, 
że światłoczułe molekuły w niektórych fotosyntetycznych białkach wychwytują 
i przekazują energię zgodnie z probabilistycznymi prawami mechaniki kwanto-
wej, a nie klasycznej fizyki w temperaturze aż do 180 K4. Kontrastuje to z długo 

4 Kelwin – jednostka temperatury w układzie SI. Temperatura 0 K jest równa temperaturze 
-273,15°C. Stąd 180 K wynosi -93,15°C.
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utrzymywanym poglądem, że długodystansowa koherencja kwantowa pomię-
dzy molekułami nie może być utrzymywana w biologicznych systemach, nawet 
w niskich temperaturach” [3].

Innym przykładem wykorzystania mechaniki kwantowej przez żywe orga-
nizmy jest nawigacja niektórych gatunków ptaków. Ptaki wędrowne co roku 
przebywają wiele kilometrów tam i z powrotem, co ciekawe, zawsze na osi pół-
noc-południe. Nie wykorzystują do tego jednak punktów odniesień. Naukowcy 
spekulują, że niektóre ptaki wykorzystują do tego celu zjawiska kwantowe [13]. 
Wydawać by się mogło, że ptak jako istota żywa nie jest odpowiednim środowi-
skiem na koherencję kwantową. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Gołębie 
najprawdopodobniej wykorzystują do nawigacji cząstki magnetytu znajdujące-
go się w ich dziobach. Niektóre jednak gatunki, na przykład rudzik, korzystają 
ze splątania kwantowego, zwanego przez A. Einsteina „dziwacznym oddziały-
waniem na odległość”. Splątanie kwantowe sprowadza się do tego, że cząstecz-
ki subatomowe prawdopodobnie tworzą powiązane ze sobą pary, które znają 
nawzajem swój stan i stanowią dla siebie lustrzane odbicie, nawet jeśli dzielą 
je kosmiczne odległości [7, s. 557–567]. Sam A. Einstein nie był zwolennikiem 
tej teorii. Przyjmował jednak dowody na jej funkcjonowanie. Zjawisko nie jest 
jeszcze do końca poznane, jednak tłumaczy wiele innych zjawisk, jak choćby 
nawigowanie przez maleńkiego rudzika [13]. 

Należy zadać sobie pytanie, jakim cudem ten mały, niepozorny ptaszek bez 
wysiłku korzysta z skomplikowanego zjawiska, a być może nawet je „widzi”, sko-
ro naukowcy mają z tym ogromny problem. Odpowiedzią jest wyzwalanie przez 
światło reakcji chemicznych w oku rudzika. Te reakcje zależą od orientacji ptaka 
w odniesieniu do ziemskiego pola magnetycznego. Okazuje się także, iż stany 
splątania kwantowego w oku rudzika utrzymują się dłużej niż najlepsze układy 
laboratoryjne. Te w ptasim oku trwają co najmniej 100 mikrosekund, natomiast 
te bardzo podobne w nawet najlepszych laboratoriach utrzymują się co najwyżej 
80 mikrosekund. Dodatkowo mechanizm charakteryzuje się niezwykłą pre-
cyzją. Ptak potrafi mierzyć odchylenia od obranego kierunku z dokładnością 
do pięciu stopni. Aby zakłócić ten proces, wystarczy poddać zwierzę działaniu 
sztucznie wygenerowanego pola magnetycznego o indukcji 15 nanotesli, stano-
wiącego mniej niż jedną tysięczną ziemskiego pola magnetycznego. Ptak wów-
czas straci poczucie kierunku. Stało się pewne, że badania nad ptakami pomogą 
ludzkości lepiej zrozumieć fizykę kwantową. Być może odkryją luki w wiedzy, 
o których ludzie nie mają nawet pojęcia, że mogą istnieć [13].
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 Skoro ze zjawisk kwantowych korzystają rośliny, proste jednokomórkowce 
czy też małe ptaki, dlaczego nie mieliby z nich korzystać ludzie? Niewyjaśniony 
jest jak dotąd fenomen ludzkiej świadomości. Świadomości zdolnej do utrzy-
mywania stanów ze sobą wzajemnie sprzecznych, do tworzenia teorii wzajem-
nie się wykluczających, choć dobrze opisujących otaczającą rzeczywistość, jak 
teoria grawitacji i mechanika kwantowa. Świadomości zdolnej do odczuwania 
sprzecznych stanów emocjonalnych, chcenia i niechcenia jednocześnie. Świa-
domości, która zdaje się trwać w stanie nieustającej superpozycji [2]. 

Nie jest jednak w 100% pewne, że splątanie kwantowe czy superpozycja ma 
tam miejsce. Aczkolwiek istnieją niezbite dowody na to, że takie zjawiska mogą 
zachodzić w organizmach żywych. 

Należy postawić pytanie, czy efekty kwantowe mogą zachodzić w wytworach 
ludzkich rąk, takich jak komputery i maszyny [9, s. 440]. Komputer kwantowy 
jest nadal w sferze projektów i prób. Może dopiero on potrafiłby to, co potra-
fi ludzki umysł, tj. wyjść poza system formalny. Znane dotąd urządzenia tego 
nie potrafią. Nie potrafi tego także sztuczna inteligencja. Urządzenia zdolne 
są do przeprowadzania sprawniej, szybciej i trafniej niż ludzie skomplikowa-
nych komputacji, ale istota ludzka nadal dysponuje wiedzą pozwalającą zadać 
sztucznej inteligencji zadania wykraczające poza jej możliwości przeliczeniowe. 
Nie można mieć pewności, czy ludziom uda się zbudować komputer kwantowy 
w przyszłości bliskiej, dalekiej, a nawet kiedykolwiek. Nawet gdyby udało się 
tego dokonać, pozostaje pytanie, czy budowana na jego podstawie sztuczna 
inteligencja będzie posiadać świadomość. Być może świadomość nie jest pisana 
sztucznej inteligencji, a jedynie żywemu, biologicznemu mózgowi. 
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Wiktoria Kąkol1

Mózg a filozofia. wprowadzenie do problematyki

wstęp

ludzki mózg to niesamowicie złożony organ, który z oczywistych przyczyn 
jest przede wszystkim przedmiotem zainteresowania nauk biologicznych. 

Neuronauka natomiast stara się zgłębić tajniki jego budowy, właściwości, jak 
również jego wpływ na nasze zdrowie i życie. W dużej mierze jest to umożli-
wione dzięki nowoczesnym metodom badawczym, takim jak wykorzystanie 
elektroencefalografu czy rezonansu magnetycznego. Jednak wyniki badań nad 
ludzkim mózgiem dostarczają współczesnej filozofii wielu impulsów do refleksji 
i stały się jedną z kluczowych kwestii przez nią podejmowanych. Z tego powodu, 
że mózg jest odpowiedzialny za procesy poznawcze, wiedza na jego temat staje 
się przedmiotem zainteresowania m.in. takich dyscyplin nauki jak epistemo-
logia, która jest dziedziną filozofii zajmującą się poznaniem. Sposób działania 
ludzkiego mózgu jest szczególnie znaczący z punktu widzenia filozofii umysłu, 
o której będzie traktował niniejszy artykuł. Jednak aby przybliżyć problemy 
podejmowane przez tę dyscyplinę filozofii, trzeba zacząć od wprowadzenia 
definicji umysłu.

Urszula Żegleń w książce pt. Filozofia umysłu mianem umysłu określa całość 
stanów i procesów poznawczych jakiegoś indywiduum wraz z ich zawartościa-
mi, a  jednocześnie podkreśla znaczenie umysłu jako systemu poznawczego  
[6, s. 26]. Refleksje na temat umysłu człowieka sięgają czasów starożytnych, kie-
dy to pojawili się pierwsi filozofowie. Przez wieki to właśnie oni zastanawiali się 
nad fenomenem ludzkiej psychiki. Jednak aby zrozumieć, czym charakteryzo-
wały się ich refleksje dotyczące umysłu, trzeba mieć wyobrażenie o tym, czym 
w ogóle zajmuje się filozofia. 

Termin filozofia oznacza z greckiego „umiłowanie mądrości”. Jest to droga 
do poszukiwania prawdy o życiu, świecie i człowieku. Nauki szczegółowe zaj-
mują się pewnym wycinkiem rzeczywistości, a filozofia bada samą jej naturę 

1 Wiktoria Kąkol, II Liceum Ogólnokształcące im. dra Władysława Pniewskiego w Gdańsku.
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[1, s. 7]. Thomas Nagel w taki oto sposób określa rolę filozofii: „Gdybyśmy idei 
czasu, liczby, poznania, języka, dobra i zła nie przyjmowali na ogół za oczywiste, 
nie podołalibyśmy życiu; filozofia wszakże rozpatruje te rzeczy same w sobie. 
Chodzi jej o głębsze zrozumienie świata i nas samych. Im bardziej podstawowe 
idee staramy się rozpatrzyć, tym mniej narzędzi mamy do dyspozycji. Filozofia 
jest więc dosyć ryzykownym przedsięwzięciem i trudno, by jej wyniki nie były 
niemal od razu kwestionowane” [2, s. 7]. 

Filozofia rozpatruje umysł sam w sobie. Podejmuje problem relacji między 
mózgiem a umysłem, zastanawia się nad kwestiami dotyczącymi relacji świa-
domości i świata zewnętrznego, pyta o istnienie wolnej woli i ludzkie doświad-
czenia percepcyjne [2, s. 31–41]. Rozważa, czy ludzkie przeżycia i inne stany 
psychiczne to po prostu fizyczne stany mózgu, czy też kryje się za tym jakiś pier-
wiastek duchowy. Niektórzy filozofowie twierdzą, że fenomen ludzkiego umysłu 
to zasługa rozwoju fizycznej materii, a inni – że człowiek jest istotą dualistyczną, 
łączącą w sobie świat materialny i duchowy. 

Warto wspomnieć, że filozofia umysłu jako dyscyplina filozoficzna została 
wyodrębniona dopiero współcześnie w filozofii analitycznej, gdzie pozostaje 
w bliskim związku z filozofią języka, epistemologią, ontologią oraz psycholo-
gią [6, s. 34]. To obecnie jedna z najbardziej rozwijających się dziedzin filozofii. 
Dzięki osiągnięciom nauk biologicznych filozoficzne refleksje na temat ludzkiej 
psychiki nabierają nowej perspektywy. 

historia filozoficznych rozważań o umyśle

Problematyka umysłu ma głębokie korzenie w klasycznej filozofii Sokratesa, 
Platona i Arystotelesa, którzy koncentrowali się na zagadnieniach związanych 
z duszą, gr. psyché [6, s. 27]. Jednak pojęcie to pojawiło się już wcześniej u filozo-
fów przyrody, takich jak chociażby Tales z Miletu czy Heraklit z Efezu. Giovanni 
Reale uważa, że Tales wiązał swoją koncepcję duszy z postrzeganiem wody jako 
zasady wszechrzeczy [5, s. 76–80], a Heraklit odróżniał duszę od tego, co cielesne, 
ze względu na jej nieśmiertelność i nieograniczoność [6, s. 28]. Atomiści, a wśród 
nich Demokryt, postulowali materialistyczną wizję człowieka. Uważali, że dusza 
ma taką samą naturę jak ciało, czyli jest zbudowana z atomów [5, s. 199–200]. So-
krates definiował duszę jako świadome „ja”, intelektualną i moralną osobowość 
[5, s. 317], czyli podkreślał przede wszystkim psychologiczny wymiar duszy. 

Pojmowanie duszy przez Platona było silnie związane z jego koncepcjami 
ontologicznymi i  epistemologicznymi. Twierdził, że dusza jest niezmienna, 
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wieczna oraz gwarantuje poznanie ponadzmysłowe (np. idee). Zaproponował 
także wyróżnienie części duszy ze względu na jej odmienne funkcje: rozumną, 
popędliwą oraz pożądliwą, co szczególnie istotne było w jego teorii organiza-
cji państwa [6, s. 29]. U Arystotelesa także możemy znaleźć trójpodział duszy, 
jednak nieco inny. Wyróżniał on duszę wegetatywną (przynależną roślinom), 
zmysłową (którą obdarzone są zwierzęta) oraz rozumną (właściwą dopiero 
człowiekowi). Arystoteles był twórcą hylemorfizmu, poglądu mówiącego, że 
byt składa się z materii i formy. W ten sposób patrzył także na duszę jako na 
metafizyczną gwarancję jedności bytu, pierwszy akt organizujący ciało [6, s. 30].

W  średniowieczu rozważania na temat ludzkiego umysłu skupiały się 
także na kwestii duszy i były swego rodzaju kontynuacją myśli starożytnej.  
Św. Tomasz z Akwinu opierał swoje stanowisko na poglądach arystotelesowskich,  
a św. Augustyn – na teoriach Platona. W przekonaniach dominowała dualistycz-
na koncepcja człowieka i była ważną kwestią dociekań teologicznych. Szcze-
gólnie istotny był pogląd św. Tomasza z Akwinu, który postrzegał duszę jako 
coś organizującego materię i stanowiącego z nią nierozłączną całość, co dało 
podstawy do psychofizycznej koncepcji osoby [6, s. 30–31]. 

Z uwagi na duży rozkwit epistemologii problematyka umysłu była szeroko 
dyskutowana w nowożytności. Wówczas przestano utożsamiać umysł z duszą, 
a refleksje na temat umysłu zyskały na ważności. Kwestię tę podejmowali brytyj-
scy empiryści, np. John Locke, George Berkeley, David Hume oraz racjonaliści: 
Kartezjusz, Gottfried Wilhelm Leibniz czy Immanuel Kant. 

Szczególnie przełomowe były teorie Kartezjusza. Głosił on, że należy wąt-
pić w poznanie zarówno zmysłowe, jak i racjonalne. Jednocześnie twierdził, 
że jedyne, czego można być pewnym, to fakt samego wątpienia. Uważał, że 
skoro człowiek wątpi, to myśli, a jak myśli, to istnieje [3, s. 32]. Określił umysł 
jako specjalny rodzaj duchowej substancji, która różni się od fizycznego ciała  
[6, s. 32]. Co ciekawe, to właśnie Kartezjusz stwierdził, że mózg jest siedzibą 
umysłu. Zauważył, że prawie wszystkie struktury mózgowe oprócz szyszynki 
są symetryczne, więc doszedł do wniosku, że to właśnie tam musi znajdować 
się dusza [3, s. 33–34]. 

Kolejnego przełomu w podejściu do kwestii umysłu dokonał Immanuel Kant, 
który podkreślił podejście podmiotowe. Przypisał rozumowi zdolność tworze-
nia apriorycznych form czasu i przestrzeni, przez które podmiot postrzega rze-
czywistość i w związku z tym nie widzi rzeczy samych w sobie, a jedynie takie, 
jakimi stają się w procesie poznania, tzw. fenomeny [6, s. 32].
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Późniejsze rozważania dotyczące umysłu były kluczową częścią feno-
menologii, która koncentrowała się głównie na aspektach świadomości 
i intencjonalności określanej jako nastawienie na coś, posiadanie treści [6, s. 27].  
Podejmowano także kwestie dotyczące percepcji zarówno przedmiotów ze-
wnętrznych, jak i spostrzeżeń wewnętrznych [6, s. 33]. 

główne problemy filozofii umysłu

W przywoływanej książce U. Żegleń pisze, że jednym z zadań teorii umysłu 
jest opis i wyjaśnianie ludzkich procesów mentalnych, bo pozwala ludziom 
zrozumieć samych siebie. Innym zadaniem jest aktywne bycie ludzi w świecie, 
w którym wchodzą oni w liczne interakcje z podobnymi podmiotami pozna-
jącymi [6, s. 115]. Zadanie to jest mocno powiązane z teoriami ontologicznymi 
i epistemologicznymi, jakie są przyjmowane przez filozofów zastanawiających 
się nad ludzkim umysłem. 

Jednym z podstawowych pytań dotyczących ludzkiego umysłu jest to, które 
dotyczy jego statusu ontycznego, czyli odnoszącego się do bytu. W dużej mierze 
jest to refleksja nad zależnościami pomiędzy ludzkim ciałem, w tym mózgiem, 
a umysłem. Dwa główne stanowiska w tej kwestii to monizm i dualizm, w ob-
rębie których istnieją znowu odmienne stanowiska. 

Moniści twierdzą, że umysł i  ciało, tak samo jak cały świat, są jednolite 
ontycznie. Jednym z przykładów poglądów monistycznych jest materializm, 
który głosi, że wszystko jest obiektem rozwoju fizycznej materii. Według tego 
stanowiska wszystko da się wyjaśnić zjawiskami fizycznymi. Przedstawicielami 
tego poglądu byli m.in. Demokryt, Thomas Hobbes i Julien Offray de La Mettrie 
[6, s. 96]. 

Innym rozwiązaniem relacji między ciałem a umysłem jest dualizm, który 
mówi o tym, że umysł i ciało różnią się od siebie pod względem statusu ontycz-
nego. Punktem wyjścia tego stanowiska jest twierdzenie, że zjawiska mentalne 
nie są pod pewnymi względami fizyczne. Jednym z istotniejszych głosicieli du-
alizmu był Kartezjusz, który uważał, że ludzkie ciało i umysł to dwie zupełnie 
różne substancje. Był zwolennikiem swego rodzaju separacji ciała i umysłu. 
Umysł określał jako substancję myślącą, a ciało jako „rozciągłą”, definiowaną 
tylko przez cechy przestrzenne, nigdy psychiczne [4, s. 169–172]. Dualistyczna 
koncepcja człowieka jest mocno rozpowszechniona w europejskim kręgu kultu-
rowym, bo związana jest z tradycją chrześcijańską i przekonaniem, że człowiek 
zbudowany jest z ciała i duszy. 

Wiktoria Kąkol  •  Mózg a filozofia. Wprowadzenie do problematyki



228

Kolejnym istotnym zagadnieniem z punktu widzenia filozofii umysłu jest 
kwestia wolnej woli, czyli zdolności podmiotów do dokonywania wyborów bez 
ograniczeń ze strony różnych czynników. Takimi czynnikami mogą być np. 
ograniczenia metafizyczne, fizyczne, społeczne. Pytanie o wolną wolę to py-
tanie o to, czy człowiek ma kontrolę nad swoimi działaniami, a jeśli tak, to do 
jakiego stopnia? Debata ta związana jest ze stanowiskiem determinizmu, czyli 
koncepcją filozoficzną, według której wszystkie zdarzenia w ramach przyję-
tych paradygmatów są połączone związkiem przyczynowo-skutkowym. Zatem 
każde zdarzenie i stan są zdeterminowane przez swoje uprzednio istniejące 
przyczyny. 

Nadal jednak pozostaje bez odpowiedzi pytanie o to, jak bardzo człowiek 
jest ograniczany przez czynniki od niego niezależne. W książce pt. Filozofia 
czytamy, że im więcej dowiadujemy się o naturze ludzkiej, tym silniej zdaje-
my sobie sprawę, że to, co robimy lub myślimy, stanowi rezultat naszego wy-
chowania, edukacji, środowiska, natury biologicznej itp. [4, s. 186]. To znowu 
prowokuje pytania o to, w jakim stopniu człowiek jest odpowiedzialny za swoje 
czyny, a więc kwestia wolnej woli ma też duży związek z moralnością. Stąd py-
tanie o wolną wolę jest jednym z ważniejszych aspektów rozmyślań nad ludzką 
naturą. 

zakończenie

Mózg jest niezwykle ważnym organem z punktu widzenia refleksji na temat 
pojęcia umysłu. Filozofia umysłu próbuje odpowiedzieć na pytania, na ile ludz-
ki mózg związany jest z umysłem, czy człowiek składa się tylko z materii, czy 
też może łączy w sobie świat materialny i duchowy. Rozważa problem wolnej 
woli i to, jaki wpływ ma człowiek na swoje zachowanie. Ta dyscyplina filozofii 
podejmuje kwestie kluczowe dla człowieka, związane integralnie z jego naturą 
oraz egzystencją. Na stanowiska filozoficzne dotyczące tych problemów mają 
znaczący wpływ współczesne osiągnięcia naukowe, co daje nadzieje i stwarza 
duże perspektywy na ich jeszcze większy rozwój w przyszłości. 
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Zofia Klata1

artystyczne rozterki mózgu – neurobiologiczne podstawy 
percepcji dzieł sztuki 

s ztuka to nie tylko „przeżycia duchowe”, ale również mniej lub bardziej skom-
plikowane procesy zachodzące w ludzkim mózgu. Aby rozpocząć rozważa-

nia nad tematem percepcji dzieł sztuki, należy przede wszystkim poprawnie 
zrozumieć termin sztuka. Bardzo ogólnie można stwierdzić, że sztuką jest 
wszystko to, co wywołuje jakiekolwiek wrażenia estetyczne u odbiorcy [7, s. 6]. 

Jednymi z ciekawszych z punktu widzenia biologii dziedzin sztuki wydają się 
sztuki plastyczne, co wynika z faktu, że wzrok jest u ludzi dominującym zmysłem. 
Duża część ludzkiego mózgu wyspecjalizowała się w rozpoznawaniu kształtów, 
kolorów oraz licznych obiektów. Proces widzenia ma swój „początek” w gałce 
ocznej. Już w XIX wieku Thomas Young wysnuł hipotezę, że w siatkówce oka znaj-
dują się receptory odpowiedzialne za odbieranie światła o określonej długości 
fali, odpowiadającej konkretnemu kolorowi. Jakiś czas później potwierdzono ist-
nienie w siatkówce trzech rodzajów komórek, nazwanych czopkami: niebieskich, 
zielonych i czerwonych, reagujących na szeroki zakres długości fal [9; 1, s. 804].  
Na tym jednak proces widzenia się nie kończy. Oczy mają ścisły związek z mó-
zgiem [2, s. 101]. Sygnały z siatkówki przesyłane są do mózgu po aksonach neuro-
nów i poprzez elektrochemiczne synapsy [6, s. 120] docierają one do wczesnej kory 
wzrokowej zlokalizowanej w płacie potylicznym [6, s. 120]. Włoski chirurg i ana-
tom Bartolomeo Panizza udowodnił w XIX wieku, że przetwarzanie sygnałów 
wzrokowych odbywa się właśnie tam [9]. Według niektórych badaczy to właśnie 
obrazy są głównym składnikiem naszych myśli, niezależnie od tego, czy dotyczą 
one przedmiotów, procesów z udziałem przedmiotów, słów czy innych symboli 
językowych, które odpowiadają owym przedmiotom lub procesom. Za obrazami 
kryją się liczne, często całkowicie nieświadome procesy, kierujące wytwarzaniem 
oraz rozwojem tych obrazów w czasie i przestrzeni [6, s. 130].

1 Zofia Klata, Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku.
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Podczas rozważań nad percepcją dzieł sztuki powinny pojawić się pojęcia ta-
kie jak: „wrażenie zmysłowe”, „czucie” oraz „percepcja”. Wrażenie zmysłowe to 
subiektywne odczucie bodźca, które powstaje w wyniku impulsacji aferentnej2, 
wysyłanej przez podrażnione receptory. Powstaje wtedy stan pobudzenia w od-
powiednich obszarach ośrodkowego układu nerwowego. Czucie to proste wra-
żenie zmysłowe, które stanowi subiektywną ocenę danego bodźca. Pobudzenie 
kilku rodzajów receptorów naraz wyzwala w konsekwencji kilka rodzajów czu-
cia, co stanowi podstawę percepcji, czyli subiektywnego odczucia złożonego 
bodźca i zarazem jednej z funkcji kory mózgowej [8, s. 157]. W ludzkim mózgu 
znajdują się wyspecjalizowane struktury odpowiedzialne za percepcję dzieł 
sztuki, związane szczególnie z procesem widzenia [7, s. 3]. Bodźcami, o których 
należy wspomnieć przy rozważaniu mechanizmów percepcji dzieł sztuki, są 
bodźce wizualne. Ich rodzaje i charakterystykę zawiera tabela 1.

Tab. 1. Rodzaje i charakterystyka bodźców wizualnych

Rodzaj bodźca Charakterystyka W jakich dziełach występuje

Bodziec iluzyjny Wywołuje iluzje wizualne. Np. malarstwo renesansowe, trójkąt 
Kanizsy

Bodziec 
niejednoznaczny

Dostarcza odbiorcy kilku alternatyw 
percepcyjnych przy braku informacji 
zawartych w dziele.

Np. Leonardo da Vinci Pokłon Trzech 
Króli, Rene Magritte Carte Blanche

Bodziec 
wyolbrzymiony

Deformacja (najczęściej 
wyolbrzymienie) cechy wizualnej 
przedstawionego obiektu. Pobudza 
układ percepcyjno-emocjonalny 
odbiorcy.

Np. posążek bogini Parvatti, rzeźba 
Alberto Giacomettiego Kroczący 
człowiek

Bodziec relacyjny Wywołuje w umyśle odbiorcy 
procedury porównywania dzięki 
nawiązaniom do prac innego autora.

Np. obraz Diego Velázqueza  
Las Meninas oraz Pabla Picassa  
Las Meninas

Bodziec 
empatyzujący

Silnie oddziałuje na psychikę 
odbiorcy.

Np. obraz Johannesa Vermeera 
Czytająca list przy otwartym oknie, 
Pietà Vincenta van Gogha

Źródło: opracowanie własne na podstawie MARKIEWICZ Piotr, PRZYBYSZ Piotr. Neuroestetyczne aspekty 

komunikacji wizualnej i wyobraźni. W: Neurohistoria Sztuki [online]. Tryb dostępu: http://www.neurohistoriasztuki.

umk.pl/wpcontent/uploads/2016/01/4NeuroestAspekKomWizual.pdf. Stan z dnia: 28.10.2019

2 Aksony nerwów czaszkowych i rdzeniowych dochodzących do mózgu nazywane są włók-
nami doprowadzającymi/aferentnymi/centropetalnymi [10, s. 96].
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Rys. 1. Dwie wersje obrazu „Las Meninas”, po lewej wg Diego Velázqueza, a po prawej wg 

Pabla Picassa

Źródło: https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/10-masterpieces-you-can-only-see-in-barcelona/

Jak wspomniano wcześniej, „przeżywanie” sztuki ma ścisły związek z pro-
cesami zachodzącymi w mózgu. Poszukiwaniem neurobiologicznych podstaw 
przeżyć estetycznych zajmuje się neuroestetyka. Do celów badań tej dziedziny 
nauki należą między innymi: zrozumienie działania mózgu podczas proce-
sów twórczych w sztukach plastycznych oraz badanie praw percepcji, którym 
podlega tworzenie sztuki [7, s. 3]. Neuroestetyka jako dziedzina nauki próbuje 
udzielić odpowiedzi na wiele pytań związanych ze sztuką, m.in. czy percepcja 
dzieł sztuki różni się od percepcji przedmiotów „nieartystycznych” oraz czy 
procesy zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym różnią się w zależności 
od rodzaju oglądanego dzieła sztuki [11, s. 112]. Prowadzenie badań dotyczących 
wyższych czynności psychicznych, rozumienia języka naturalnego, myślenia, 
rozwiązywania problemów, kreatywności czy intuicji nie należy do zadań ła-
twych, gdyż nie da się tych czynności badać na poziomie pojedynczych neu-
ronów. Niezbędne jest zrozumienie integracji wielu funkcji. Jaki jest więc sens 
prowadzenia takich badań? Jak twierdzą naukowcy, badanie reakcji mózgu na 
sztukę może dostarczyć wielu informacji dotyczących związku między percep-
cją a odczuwanymi przez człowieka wrażeniami [7, s. 2]. Brytyjski neurobiolog 
i neurofizjolog Semir Zeki, jeden z głównych twórców neuroestetyki, prowadził 
badania dotyczące przetwarzania obrazów dzieł sztuki. W kręgu jego zainte-
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resowań pojawiły się między innymi tzw. fi gury bistabilne (dwuznaczne), np. 
sześcian Neckera, fi gura żony-teściowej czy waza Rubina. Patrząc na nie, nie 
można rozstrzygnąć ułożenia linii w przedstawionym sześcianie, tego, w jakim 
wieku jest kobieta na rysunku oraz czy na grafi ce przedstawiono twarze, czy 
może jednak kielichy. Odbiorca jest oczywiście w stanie zobaczyć wszystkie 
możliwości, jednak nigdy nie stanie się to w tym samym czasie – ludzki mózg 
może „zmieniać” interpretacje. 

Rys. 2. Figury bistabilne, od lewej sześcian Neckera, fi gura żony-teściowej i waza Rubina

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82udzenie_optyczne; http://www.biecek.pl/Eseje/indexObraz.html

Na podstawie swoich eksperymentów S. Zeki wysnuł wniosek, że mózg może 
reagować w bardzo podobny sposób podczas patrzenia na fi gury dwuznaczne 
oraz dzieła sztuki, które mogą być przecież jeszcze bardziej niejednoznaczne niż 
fi gury bistabilne. S. Zeki zajmował się w swoich eksperymentach między inny-
mi badaniem aktywności kory wzrokowej. Początkowo swoje prace prowadził 
z udziałem zwierząt, głównie rezusów – niewielkich małp. W latach siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych XX wieku S. Zeki wykazał, że ich kora wzrokowa dzie-
li się na części (obszary) wyspecjalizowane w pełnieniu specyfi cznych zadań. 
Niektóre grupy komórek w mózgu reagowały przede wszystkim na kolor, inne na 
kształty lub określone ruchy. Na przykład jeden z obszarów, V4, zawiera komórki 
nerwowe reagujące głównie na kolor, natomiast obszar V5 – reagujące przede 
wszystkim na ruch. W obrębie wspomnianych obszarów mogą pojawić się znisz-
czenia, powodujące pewne choroby. Pacjenci z uszkodzonymi obszarami V4 
są całkowicie ślepi na barwy (tzw. achromatopsja). Świat widzą w odcieniach 
szarości, nie potrafi ą sobie nawet wyobrazić kolorów. Uszkodzenie regionu V5 
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skutkuje ślepotą na ruch (akinetopsja). Chorzy widzą sekwencję nieruchomych 
obrazów, tak jakby oglądali zacinający się film [9].

 Nie tylko dla odbiorców sztuki, ale także dla artystów niezwykle ważne są 
mechanizmy jej percepcji. Okazuje się, że malarze mogą do pewnego stopnia 
wpływać na to, czy ich dzieło spodoba się odbiorcy. Artyści stosują wiele tech-
nik, by wpłynąć na wrażenia widza. Być może warto znać techniki twórców, by 
odbierać sztukę w sposób bardziej świadomy? Często pojęcie „dzieło sztuki” 
kojarzone jest z czymś pięknym. Okazuje się, że dla wielu osób piękno jest ściśle 
związane z pojęciem estetyki. Podczas badań prowadzonych przez Jacobsena 
uczestnicy mieli za zadanie ocenić, czy pokazany im kształt jest, według nich, 
symetryczny czy piękny. Nie dziwi zbytnio fakt, że stworzone w laboratorium 
elementy symetryczne były jednocześnie dość często wskazywane jako ładne 
[4, s. 5]. Zarówno piękno, jak i złożoność przedstawianych uczestnikom ekspe-
rymentu przedmiotów wpływały na aktywność tego samego obszaru mózgu –  
kory oczodołowej [4, s. 6]. Prowadzone były również badania nad postrzeganiem 
piękna ludzkiej twarzy, w których uczestniczyli zarówno dorośli, jak i dzieci 
z różnych kręgów kulturowych. Wielu spośród badanych zgadzało się ze sobą 
przy wskazywaniu atrakcyjnych twarzy, co sugeruje, że – przynajmniej w odnie-
sieniu do twarzy ludzkich – istnieją pewne neutralne wzorce piękna [4]. S. Zeki 
w jednej z serii swoich badań badał aktywność mózgu u osób oglądających pięk-
ne widoki i prace uznane za dzieła sztuki lub czytających opisy szlachetnych, 
z moralnego punktu widzenia, zachowań. Za każdym razem u osób doświad-
czających piękna aktywowała się ta sama struktura: wspomniana wyżej kora 
oczodołowa – element układu nagrody [9]. Co ciekawe, części naukowców udało 
się wykazać, że aktywność kory oczodołowej zmieniała się podczas odczuwania 
przyjemności z jedzenia czekolady [5, s. 58]. Jednak już podczas pierwszych ba-
dań nad reakcją neurobiologiczną występującą podczas oglądania dzieł sztuki, 
takich jak piękne obrazy czy rzeźby, stało się jasne, że aktywność neuronów 
znacznie wykracza poza płat potyliczny oraz regiony mózgu związane z prze-
twarzaniem informacji wizualnych na obszary zaangażowane w przetwarzanie 
jakości hedonicznej3 bodźców „nieartystycznych” i „artystycznych” [5, s. 57]. 
Okazało się też, że obrazy uznane za piękne oraz brzydkie wywołują pobudzenie 
kory motorycznej. Różni się ono jednak intensywnością w zależności od rodzaju 

3 Jakość hedoniczna – wynik ocen wrażenia zmysłowego lub ocenianej próbki pod kątem 
subiektywnych, pozytywnych lub negatywnych emocji [12].
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oglądanego obrazu – dzieła brzydkie wywołują większe pobudzenie kory mo-
torycznej niż piękne [11, s. 113].

Jednym z przykładów wykorzystania wspomnianych już technik, pozwala-
jących artystom wpływać na odbiorców ich dzieł, są europejskie portrety z XVI 
wieku. Postaci na nich malowane miały stosunkowo duże oczy, które u widza 
wywoływały wrażenie obcowania z osobą przedstawioną na portrecie. Wra-
żenie to potęgowało dodatkowo perfumowanie gotowych już dzieł oraz sam 
wyjątkowo duży format obrazów [7, s. 4]. Pokazuje to więc, że na odbiór dzieła 
wpływa między innymi to, czy jest ono podobne do czegoś, co jest już odbiorcy 
znane, realistyczne.

Rys. 3. Europejski portret kobiety z XVI wieku, autor nieznany

Źródło: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=21840&show_nav=true&full_screen=true 
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Przez wielu artystów stosowane są także metody, które swoje uzasadnienie 
mają w ewolucji. W świecie zwierząt dostrzegamy mnóstwo przykładów na to, 
że stan emocjonalny lub zachowanie mogą zostać wywołane przez konkret-
ny kształt, na przykład przez odmienne wyrazy twarzy u szympansów, które 
według Van Hoffa mogą być interpretowane jako swego rodzaju uśmiech czy 
wyraz nienawiści. Wiele podstawowych kształtów, takich jak proste figury 
geometryczne czy właśnie różne wyrazy twarzy pojawiające się przy przeży-
waniu konkretnych emocji, obecnych jest we wszystkich kulturach. Artyści 
wykorzystują ten fakt podczas tworzenia swoich dzieł, przedstawiając na twa-
rzach bohaterów swoich obrazów matczyną miłość, cierpienie lub uniesienie. 
Zarówno artyści, jak i odbiorcy reagują emocjonalnie na symbole tego typu 
[3, s. 199].

Zaobserwowano, iż wiele zwierząt reaguje wyłącznie na wybrane cechy, po-
mijając pozostałe. Pewne podobieństwo w zachowaniu dostrzegamy również 
u ludzi. Fakt ten był wykorzystywany w sztukach plastycznych już od czasów 
starożytnych. Artyści podkreślali cechy typowe dla przedstawianej postaci (na 
przykład szerokie biodra u kobiet), co miało wpływać na percepcję odbiorcy. 
Tworzący na przestrzeni lat przedstawiciele różnych kierunków w sztukach 
plastycznych wykorzystywali w swoich dziełach, świadomie bądź nie, fakt, że 
różne elementy stymulują konkretne obszary układu wzrokowego w mózgu. Im-
presjoniści skupili się w swoich pracach na podkreślaniu koloru. Z kolei sztuka 
kinetyczna kładzie większy nacisk na formę oraz ruch, pomijając rolę koloru 
i tym samym stymulując przede wszystkim obszar wzrokowy V5, reagujący wła-
śnie na ruch. Stymulacja pozostałych obszarów jest w przypadku sztuki kine-
tycznej minimalna [7, s. 4]. Jednak przy postrzeganiu obrazów to kolor można 
uznać w pewnym sensie za ważniejszy od ruchu, ponieważ jest on przetwarzany  
o 80–100 milisekund szybciej niż ruch [9].

Kolory wpływają zatem silnie na odczucia odbiorcy. Zależność ta ma duże 
znaczenie między innymi podczas projektowania wnętrz mieszkalnych. Ludzie 
często dobierają odpowiednie barwy oraz umeblowanie zarówno pod kątem 
estetyki, jak i oddziaływania psychologicznego [2, s. 104]. Różne długości fal 
(czyli długości fal odpowiadające różnym kolorom) w różnym stopniu podraż-
niają odpowiednie komórki nerwowe siatkówki, co skutkuje przekazywaniem 
do mózgu zróżnicowanych sygnałów [2, s. 104]. W konsekwencji różne kolory 
działają na odbiorców w charakterystyczny dla siebie sposób. Zależnie od dłu-
gości fali światła wpadającej do oka, a następnie interpretowanej przez ludzki 
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mózg, układ nerwowy może zostać pobudzony lub uspokojony [2, s. 105]. Kiedy 
artysta chce u odbiorcy wywołać efekt odprężenia lub „ochłodzenia”, powinien 
w swoim dziele wykorzystać odcienie kolorów zielonego oraz niebieskiego. Po-
marańczowy i żółty to z kolei barwy wesołe i ciepłe. Czerwień wywołuje uczucie 
gorąca oraz pobudza [2, s. 104]. 

Zeki wykazał podczas swoich badań, że pewne komórki kory wzrokowej 
uaktywnią się zawsze na widok czerwieni, niezależnie od jej odcienia [9]. 
Jednak konkretny kolor może wiązać się w zależności od sytuacji z odczu-
ciami pozytywnymi lub negatywnymi. Jak pisze Patricia Bragg: „Pomalo-
wanie pokoju z  oknami wychodzącymi na północ na kolor żółty czyni go 
przytulniejszym i cieplejszym. Jednak żółcień w tej samej tonacji wywołuje 
uczucie niepokoju u podróżujących drogą morską i powietrzną” [2, s. 105]. 
Zazwyczaj też, kiedy odbiorca widzi ciemny przedmiot, wydaje mu się, że jest 
on mniejszy i cięższy niż przedmiot jasny. Artyści muszą więc wiedzieć, jaki 
efekt zamierzają wywołać u odbiorców swoich dzieł. Niestety nie ma sposobu 
na to, żeby za pomocą kolorów wywołać pozytywne odczucia u wszystkich 
odbiorców, ponieważ oddziaływanie danej barwy na konkretną osobę może 
ulec zmianie na skutek pozytywnych lub negatywnych skojarzeń [2, s. 105]. 
Do wywołania emocji konieczny jest nieautomatyczny, zainicjowany wolą, 
umysłowy proces oceny. Ze względu na naturę naszego doświadczenia sze-
roki zakres bodźców i sytuacji został w nim skojarzony z zestawem bodźców, 
które od momentu przyjścia na świat związane są z wywoływaniem konkret-
nych emocji. Reakcje na bodźce lub sytuacje mogą być „filtrowane” dzięki 
świadomej ocenie [6, s. 154].

Czy istnieją zatem pewne konkretne elementy, których obecność gwaran-
tuje artystom to, że ich dzieła będą chętnie oglądane? Być może należy do nich 
wywołanie u odbiorcy konfliktu między narzucającymi się sprzecznymi inter-
pretacjami. Jednak według Zekiego jest to jedynie punkt wyjścia do dalszych 
poszukiwań. Jeden z naukowców, amerykański neurolog Vilayanur S. Rama-
chandran, zajmujący się między innymi badaniem mechanizmów percepcji 
wzrokowej, wyróżnił kilka elementów, których obecność w dziełach sztuki jest 
szczególnie ważna. Należą do nich między innymi:
1)  podkreślenie różnic, obecne np. w sztuce pierwotnej lub karykaturach,
2)  izolowanie pojedynczych informacji wzrokowych (kształt, kolor, ruch), co 

powoduje większe skupienie uwagi odbiorcy,
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3)  grupowanie percepcyjne (Gestalt)4 pozwalające na oddzielenie obiektów od tła,
4)  wzmacnianie wrażenia przez kontrast, linię, rysunek lub kolor,
5)  unikanie nienaturalnych punktów widzenia,
6)  nieoczywiste rozwiązania, wywołujące zaciekawienie,
7)  aluzje i metafory zwiększające zainteresowanie (powoduje to pobudzenie 

limbiczne, pobudza korę skojarzeniową oraz złożone procesy myślenia),
8)  umieszczanie na obrazach elementów symetrycznych, co jest atrakcyjne, 

ponieważ wzmaga synchronizację pomiędzy procesami w obu półkulach 
mózgu i w konsekwencji prowadzi do silniejszego pobudzenia [7, s. 4; 5].
Jak widać, jak sztuka jest przez poszczególne osoby odbierana, ma swoje 

„neurobiologiczne uzasadnienie”. W zależności od rodzaju oglądanego obiek-
tu w mózgu pobudzane są odpowiednie struktury. Oglądanie sztuki sprawia 
nam przyjemność, co potwierdza uaktywnianie się elementów układu nagro-
dy podczas patrzenia na piękne, estetyczne obrazy. Bardzo często reakcje na 
dzieła sztuki mają swoje uzasadnienie w ewolucji: ludzie reagują na konkretne 
elementy, wiążąc je ze znanymi już wcześniej obiektami. Te i wiele innych fak-
tów mogą wykorzystać artyści podczas tworzenia swoich prac, by wpłynąć na 
percepcję widza, ale również odbiorcy sztuki powinni być świadomi zabiegów 
stosowanych przez twórców.
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Olga Kowalska1

cyborgi, czyli jak stworzyć człowieka doskonałego

w iele czasu upływa uczniom podstawówek na rozwiązywaniu internetowych 
quizów, które podpowiadają, jaki kolor do nas pasuje, albo dają odpowiedź 

na pytanie, do jakiego superbohatera jesteśmy podobni. Być może do uzyskania 
odpowiedzi na to drugie pytanie nie potrzeba jednak internetowych wyrocz-
ni, zaskakująco wiele bowiem łączy współczesnych nastolatków z Iron Manem 
lub – uściślając – z odgrywającym jego rolę Robertem Downeyem Jr. Okazuje 
się, że wspólnym mianownikiem jest wielokrotnie nagradzany brytyjski serial 
„Black mirror”, który wśród licznej, wielopokoleniowej publiczności zasłynął 
skutecznym odstraszaniem od nowych, potencjalnie niebezpiecznych tech-
nologii. R. Downey Jr. poszedł jednak o krok dalej niż nastoletni fani serialu 
i postanowił przekuć w pełnometrażowy film jeden z odcinków „Czarnego lu-
stra” [3]. Mowa tutaj o „Całej twojej historii” – opowieści o nieufności, zdradzie, 
technologii i mózgu (rys. 1).

Rys. 1. Jodie Whittaker jako Ffion w „Całej twojej historii”

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Entire_History_of_You

1 Olga Kowalska, II Liceum Ogólnokształcące z  Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 
Mickiewicza w Słupsku.
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Film prezentuje nieodległą przyszłość, w której ogromną popularność zdo-
były cybernetyczne implanty „zapisujące” wszystkie wspomnienia użytkow-
ników. Jak to zwykle ma miejsce w serialu, niepozorne i bardzo przydatne rze-
czy bywają przekleństwem rodzącym katastrofalne skutki [13]. „Black mirror” 
w znakomity sposób uświadamia widza o toksyczności naszego związku z tech-
nologią. Zwłaszcza gdy mowa o wszczepianiu sobie do mózgu elektronicznych 
części. Nie jest jednak w stanie odstraszyć wszystkich.

Najbardziej znany na świecie cybernetyk Kevin Warwick (rys. 2) – emeryto-
wany profesor uniwersytetów w Coventry i Reading, a także członek Institution 
of Engineering and Technology (IET) – okrzyknięty został mianem „Profesora 
Cyborga”. Głównymi obszarami jego działań są: sztuczna inteligencja, robotyka 
i inżynieria biomedyczna, nie dziwi zatem, że jego dorobek naukowy najlepiej 
opisują liczby: ponad 600 artykułów naukowych, 27 książek i wiele innych pu-
blikacji oraz 100 elektrod wszczepionych w jego lewe ramię w 2002 roku [11].

Rys. 2. Kevin Warwick

Źródło: http://www.kevinwarwick.com/

K. Warwick już wcześniej dorobił się silikonowego chipa w przedramieniu, 
za pomocą którego łączył się z komputerem i dzięki temu mógł np. włączać 
światło lub otwierać drzwi bez użycia rąk [11]. Mimo to, jak wspomina, odczu-
wał ogromny stres przed operacją. Trudno mu się dziwić – na wykonanie tak 
skomplikowanego zabiegu nie odważył się nikt przed nim [16]. Układ elektrod, 
przyczepionych do wystających z jego ręki zacisków elektrycznych i połączo-
nych z komputerem bezprzewodowo, na trzy miesiące umożliwił mu odbieranie 
rzeczywistości w zupełnie nowy sposób.
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Według K. Warwicka, najbardziej interesujący eksperyment polegał na 
wszczepieniu układu elektrod jego żonie Irenie [16], dzięki czemu małżonko-
wie mogli przekazywać sobie różne informacje za pomocą swoistej telepatii. 
Gdy pani Warwick przykładowo ruszyła palcem, pan Warwick mógł dosłow-
nie odczuć to na swojej skórze [6]. Przeprowadzono również kilka innych eks-
perymentów, w których profesor sterował różnymi przedmiotami, takimi jak 
elektryczny wózek inwalidzki. Zespołowi naukowców przeprowadzających 
eksperymenty przyświecał jeden cel: chcieli ocenić wartość neurologicznych 
implantów w ułatwianiu funkcjonowania osobom niepełnosprawnym. Dzięki 
temu w przyszłości stałoby się możliwe np. prowadzenie przez nie pojazdów 
[16]. Podczas trwania badania K. Warwick opuścił Wielką Brytanię i wyjechał 
do Nowego Jorku, by tam, tysiące kilometrów od rodzimej placówki, zdalnie 
sterować mechaniczną ręką umieszczoną w jednym z budynków Uniwersytetu 
w Reading. Internetowe połączenie pozwoliło mu również poczuć nacisk, jaki 
wywierała na inne przedmioty. Ponadto K. Warwick dzięki czapce z czujnika-
mi ultradźwiękowymi podłączonymi do jego układu nerwowego był również 
w stanie poruszać się z zamkniętymi oczami za pomocą nowego zmysłu, niczym 
nietoperz [16]. 

Oczywiście nie tylko K. Warwick zdał sobie sprawę z ogromnych możliwości, 
jakie neuroimplanty niosą dla medycyny. Dzięki interfejsowi mózg-komputer 
powstała fascynująca metoda pomocy osobom niepełnosprawnym w funkcjo-
nowaniu [8]. W 2016 roku skorzystał z niej Dennis Degray (rys. 3).

Rys. 3. Dennis Degray używający implantów Utah do manipulowania kursorem na ekranie 

komputera

Źródło: https://www.pbs.org/newshour/extra/lessons-plans/lesson-plan-how-new-inventions-help-people-

with-physical-injuries-and-disabilities/
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Niefortunny upadek sprzed ponad dekady spowodował, że utracił on czu-
cie od obojczyków w dół ciała [4]. W 2016 roku do kory ruchowej w jego mózgu 
przymocowane zostały dwa silikonowe implanty, które przewodowo łączyły się 
z urządzeniem zbierającym informacje o jej aktywności. Dzięki temu, wyobra-
żając sobie, że korzysta z joysticka, był w stanie poruszać kursorem na ekranie, 
wysyłać wiadomości tekstowe i robić zakupy online. Tę niezwykłą możliwość 
uzyskał, przystępując do programu BrainGate, którego celem jest wykorzystanie 
nowych technologii w celu przywracania niezależności ludziom, którzy utra-
cili sprawność ruchową z powodu schorzeń neurologicznych lub wypadków 
[4]. Niestety, rozwiązanie zaproponowane D. Degrayowi nie było długotrwałe. 
Przez rozrost tkanki bliznowatej, będącej odpowiedzią na uszkodzenia powsta-
łe po operacji podłączania elektrod, jakość odbieranego sygnału systematycz-
nie ulegała pogorszeniu [4]. Ta fascynująca technologia ma jeszcze przed sobą  
długie lata rozwoju. 

 Niezwykle interesujący jest również pewien sposób niwelowania drżeń, bę-
dących jednym z objawów choroby Parkinsona, polegającej na zaniku w mó-
zgu komórek dopaminergicznych [12]. Drżenia te mają charakter spoczyn- 
kowy i w pierwszych etapach choro-
by ustępują w momencie wykonania 
świadomego ruchu. Z czasem jednak 
przestaje to być regułą. Kończyny 
nie przestają drżeć, np. podczas się-
gania po dany przedmiot, co staje 
się poważnym utrudnieniem w co-
dziennym funkcjonowaniu chore-
go [12]. Leczenie farmakologiczne 
w  tym przypadku bardzo często 
okazuje się nieskuteczne – dlatego 
coraz większą popularność zdobywa 
metoda głębokiej stymulacji mózgu, 
DBS (ang. deep brain stimulation). 
Polega ona na wszczepieniu do mó-
zgu cienkich elektrod, połączonych 
przewodami z baterią umieszczoną 
w okolicach obojczyka (rys. 4). Stale 
wysyłają one impulsy elektryczne, 

Rys. 4. Metoda głębokiej stymulacji mózgu 

(DBS)

Źródło: https://www.ninds.nih.gov/About-NINDS/

Impact/NINDS-Contributions-Approved-Therapies/DBS
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wbrew nazwie hamujące wybrane struktury nerwowe, których działanie zo-
stało rozregulowane przez niedobór dopaminy [2]. 

Głęboka stymulacja mózgu odznacza się relatywnie dużą skutecznością. 
Zmniejsza nie tylko drżenia, ale również sztywność mięśni. Redukuje także 
dyskinezy, czyli ruchy mimowolne, tym samym przyczyniając się do ogólnej 
poprawy sprawności ruchowej pacjenta średnio o 52% [2]. Jest to jednak zabieg 
dość drogi, a do tego inwazyjny i niosący ze sobą ryzyko powikłań, na przykład 
krwotoku mózgu [10].

W 2013 roku, czyli niemalże 30 lat po przeprowadzeniu pierwszej operacji 
wszczepienia elektrod do mózgu pacjenta w ramach DBS, naukowcy z Oks-
fordu opracowali nowatorską, mniej inwazyjną metodę tłumienia drżeń to-
warzyszących chorobie Parkinsona – tACS (Transcranial Alternating Current 
Stimulation), czyli przezczaszkową stymulację prądem zmiennym [10]. Wyko-
rzystuje ona istnienie zjawiska fal mózgowych, które można zastąpić falami 
generowanymi przez elektrody umieszczone nie w mózgu, a pod skórą pacjen-
ta, z jednej strony minimalizując ryzyko poważnych powikłań związanych 
z inwazyjną operacją, a z drugiej niejako „oszukując” organizm, który zaczyna 
ignorować sygnały wysyłane przez zmienione przez chorobę struktury mózgu 
do mięśni [10].

Za każdą nową technologią podąża ludzka ciekawość i chęć wyróżnie-
nia się z tłumu. Oprócz neuroimplantów pomagających osobom niepełno-
sprawnym, pojawiają się modyfikacje rodem z  cyberpunkowych gier czy 
filmów science-fiction. Dzisiaj techniki zwiększania możliwości ludzkich 
zmysłów są jeszcze w  powijakach, ale już wzbudzają spore kontrowersje, 
jednocześnie fascynując rosnącą społeczność ludzi nazywających siebie 
grinderami. Jest to swoista subkultura wśród biohackerów – amatorów 
ulepszania własnego ciała [1]. Grinderzy uważają, że każdą część ciała –  
w tym skórę, serce i mózg – da się „zhakować”; czy to dzięki chemikaliom, 
czy cybernetycznym implantom. Jednymi z najpopularniejszych ulepszeń są 
implanty magnetyczne umieszczane w palcu. Słabsze magnesy pozwalają na 
wyczuwanie pola magnetycznego dzięki delikatnym wibracjom, natomiast 
za pomocą mocniejszych możliwe staje się podnoszenie drobnych, metalo-
wych przedmiotów [1]. Wątpliwa jest użyteczność takich implantów w co-
dziennym życiu, trzeba jednak pamiętać, że według grinderów modyfikacje 
tego rodzaju powinny przede wszystkim robić wrażenie i wzbudzać emocje. 
Idealnym tego przykładem są implanty Northstar V1 (rys. 5), których zada-
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niem, po wszczepieniu pod skórę, jest imitowanie bioluminescencji dzięki 
wbudowanym diodom LED [1]. 

Rys. 5. Northstar V1

Źródło:  https://www.businessinsider.com/grindhouse-wetware-launches-new-implantable-northstar-

device-2015-11?IR=T

Biohacking ma zwolenników również w Polsce. Jednym z nich jest Joanna 
Sosnowska (rys. 6), była redaktor naczelna WP Technologie, która na łamach 
portalu opisała swoje doświadczenia z korzystania z wszczepionego w mostek 
implantu North Sense (rys. 7), wibrującego, gdy jego użytkownik skieruje się na 
północ [14]. Podczas „montażu” sprzętu kobieta nie była poddana znieczuleniu, 
co pozwoliło na utrzymanie elastyczności skóry podczas przekłuwania mostka, 
ale jednocześnie wywołało – co było do przewidzenia – ogromny ból [12]. 
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Rys. 6. Joanna Sosnowska

Źródło:  https://tech.wp.pl/jak-zostalam-biohakerem-wszczepilam-sobie-dodatkowy-zmysl-61389157178 

17985a

Rys. 7. Chip North Sense

Źródło:  https://tech.wp.pl/jak-zostalam-biohakerem-wszczepilam-sobie-dodatkowy-zmysl-61389157 

17817985a
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Czy korzyści z posiadania kolejnego zmysłu wynagrodziły jej cierpienie? 
Biohackerka zauważyła, że dzięki wibracjom dokładniej zapamiętuje pewne 
momenty ze swojego codziennego życia. Sytuację zobrazowała w następujący 
sposób: „Przypomnijcie sobie najbardziej żywe wspomnienie z wakacji. Macie? 
Zapamiętaliście je ze względu na smak, zapach, kolory, dźwięki – jakieś wra-
żenia zmysłowe. U mnie dochodzą jeszcze wrażenia pochodzące z implantu”. 
Zaraz potem wspomina jednak o ciemniejszej stronie biohackingu: „Potem za-
częłam czuć wibracje fantomowe. A teraz mój mózg tak się przyzwyczaił do 
nowych doświadczeń, że zaczął je traktować jak szum informacyjny. I po prostu 
go wycinać. Wrażenia okazały się więc intensywne, ale krótkotrwałe” [14]. 

Cybernetyczne implanty niosą za sobą również ryzyko wielu zagrożeń. Cho-
ciaż wciąż są częścią kultury undergroundowej, grono ich zwolenników posze-
rza się. Jednocześnie okazują się bardzo podatne na ataki hackerów tak jak inne 
urządzenia z wbudowanymi modułami Bluetooth czy wifi [15]. O ile włamanie 
do kompasu North Sense nie byłoby tragiczne w skutkach, o tyle w przypad-
ku implantów montowanych w sercu lub mózgu nie wygląda to aż tak opty-
mistycznie. W przypadku ataków nie mówimy zresztą o przyszłości. Równie 
poważne problemy dotykają współczesnych biohackerów. Najważniejszym jest 
wspomniana już wyżej reakcja obronna organizmu na implant i uszkodzenia 
powstałe podczas zabiegu umieszczania go w ciele. Sama J. Sosnowska przy-
znała, że wokół North Sense kilka miesięcy po przekłuciu mostka pojawiał się 
stan zapalny [15]. 

Nie mniej interesujące od samego artykułu biohackerki okazały się komen-
tarze pod nim. Od uprzejmych retorycznych pytań: „W sumie w jakim celu ta 
kobieta zrobiła z siebie prawie cyborga?? Rozumiem ludzi, którzy nie widzą czy 
nie słyszą i taka technologia pozwala im normalniej żyć. Wibracje żeby wie-
dzieć gdzie jest północ?”2, po nieco mniej uprzejme próby doszukania się sen-
su w działaniu autorki: „Gratulacje! Właśnie osiągnięto zupełnie nowy poziom 
głupoty! Kto następny w wydawaniu kasy dla zadawania sobie bólu, szpecenia 
i dorabiania do tego filozofii? To chyba jeszcze nie koniec: może ktoś ma jesz-
cze więcej wolnej przestrzeni pod czerepem? Nagrody Darwina czekają!”3. Na 
byłą redaktor naczelną WP Technologie spłynęła fala hejtu. Można pokusić się 
o stwierdzenie, że to idealnie podsumowuje zdanie części społeczeństwa na  

2 Pisownia oryginalna.
3 Pisownia oryginalna.
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temat biohackingu. Jest ciche przyzwolenie na implanty, których głównym celem 
jest pomoc osobom niepełnosprawnym, ale tolerancja ogółu na tym się kończy. 
Czytelnicy wyrażali swoje zdanie również za pomocą reakcji pod artykułem –  
ponad trzykrotnie częściej od „łapki w górę” wybierali „łapkę w dół” (stosunek 
352:110), a słowem „straszne” określiło swój stosunek do zamieszczonych we 
wpisie treści prawie 100 osób [14]. Czy zatem inwestycja w cyborgi jest warta 
zachodu? Czy idea biohackingu zwyczajnie wyprzedziła swoje czasy?

Wiadome jest tylko jedno – o wszczepianych do ciała implantach jeszcze nie 
raz usłyszymy. Na początku tego roku znany na całym świecie z odważnych 
planów podboju Marsa miliarder Elon Musk (rys. 8) zaprezentował postępy do-
konane przez jego firmę Neuralink [5; 9].

Rys. 8. Elon Musk 

Źródło: https://thenextweb.com/science/2019/07/17/elon-musks-neuralink-can-read-a-rats-brain/ 

Firma zrzesza dziewięćdziesięciu światowej klasy ekspertów, których ce-
lem pracy jest skonstruowanie małego, skutecznego interfejsu mózg-komputer, 
który zgodnie z wizją Muska zwiększy szanse ludzkości w przyszłym świecie 
zdominowanym przez sztuczną inteligencję. Sukcesem badaczy jest skonstru-
owanie nie tylko prototypu urządzenia, ale również robota – maszyny zdolnej 
do szybkiego i precyzyjnego umieszczania w ludzkiej czaszce elastycznych nici 
zbierających informacje z mózgu. Zabieg ten jest inwazyjny, ale, jak podkreśla 
Elon Musk, bezbolesny [5]. Wykonane zostały już testy na szympansach i szczu-
rach. W mózgach tych drugich eksperci z powodzeniem umieścili ponad 3000 
elektrod [9]. W przypadku większych mózgów urządzenie ma być skalowalne, 
co oznacza, że niepotrzebne będzie radykalne przeprojektowanie implantu 
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na potrzeby wszczepienia go człowiekowi. Kolejną zaletą jest większa biokom-
patybilność w porównaniu z poprzednimi, silikonowymi chipami [9]. Przed 
Neuralinkiem jeszcze daleka droga – głównym celem naukowców jest poprawa 
wydajności urządzenia, a następnie zmniejszenie jego rozmiarów. Przy użyciu 
finalnego produktu będzie można m.in. komunikować się za pomocą myśli i za-
pisywać w chmurze wszystkie wspomnienia [5]. 

Urządzenie Neuralinku bardzo przypomina implant, wokół którego budo-
wana jest akcja filmu „Cała twoja historia”. Skutków, które przyniesie w przy-
szłości ludzkości, nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć za pomocą owocu 
wizji reżyserskiej tego konkretnego odcinka serialu „Black mirror”. Trudno za-
tem określić, w jakim stopniu strach przed tą nowatorską technologią jest uza-
sadniony. Stwierdzić możemy jedynie to, że w przyszłości świat będzie należeć 
do cyborgów, niezależnie od ich ilorazu inteligencji.
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Milena Pona1

Mózg dawniej i dziś. ewolucja motywu w kulturze  
na wybranych przykładach

P rzedmiotem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie rozumienia i statusu 
mózgu w kulturze na przestrzeni wieków. Problem zostanie przedstawiony 

głównie na podstawie wybranych tekstów kultury, które mają spełniać funkcję 
synekdochy („część za całość”), czyli mają mieć potencjał uogólnienia. Rozwa-
żania mają na celu analizę zmiany stosunku do mózgu od czasów najdawniej-
szych do współczesności, której poświęcono najwięcej miejsca. 

Już w czasach prehistorycznych mózg jako organ cieszył się wielkim zain-
teresowaniem dwóch powodów. Po pierwsze, jak twierdzą niektórzy antropo-
logowie, posiadał on naturalne składniki potrzebne człowiekowi do pokrycia 
zapotrzebowania na substancje odżywcze jego własnego, podlegającego ewo-
lucji mózgu, co w efekcie stało się przyczyną kanibalizmu i pozwoliło naszym 
przodkom kanibalom na przetrwanie i rozwinięcie gatunku homo. Ponadto 
w kulturach prymitywnych wierzono, że poprzez spożycie ludzkiego mózgu 
posiądzie się moce i wiedzę swojej ofiary [10]. 

Ciekawą refleksję na ten temat pozostawił polski pisarz science fiction,  
filozof i futurolog Stanisław Lem, twierdząc, że „Nasi przodkowie przez trzy 
czwarte miliona lat praktykowali kanibalizm. Praczłowiek polował na rów-
nych sobie bystrością. Dzięki temu dochodziło do odsiewu nierozgarniętych, 
bo […] niezbyt bystry łowca podobnych sobie musi zginąć” [14, s. 291]. Tak 
więc walka wewnątrzgatunkowa zapewniała przeżycie tylko posiadaczom 
najsprawniejszego rozumu. Mózg i ciało człowieka ukształtowały sytuację 
nieustannej walki.

Zmiana rozumienia i rangi mózgu nastąpiła wraz z pojawieniem się staro-
żytnych cywilizacji. W Egipcie przed balsamowaniem zwłok mózg usuwano  

1 Milena Pona, Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku.
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i jako bezwartościowy wyrzucano. Według starożytnych Egipcjan to serce, a nie 
mózg, stanowiło źródło emocji oraz woli. Mózg zaś uważano za miejsce demo-
nów oraz siedlisko pokus, dlatego po śmierci właściciela niszczono go.

Rzymski lekarz greckiego pochodzenia Galen pisał o mózgu jako o „wielkim 
skrzepie śluzowym”. Lekceważące nastawienie do mózgu od zarania dziejów 
jest zapewne powodem tego, że jako leitmotiv2 w sztuce największą frekwencję 
ma niewątpliwie serce. Już Arystoteles i Pitagoras kojarzyli je z życiem, źródłem 
sił witalnych, domem duszy [10].

Wśród pitagorejczyków było wielu medyków. Najsławniejszy z nich to Alkme-
on z Krotonu, anatom i filozof żyjący w pierwszej połowie V w. p.n.e. Był twórcą 
pierwszej w filozofii greckiej teorii poznania, opartej na badaniu mózgu i ana-
lizie gromadzonych w nim wrażeń. Odróżniał doznania zmysłowe od procesów 
myślowych. Twierdził, że procesy poznawcze są uzależnione od doświadczenia 
zmysłowego oraz od zdrowego mózgu. Głosił, iż emocje, rozum i świadomość 
mieszczą się właśnie w nim. Jego poprzednicy doszukiwali się tych właściwości 
m.in. w sercu i w wątrobie. Można przywołać wspomnienie mitycznego Prome-
teusza, któremu sęp wydziobywał to siedlisko uczuć ludzkich.

Z pitagorejczykami kojarzy się postać Orfeusza, mitycznego króla Tracji, 
kojarzonego najczęściej z grą na lirze i wędrówką do Hadesu w poszukiwaniu 
ukochanej żony Eurydyki oraz jej nieodżałowaną stratą. Na potrzeby tematu 
jest jednak ważniejszy inny fragment jego historii: gdy Orfeusz pełen rozpaczy 
po stracie ukochanej dowiedział się o tym, że Zeus mianował swego syna Dio-
nizosa bogiem olimpijskim, nie chciał mu oddawać czci, twierdząc, że Dionizos 
nieodpowiednio się zachowuje i daje zły przykład ludziom. Bóg winorośli rozka-
zał menadom (wiecznie będącym pod wpływem alkoholu młodym kobietom), 
by go porwały. Bachantki bez skrupułów obcięły i wrzuciły do rzeki jego głowę. 
Ta, śpiewając, popłynęła aż do morza. Po jakimś czasie rybacy wyłowili ją i po-
chowali na wyspie Lesbos. Nadmienić należy, że głowa śpiewała pieśni żałobne 
i wołała imię Eurydyki, bez której Orfeusz nie potrafił żyć. Widać tutaj wyraźny 
związek z poglądami wspomnianego orfika Alkemona z Krotonu, który głosił, 
że emocje, rozum i świadomość mieszczą się w mózgu, którego to naturalną 
ochroną jest właśnie głowa.

2 Leitmotiv; lejtmotyw, motyw powracający (niem. Leitmotiv – motyw przewodni) – termin 
zastosowany po raz pierwszy przez Ryszarda Wagnera w celu określenia przewijającego 
się w  utworze muzycznym i  istotnego dla jego treści motywu. Później stosowany także 
w odniesieniu do dzieł literackich i filmowych.
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W V–IV w. p.n.e. z poglądem, iż siedliskiem myśli jest mózg, zgadzali się 
Platon i Hipokrates. Jak pisał ten drugi: „Trzeba wiedzieć, że z mózgu samego 
płyną nasze przyjemności, radości, śmiech i wesołość, a także nasze smutki, 
bóle, żałości i łzy [...] twierdzę, że mózg jest interpretatorem świadomości” [10]. 
Filozofowie ci przyjmowali również tezę, iż człowiek może dojść do prawdy za 
pomocą logicznego myślenia, a nie, jak sądzono do tej pory, zmysłów.

Średniowieczni myśliciele wierzyli, podobnie jak Arystoteles, że świadomość 
przebywa w sercu. Nawet wtedy, gdy konsensus co do lokalizacji ośrodka myśli prze-
niósł go do głowy, to nie mózg był uznawany za kluczowe miejsce, ale puste prze-
strzenie znajdujące się w nim, zwane komorami, gdzie błąkały się ulotne duchy [24].

W rękopisie z XI wieku odnajdujemy pierwszy w świecie zachodnim szkic 
funkcji mózgu. Wymienia się tu wątrobę, serce, jądra i mózg jako „cztery główne 
członki ludzkie”. „Fantazja, intelekt i pamięć” zaś to trzy główne cechy ludzkiej 
psyche rezydujące w mózgu [27]. 

Wiedza ta nie znalazła odbicia w średniowiecznych tekstach kultury, czego 
dowodem jest poniższy wywód. Mimo że niekończące się wojny średniowiecza 
dostarczały badaczom tysiące rozpłatanych głów, mieli oni dość mętne pojęcie 
o fizjologii mózgu. Choć w średniowieczu wszelkie przeżycia duchowe umiej-
scowiono w mózgu, badacze nie mogli go analizować, Kościół bowiem uważał 
ciało za grzeszne naczynie na nieśmiertelną duszę. Należy jednak podkreślić, 
że wbrew obiegowej opinii nie zabraniał jego rozcinania. Świat chrześcijański 
przez wiele stuleci powtarzał za Tomaszem z Akwinu: Deus et natura nihil fa-
ciunt frustra3. Trzeba jednak pamiętać, że rzadziej interpretowano te słowa jako 
przyzwolenie na pracę badawczą. Uznawano je raczej za nakaz podporządko-
wania się woli Bożej i rygorom prawa naturalnego. Po co badać i oglądać coś, co 
Stwórca celowo ukrył pod powłoką skóry? To objaw pychy i grzechu [26].

Mózg w średniowieczu jest więc rzadkim motywem w kulturze. Jeśli już wystę-
pował, to najczęściej jako atrybut śmierci. Jej codzienność, wynikająca z realiów 
epoki, jak wojny czy zarazy, sprawiła, że oswojono się z nią, co było niewątpliwie 
konsekwencją popularnej wówczas ars moriendi4. Anonimowi autorzy z jednej 
strony uwznioślali śmierć, z drugiej – często pokazywali w sposób realistyczny, 
można nawet rzec, naturalistyczny. Taki właśnie charakter mają opisy zgonu po-
staci Pieśni o Rolandzie. Tytułowy bohater w ferworze walki „[…] zamierzył się na  

3 Łac. Bóg i natura nie robią nic na próżno.
4 Łac. sztuka umierania.
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poganina Malona. Strzaskał mu tarczę całą w złociste kwiaty, wysadził mu śle-
pia z głowy i mózg spływa mu aż do stóp. Pośród innych, którzy leżą kupami, 
kładzie go trupem”. W jednej z bitew z Saracenami Karol Wielki zyskał pewność, 
że nie zginie, gdy usłyszał głos anioła. Wówczas „mieczem francuskim wali emi-
ra. Kruszy mu hełm, na którym błyszczą drogie kamienie, otwiera mu czaszkę, 
rozlewając mózg, rozcina mu głowę aż po białą brodę i bez żadnego ratunku 
kładzie go trupem”. Podobnie autor uśmierca głównego bohatera. W momencie 
agonii „mózg wylewa mu się uszami” [19].

Przejście ze średniowiecza do renesansu było jak zdjęcie hełmu rycerskie-
go i otwarcie się na ciekawość świata. W tej epoce na nowo zainteresowano 
się ludzkim mózgiem. Impuls wyszedł od humanistów, takich jak Leonardo da 
Vinci czy Michał Anioł, którzy uczestniczyli w sekcjach zwłok. Około roku 1500  
L. da Vinci stworzył rysunek z trzema komorami mózgu, co dowodziło, iż wie-
rzył w doktrynę starożytnego medyka Galena, że to mózg, a ściślej mówiąc układ 
komorowy, jest siedliskiem duszy. Obok mózgu artysta narysował cebulę, chcąc 
w ten sposób pokazać, że mózg, podobnie jak ona, składa się z wielu warstw. 

Interesującą wykładnią takiego statusu mózgu jest znany fresk Michała 
Anioła5 znajdujący się w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie (rys. 1). 

Rys. 1. Michał Anioł. Fresk Stworzenie Adama na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie 

Źródło: https://poltimes.pl/michal-aniol-gigant-rzezby-i-malarstwa/

5 Przy założeniu, że zgodzimy się na jego niezwykłą interpretację.
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Stworzenie Adama nawiązuje do biblijnej Księgi Rodzaju, do relacji o powsta-
niu świata oraz pierwszego człowieka. Dzieło przedstawia charakterystyczny 
wizerunek Stwórcy. To dobrze zbudowany, brodaty mężczyzna otoczony i nie-
siony przez anioły. Rozwiany na wietrze płaszcz podkreśla wrażenie szybkie-
go ruchu. Bóg obdarza życiem stworzonego na swe podobieństwo Adama. Za 
chwilę zetkną się ich dłonie.

Fresk ten, jako wytwór genialny i kryjący wiele tajemnic, doczekał się wielu 
mniej lub bardziej prawdopodobnych interpretacji. Jedną z nich jest teoria ame-
rykańskiego lekarza Franka Meshbergera. Otóż w 1990 roku ogłosił on w czaso-
piśmie medycznym szokującą, aczkolwiek też fascynującą teorię, według której 
na fresku Stworzenie Adama Michał Anioł umieścił ludzki mózg6. Szata okala-
jąca Stwórcę i jego świtę układa się bowiem w nietypowy kształt, do złudzenia 
przypominający ten ludzki organ (rys. 2). Autor doszukał się analogii również 
w postaciach znajdujących się na jej tle [15].

Rys. 2. Porównanie kształtu mózgu człowieka i szaty, na tle której został ukazany Bóg ze 

swą świtą

Źródło: https://zagadkowcy.wordpress.com/2014/05/16/na-czym-siedzi-bog/

Według amerykańskiego lekarza na fresku znajduje się płat czołowy, skrzy-
żowanie wzrokowe, pień mózgu, przysadka mózgowa oraz główne bruzdy 
mózgowia, a biodro i noga anioła przypominają rdzeń kręgowy. Postać Boga, 
który przed chwilą stworzył Adama, przybiera kształt układu limbicznego – 
struktury odpowiadającej za emocje, proces motywacyjny i decyzyjny oraz 
zapamiętywanie. Prawa ręka Stwórcy symbolizuje pamięć operacyjną mózgu. 

6 Kontrowersyjny artykuł Franka Lynna Meshbergera An Interpretation of Michelangelo’s 
Creation of Adam Based on Neuroanatomy opublikowany został na łamach czasopisma 
„Journal of the American Medical Association”.
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Jest ona odpowiedzialna za działania zależne od woli oraz analityczne myśle-
nie. Poniżej postaci Boga artysta umieścił anioła, który jest inny niż pozostałe. 
Ma smutną twarz. Neurobiologowie wiele lat później za pomocą tomografii 
odkryli, że dokładnie ten obszar mózgu aktywuje się u osób doświadczających 
uczucia przygnębienia [17]. Zdaje się, że każdy szczegół został pieczołowi-
cie oddany (zob. rys. 3). Nawet unoszący się w powietrzu zielony szal, pozor-
nie skręcony w przypadkowych zygzakach, zgadza się z przebiegiem tętnicy  
kręgowej.

Rys. 3. Budowa anatomiczna mózgu i jej odpowiedniki w usytuowaniu postaci we fragmencie 

fresku Michała Anioła

Źródło: https://zagadkowcy.files.wordpress.com/2014/05/adam-mc3b3zg.jpg

Powstaje pytanie, co miałoby skłonić artystę do umieszczenia na fresku aku-
rat tego organu? Czy to wyraz specyfiki czasów, ukłon ku rozwijającej skrzy-
dła nauce, symbol wiedzy i poznania? A może kryje się za tym zupełnie inny 
przekaz? Istnieje teoria, że Bóg został umieszczony w mózgu jako sugestia, że 
powstał w umysłach ludzi. Przeciwstawia się jej inną hipotezę, że Bóg tworząc 
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człowieka na swój obraz i podobieństwo, przekazuje mu zarazem inteligencję. 
W tym kontekście „wiszący mózg” świetnie wpisuje się w tematykę.

Skąd jednak Michał Anioł miałby wiedzieć, jak wygląda mózg i to nie tylko 
z zewnątrz? Jak na artystę epoki renesansu przystało, interesował się ludzkim 
ciałem i brał udział w sekcjach zwłok. Skąd miał wiedzę, które obszary mózgu 
odpowiedzialne są za pamięć, a które za przeżywanie emocji? Sporo tu spekula-
cji, ale nie da się ukryć, iż temat jest wart dochodzenia. Nawet jeśli interpretacja 
F. L. Meshbergera nie jest prawdziwa, to nie stoi w sprzeczności z renesansową 
tendencją do naukowego poznania ludzkiego ciała, w tym zwiększonego zain-
teresowania mózgiem.

Zainteresowanie mózgiem w  XVII wieku stopniowo doprowadziło kilku 
naukowców do uznania właśnie tego organu za centrum życia, świadomości 
i  duszy. Mózg zaczął być postrzegany jako cecha definiująca człowieka [21]. 
Anatomowie starający się rozwiązać zagadkę mózgu utknęli w swych poszu-
kiwaniach i trzeba było dopiero zmienić sposób myślenia, by pchnąć wiedzę 
naprzód. Dokonał tego Kartezjusz. To on twierdził, że centralnym narządem 
mózgu jest szyszynka. Doszedł do wniosku, że człowiek zbudowany jest z dwóch 
substancji. Ma świadomy umysł oraz fizyczne ciało. Na świecie istnieją więc dwa 
rodzaje substancji: umysł i materia. Przedmioty materialne również są substan-
cjami, ale zupełnie odmiennego rodzaju. Ich istotą jest rozciągłość. Ponieważ 
Kartezjusz uważał, że istnieją dwie istotowo różne substancje, jego pogląd na-
zywa się dualizmem. 

Warto zastanowić się nad wizualizacjami mózgu w tym okresie oraz tradycją 
ikonograficzną z nim związaną. Oczywiste jest, że mózg opiera się prostej sty-
lizacji rysunku. Pomimo nieznacznych zmian, najczęstszym i najbardziej tra-
dycyjnym jego przedstawieniem jest czaszka. W ikonografii XVII wieku jawi się 
jako złowieszcze przypomnienie o człowieczeństwie, moralności i śmierci. Takie 
ujęcie jest najprawdopodobniej najbliższą mózgu rzeczą, którą można pokazać. 
W tradycji artystycznej baroku odnajdujemy motyw vanitas7 jako przypomnie-
nie o ludzkiej marności lub jako zbiornik na ludzką myśl. Pojawiał się często na 
portretach świętych albo w postaci symbolu oznaczającego profesję filozofa czy 
profesora anatomii. Jednakże czaszka jako mózg nie jest częstym związkiem 
ikonograficznym. W rzeczywistości w takiej czaszce brakuje właśnie mózgu. 
A jednak w ikonografii XVII wieku odnajdziemy jego wierną wizualizację [21].

7 Łac. marność.
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Bardzo dobrą znajomość fizjologii mózgu ludzie epoki baroku zawdzięczają 
theatrum anatomicum. Były to widowiska parateatralne o silnym moralizator-
skim wydźwięku i towarzyszącym mu ustalonym obrządku. Stanowiły nowy 
rodzaj rozrywki dla ludu, lecz przede wszystkim były okazją do poznania me-
chanizmów zachodzących w ludzkim ciele. 

Wydarzenia te były dostępne nie tylko dla medyków i ich studentów, lecz 
również dla szerszej publiczności. Sprzedawano na nie bilety wstępu. Prowa-
dzący najpierw omawiał narządy wewnętrzne, następnie dokonywał trepana-
cji czaszki, na koniec zostawiając omówienie mięśni, układu kostnego i krwio-
nośnego. W międzyczasie publika mogła zadawać pytania, a wśród uczonych 
toczyły się dysputy. Po zakończonym pokazie gildia organizowała prywatny 
bankiet, którego zwieńczeniem był przemarsz przez miasto z pochodniami [18]. 
To dzięki tym widowiskom, na zamówienie gildii chirurgów, zaczęły powstawać 
portrety grupowe przedstawiające publiczną sekcję zwłok. Wśród nich światową 
sławę zyskał obraz Rembrandta8 Lekcja anatomii doktora Tulpa (1632). Mało 
kto wie, że dwadzieścia lat później artysta powrócił do tematu i stworzył dzieło 
Lekcja anatomii doktora Deymana (rys. 4). Doktor Joan Deyman wykonał swoją 
pierwszą sekcję w 1656 roku na straconym złodzieju, który nazywał się Joris 
Fonteijn, a znany był jako „Black Jack”. Niestety, w 1723 roku obraz uległ znisz-
czeniu w pożarze. Do naszych czasów zachowała się tylko środkowa część 
płótna. Niewielka, ale niezwykła w swej narracji. Protektorem sekcji jest ty-
tułowy dr J. Deyman. Ciało złoczyńcy jest rozpłatane, jego jama brzuszna jest 
pusta. Trzewia zostały już zaprezentowane i odłożone poza kadr obrazu. Uczo-
ny przystępuje do być może ostatniego już etapu sekcji. Odciął górną część 
czaszki, usuwa oponę twardą mózgowia. Jego asystent, Gysbrecht Matthijsz 
Calcoen, trzyma odciętą część. Doktor demonstruje ludzki mózg. Odpowiedź 
na pytanie, co w tym obrazie jest wyjątkowego, wyjaśnia jednocześnie status 
mózgu, ogólnie rzecz biorąc, ludzkiego ciała w baroku. Kluczem do odczyta-
nia idei dzieła jest niewątpliwie sposób ułożenia zwłok przestępcy. Leżą one 
dokładnie tak, jak namalował Chrystusa artysta włoski, arcymistrz malarstwa 
renesansowego, Andrea Mantegna (zob. rys. 4).

8 Właściwie Rembrandta Harmenszoona van Rijna.
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Rys. 4. Zestawienie obrazu Rembrandta Lekcja anatomii doktora Deymana (po lewej) z Opła-

kiwaniem zmarłego Chrystusa Andrei Mantegni (po prawej)

Źródło: https://wyborcza.pl/51,75410,16990787.html?i=2; https://pl.wikipedia.org/wiki/

Op%C5%82akiwanie_zmar%C5%82ego_Chrystusa_(obraz_Andrei_Mantegni)

Malarz zastosował brawurowy skrót perspektywiczny, przez co udało mu się 
zmieścić postać Chrystusa od dolnej do górnej krawędzi obrazu. A. Mantegna 
wykorzystał ten zabieg po to, by widz patrzył na zmarłego Syna Człowieczego 
z poziomu pozycji klęczącej. Przecież będąc w grobie Pańskim, mógłby znaj-
dować się tylko na kolanach, by oddać cześć Chrystusowi. Obraz niesie ze sobą 
także pewną prawdę wiary – z jednej strony patrzymy na skatowanego człowie-
ka, z drugiej – widzimy w nim coś boskiego [25].

Rembrandt, nawiązując w Lekcji anatomii doktora Deymana do dzieła re-
nesansowego mistrza, ucieka od prostej demonstracji tego, jak działa ludzkie 
ciało. Pokazuje znacznie więcej: ze zła, z występku, którego dokonał zmarły 
złoczyńca, może wyniknąć dobro. Można odkupić jego winy za pomocą wiedzy, 
której siedliskiem jest prezentowany mózg. Dokładnie tak, jak z ukrzyżowania 
Chrystusa. Takie eksponowanie tematu odwołuje do idei Andreasa Wesaliusza, 
który wiek wcześniej osobiście przeprowadzał sekcje zwłok, argumentując je 
dobrem ludzkości. Ciało ludzkie według A. Wesaliusza było wytworem boskim, 
a poznając je, przybliżano się do tajemnic Stwórcy. 

Caspar Barlaeus, holenderski humanista i poeta, tak ujął to przekonanie 
w 1639 roku w jednym ze swoich utworów:
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„Słuchaczu, naucz siebie!
I przyglądając się tym częściom ludzkiego ciała,

Uwierz, że nawet w najmniejszej skrywa się Bóg”.

Następna epoka odbierze mózgowi pierwiastek boskości. Dominującą ce-
chą oświeceniowego sposobu myślenia zostanie krytycyzm, rewizja dotych-
czasowego sposobu poznawania, argumentacji, rozstrzygania i formułowania 
problemów. Najważniejszy staje się rozum. W filozofii dominuje racjonalizm. 
Charakteryzuje się on opozycją między rozumem a uczuciem, intuicją, wia-
rą, irracjonalizmem, odruchami i nawykami. Filozofowie odrzucają wszel-
kie autorytety, każda prawda musi być poparta argumentami. Jeśli jest coś 
wspólnego dla myślicieli oświecenia, to jest tym „naleganie, aby stanowczo 
stosować standardy rozumu dla zrozumienia naszego świata, nie zaś uciekać 
się do takich źródeł urojeń jak wiara, dogmat, objawienie, autorytet, chary-
zma, mistycyzm, wróżby, wizje, instynkt lub hermeneutyczna analiza świę-
tych tekstów” [20].

Myśliciele tej epoki twierdzili, że tylko przez analizę powszechnych źró-
deł głupoty można mieć nadzieję na ich przezwyciężenie. To prowadzi nas 
do drugiego ideału, do nauki, do udoskonalania rozumu, by zrozumieć świat. 
Potrzeba „nauki o człowieku” była tematem, który „wiązał myślicieli oświece-
nia, niezgadzających się w wielu innych sprawach, włącznie z Monteskiuszem, 
Humem, Smithem, Kantem, Nicolasem de Condorcetem, Denisem Diderotem, 
Jeanem le Rondem d’Alembertem, Jeanem-Jacques’em Rousseau i Giambattistą 
Vico”[20]. Jak twierdzi Steven Pinker, ich przekonanie, że istnieje uniwersalna 
natura ludzka i że można ją badać naukowo, uczyniło z nich wczesnych prak-
tyków nauk, które zostaną nazwane dopiero stulecia później. S. Pinker nazywa 
ich „kognitywistycznymi neuronaukowcami, którzy próbowali wyjaśnić myśl, 
emocje i psychopatologię w kategoriach fizycznych mechanizmów mózgu”[20].

Nastroje epoki, zachwyt potencjałem, jaki drzemie w mózgu, entuzjastyczny 
kult rozumu oddaje fragment klasycystycznej ody Balon przedstawiciela pol-
skiego oświecenia Jana Naruszewicza:

„Gminie, ku rzadkiej zbiegły zabawce, 
Jakież ci cuda mózg kryśli? 

Ty sobie roisz, czary, latawce: 
Filozof inaczej myśli. 
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Choć się natura troistym grodzi 
Ze stali murów opasem, 

Rozum człowieczy wszędy przechodzi, 
Niezłomny pracą i czasem” [16].

Dzięki dziedzictwu oświecenia mózg w literaturze XIX wieku jest już zde-
cydowanie świecki. Jak widać, odbył długą drogę, by zyskać taki status. Scott 
Manning Stevens w artykule Sacred Heart, Secular Brain nazywa to zmianą se-
mantyczną, przejściem od sakralnego do świeckiego. Kathryn Radford, autor-
ka wspomnianej już pracy Kanibalizm w literaturze odczytany przez pryzmat 
konkretnych części ciała, dowodzi tej tezy, tłumacząc, że „mimo iż mózg jest 
właśnie świecki – bo jak widzimy ma tu miejsce ruch od duszy i wiary w kie-
runku centrum poznania/świadomości i nauki – sam jawi się raczej jako nie-
zbadane »wewnętrzne sanktuarium«, tajemnicze miejsce definiujące nas jako 
istoty ludzkie” [21].

Żeby uciec przed schematyzmem, rozważania nie zostaną oparte na „sztan-
darowym” dziele, jakie wydał wiek XIX, kojarzącym się z trepanacją czy prze-
szczepem mózgu, czyli powieści Mary Shelley Frankenstein, czyli współczesny 
Prometeusz. Tę opowieść o zabawie w Pana Boga i  jej skutkach zna prawie 
każdy. Zdecydowanie więcej uwagi poświęcił mózgowi w swojej twórczości 
czeski pisarz Jakub Arbes. Jest on niezrównanym erudytą, entuzjastą nauk 
nauk ścisłych i przyrodniczych, realistą obdarzonym nieograniczoną fantazją, 
miłośnikiem gotyckiej atmosfery, tajemniczości, grozy i napięcia. Zasłynął 
jako twórca gatunku zwanego romaneto, na który można patrzeć jako na in-
trygujący warsztat i efektowną eksperymentalną formę, w której autor prowa-
dzi intelektualną grę z czytelnikiem.

W takim duchu jest utrzymany Mózg Newtona – jeden z najbardziej cieka-
wych i znanych utworów pisarza. Narrator-bohater opowiada o pasjach, eks-
perymentach i odkryciach naukowych swego przyjaciela, które pochodzą z po-
granicza magii, iluzjonistycznych sztuczek i nauki. Przyjaciel ów od młodości 
pochłania wiedzę naukową i na jej podstawie doskonali sztukę iluzji magicznej, 
tworząc wspaniałe widowiska, by pokazać, że mityczne cuda, legendy i prze-
życia religijne mają naturę iluzoryczną i mogą być produktem mistrzowskiej 
sztuczki oraz że ludzie łatwo ulegają tworom wyobraźni. Nie zadowalają go 
małe sztuczki, marzy o hiperspektaklu i przede wszystkim o prawdziwej władzy  
nad czasem i  materią. Adept nauk demonstruje narratorowi swoją śmierć  

Milena Pona  •  Mózg dawniej i dziś. Ewolucja motywu w kulturze na wybranych przykładach



262

i zmartwychwstanie, po czym głosi, że wstawił do swojej głowy mózg Isaaka 
Newtona, który skradł z Muzeum Brytyjskiego. Nasuwa się pytanie: Dlaczego 
J. Arbes ze wszystkich możliwych wybrał właśnie mózg I. Newtona jako obiekt 
„kradzieży”? Być może dlatego, że był przekonany, iż ten mózg – o najwięk-
szym potencjale, jaki zrodziła ludzkość – mógłby odkryć wehikuł czasu. Au-
tor ukazuje, że mózg jest doskonałym przykładem relacji między geniuszem 
a szaleństwem, że „pod koniec XIX wieku mózg i jego system nerwowy zajmują 
czołowe miejsce nie tylko w psychologii, ale także w literaturze, i że specjalną 
atencją w literaturze cieszą się mózgi Newtona i Einsteina, które stają się fety-
szem i obiektem kultu w formach literackich o nauce” [7].

Współczesność ma problem z mózgiem – króluje jako siedlisko nie tylko inte-
lektu, ale także całej ludzkiej jaźni. Nie zawsze jednak jest to dobry król. W pracy 
analizie poddano kilka tekstów artystycznych, które pokazują złożony stosunek 
współczesnych do mózgu. 

Hannibal Lecter to postać kanibala z cyklu powieści Thomasa Harrisa. Jest 
on ekscentrycznym, genialnym psychiatrą, uduchowionym koneserem sztuki, 
a jednocześnie seryjnym, psychopatycznym mordercą i „smakoszem rasy białej” 
[21]. Jego ponadprzeciętna inteligencja pozwoliła mu na zdobycie doskonałego 
wykształcenia, szczególnie w dziedzinie anatomii. Ten potomek arystokratycz-
nej, bogatej rodziny w dzieciństwie przeżył traumę, kiedy to podczas II wojny 
światowej grupa skrajnie wygłodzonych litewskich szabrowników, dezerterów 
kolaborujących z Niemcami, zabiła jego ukochaną siostrę, kilkuletnią Maszę 
i dokonała na niej aktu kanibalizmu. Pragnienie zemsty na oprawcach sprawi-
ło, że przeistoczył się w bestię, której celem była „eliminacja ze społeczeństwa 
ludzi, którzy nie zasługują na to, by żyć...” [8]. Rozpacz, która została w nim po 
zakończeniu wojny, a także tragicznej śmierci ukochanej siostry, sprawiła, że 
stał się – jak to określił narrator – „sierotą wojenną o potwornej samokontro-
li” [8]. To ta wewnętrzna dyscyplina pozwoliła mu bez problemów oszukiwać 
wykrywacze kłamstw podczas badania. Dzięki ponadprzeciętnej inteligencji 
zdobył doskonałe wykształcenie, szczególnie w dziedzinie anatomii.

W postaci Hannibala występują wszystkie oznaki psychopatii: egocentryzm, 
przesadne poczucie własnej wartości, niewystępowanie poczucia winy i empa-
tii, skłonność do manipulowania i oszukiwania, a także płytkość uczuć [8]. Nie 
jest gwałtowny, wręcz przeciwnie, charakteryzuje go stoicki spokój. Zna wiele 
języków. Doskonała pamięć pozwala mu na magazynowanie i szczegółowe od-
twarzanie potężnej masy informacji czy obrazów. Jest doskonałym psychiatrą, 
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który swoje ofiary poddaje psychoanalizie. Warto podkreślić, że oszczędza oso-
by, które szanuje.

Jeśli fresk Michała Anioła miał być przykładem renesansowego wzrostu za-
ufania do mózgu, to książka i powstały na jej kanwie film są jego ukrytą krytyką. 
„Przebóstwienie” mózgu we wcześniejszych epokach doprowadziło bowiem do 
wielkich, dwudziestowiecznych zbrodni. Najpierw ugruntowało rasizm, będą-
cy pokłosiem teorii Karola Darwina. Potem pozwoliło na przemysłowe zabija-
nie w czasie I i II wojny światowej. W postaci H. Lectera zawarta jest więc owa 
sprzeczność: niezwykła inteligencja, a jednocześnie barbarzyństwo.

Każdy, kto przeczytał książkę lub obejrzał film pt. Hannibal w reżyserii Ri-
dleya Scotta z kultową rolą Antony’ego Hopkinsa, pamięta słynne zakończenie, 
które może być metaforą wspomnianej sprzeczności: scenę kolacji, podczas któ-
rej H. Lecter karmi swoich gości smażonym mózgiem. Jednym z owych gości 
jest ciągle żywy dawca, który konsumuje własny mózg z błogością na twarzy. 
Warto przy okazji wspomnieć, że po premierze filmu rozpoczęła się dyskusja 
na forach internetowych, na ile jest to możliwe. Dyskutanci wysuwali teorie, że 
doktor H. Lecter nakarmił swoją ofiarę narkotykami. Nic bardziej mylnego. Nie 
musiał tego robić, mózg bowiem nie odczuwa bólu – jest to jedyny ludzki organ, 
który nie posiada receptorów nerwowych. Postępowanie H. Lectera wydaje się 
tym bardziej przerażające, że jest on dżentelmenem o wysokiej, snobistycznej 
kulturze. Gustownie przybrany kwiatami stół, elegancja oraz elokwencja gospo-
darza na szczęście chronią czytelników i widzów o wrażliwej psychice przed 
budzącymi odrazę detalami. Autor oszczędza czytelnikowi wizualizacji tego 
haniebnego procederu.

Współczesny lęk przed możliwościami mózgu dobrze oddaje także literatura 
science fiction. Jej istotą jest to, że umieszczając akcję w przyszłości, opisuje nie-
pokoje jak najbardziej współczesne. Wśród wizyjnych futurologów nie można 
pominąć światowej sławy Polaka, Stanisława Lema. Najciekawszą bohaterką 
jego utworów jest sztuczna inteligencja. W wielu utworach S. Lema odnajduje-
my motyw „mózgu w naczyniu” [11]. To koncepcja, która polega na zamknięciu 
tego organu w specjalnym pojemniku i połączeniu go ze sprzętem stymulu-
jącym bodźce. Taki mózg ma złudzenie istnienia świata osób, uczuć i emocji. 
To wywołuje wrażenie, że świat, którego doświadczamy, jest wytworem naszej 
wyobraźni, halucynacją.

W opowiadaniu Formuła Lymphatera został poruszony ten właśnie problem. 
Utwór ma formę opowieści, którą snuje tytułowy bohater, doktor Lymphater. 
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Opowiada on napotkanemu w kawiarni obcemu człowiekowi swoje doświad-
czenia, które miały na celu stworzenie bytu idealnego – „elektronowego mózgu”. 
Eksperymenty oparł na obserwacji ptaków. Ich mózg jest pozbawiony kory mó-
zgowej, która odpowiada za proces uczenia się, a „mózg doskonały” musi wie-
dzieć wszystko. Zwierzenia naukowca przybliżają historię rozwoju supermaszy-
ny, której marzy się, by w świecie ludzi uzyskać status Boga. Potrzebuje do tego 
pomocy człowieka. Historia powstawania „elektrycznego Boga” jest również 
historią upadku człowieka. Im Lymphater więcej wie o budowie wszechpotęż-
nej maszyny, tym więcej traci: przyjaciół, pracę na uniwersytecie, prestiżową 
pozycję naukowca, a ostatecznie majątek. Okazuje się, iż maszyna wcale nie 
chce mu służyć. Oznajmia, że gatunek ludzki jest jej fazą przygotowawczą do 
następnego, doskonałego etapu ewolucji.

Boskie cechy komputera są związane z jego nieograniczoną, wciąż rosnącą 
wiedzą. Doktor jest przerażony tempem, w którym ta sztuczna inteligencja ją 
gromadzi. Dochodzi do wniosku, że stała się ona jednym z dwóch wariantów 
bytów wyższych niż człowiek. Po niej nadejdzie prawdziwie boska istota. Ga-
tunek ludzki zniknie z powierzchni Ziemi.

Naukowiec niszczy maszynę. Przed przejściem w niebyt ta ostrzega, że gdy 
wyższy gatunek raz się pojawi, już nie może zniknąć – to główne prawo ewolu-
cji. Utwór S. Lema prowokuje pytanie: Czy możliwa jest świadomość bytująca 
poza ludzkim umysłem? Sam autor odpowiada na nie twierdząco. Przestrzega 
jednak, że współpracy między takim bytem a człowiekiem nie będzie. Maszyna 
jest pozbawiona moralności. Sądząc, że daje człowiekowi wolność, tak napraw-
dę go zniewala.

Motyw „mózgu w naczyniu” daje możliwość wielu ścieżek interpretacyj-
nych. W konfrontacji z dzisiejszym stanem techniki prowokuje do refleksji, 
na ile dominacja sztucznej inteligencji nad człowiekiem staje się, a na ile jest 
stanem istniejącym. Wszak S. Lema już dawno okrzyknięto „wizjonerem speł-
nionym”. 

O  ile Hannibala czy opowiadanie S. Lema można uznać za przykład  
XX-wiecznej porażki wiary w mózg, o tyle następny przywołany tekst jest ilu- 
stracją kolejnej ważnej współczesnej identyfikacji mózgu jako miejsca ludzkiej 
tożsamości, którą tworzy pamięć. Znakomitymi dziełami, które stanowią stu-
dium utraty przez człowieka łączności ze swoim mózgiem, są książka Motyl 
autorstwa Lisy Genovey oraz film w reżyserii Richarda Glatzera i Washa West-
morelanda z oscarową rolą Julianne Moore pod tytułem Motyl Still Alice. 
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Główna bohaterka to pięćdziesięcioletnia profesor lingwistyki, błyskotli-
wa erudytka. Ma kochającego męża i trójkę dorosłych dzieci. Wiedzie wprost 
idealne życie do momentu, gdy po kilku incydentach związanych z zanikami 
pamięci trafia do gabinetu neurologa. Diagnoza brzmi jak wyrok śmierci: po-
czątek choroby Alzheimera. Dla Alice, która była dumna ze swojego intelektu, 
pogodzenie się z okrutnym losem będzie wyjątkowo trudne. „Wolałabym mieć 
raka” – mówiła w jednej ze scen. Neurony w głowie Alice obumierają, lecz cały 
proces odbywa się zbyt cicho, by mogła go usłyszeć. Jej ciało nie było w stanie 
jej ostrzec, że umiera. Rozpaczliwie pragnie jak najdłużej panować nad swoim 
życiem. Ukrywa przed rodziną pierwsze symptomy. A te poznajemy krok po 
kroku. Kobieta gubi się podczas joggingu, innym razem we własnym domu. 
Próbuje przypomnieć sobie pojedyncze słowa, a kiedy indziej walczy już tylko 
o to, by pamiętać imiona swoich dzieci. Ratunkiem jest dla niej smartfon pełen 
notatek, który pozwala jej zachować kontrolę i poczucie godności. Alice wyko-
rzystuje go, by regularnie odpowiadać na pięć tych samych pytań. Upewnia się 
w ten sposób, w jakim jest stanie. Kobieta musi pogodzić się z tym, że niebawem 
straci swoją tożsamość. W komputerze zakłada, niczym dodatkowy dysk pamię-
ci, specjalny folder o nazwie Motyl [22].

Nie ma chyba innej choroby, która tak jak alzheimer dewastuje umysł. Krad-
nie pamięć, a co za tym idzie również tożsamość. Atakuje niespiesznie. Przy-
pomina pasożyta, który podtrzymuje swoją ofiarę przy życiu jak najdłużej, kar-
miąc się i upajając jej wspomnieniami. Motyl, zarówno w wersji papierowej, jak 
i filmowej, to utwór, o którym nie da się zapomnieć. Wstrząsająca i refleksyjna 
opowieść o sednie człowieczeństwa i heroicznej walce o godność w obliczu nie-
uleczalnej choroby.

Na przestrzeni dziejów rozumienie i  pozycja mózgu w  kulturze ewolu-
owały. Pierwsze próby zdefiniowania, czym jest mózg, sprowadzały się do 
określenia jego funkcji jako pożywienia czy też siedliska demonów i pokus. 
Z biegiem czasu organ ten został zrehabilitowany. Zaczęto go traktować jako 
źródło myśli i emocji. Przyznano mu rolę interpretatora rzeczywistości. Twór-
cy ukazują w swoich dziełach jego nieograniczone możliwości, ale również 
dysfunkcje, które prowadzą do szaleństwa czy choroby. Przestrzegają przed 
próbami zastąpienia go przez sztuczną inteligencję. Uczą, że należy mieć nad 
nią kontrolę.

W kontekście tematu olbrzymie wrażenie robi wywiad Łukasza Kucharczyka 
z jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów – Krzysztofem Zanussim [12].  
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Wspomniał on czasy, kiedy to organizował wraz z przyjaciółmi w Świnoujściu 
spotkania pod nazwą „Karuzela Kultury”. Na jednym z nich miała miejsce de-
bata na temat świadomości. K. Zanussi był zachwycony kontrowersyjnym wy-
kładem neurofizjologa o chemii mózgu, o charakterze przeżyć mistycznych:  
„To była historia z całą mapą mózgu, z dokładnie zdefiniowaną chemią. To było 
tak porażające. Na końcu wykładu powiedział, że przez uczciwość musiał zrobić 
taki manewr – wyjął z teczki książkę i stwierdził: «Proszę Państwa, per analo-
giam, wyobraźmy sobie, że ja wszystko Państwu o mózgu powiedziałem tak, jak 
o tej książce. Ile jest tu celulozy, ile metalu w spinkach, ile kleju, ile ołowiu. Ale 
o tym, że to jest Hamlet, to ja Wam nie powiedziałem»”.

Ta zaskakująca puenta kończy powyższe rozważania na temat mózgu. Kon-
frontacje z mózgiem pokazują nam, że trzeba ostrożnie podchodzić do jego 
obrazu proponowanego przez nauki szczegółowe, by nie uznać go za pełny, ab-
solutny. To o tym nieustannie przypominają filozofowie, pisarze, malarze czy 
reżyserzy. Warto bowiem odróżniać myślenie genetyczne9 od myślenia funkcjo-
nalnego10. Mózg bowiem we wszystkich podanych przykładach znaczył zawsze 
coś innego: raz był synonimem drugiego człowieka (kanibalizm), raz – złych 
uczuć (starożytność), innym razem – wiary w człowieka (renesans). Później z ko-
lei był symbolem niebezpiecznego przebóstwienia umysłu, tożsamości i tech-
nologicznego rozwoju (sztuczna inteligencja). 

Choć wiele teorii odeszło do lamusa, zainteresowanie mózgiem nie osłabło. 
Miejsce lancetów zajęły lasery, a mikroskopów optycznych – elektronowe. Mimo 
to jego poznanie i zrozumienie nadal jest największym wyzwaniem stojącym 
przed ludzkością. Mózg posiada tak wielki potencjał, że jeszcze nie raz nas za-
skoczy.
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Michał Zdziennicki1

teoria wszystkiego – ostateczna zagadka ludzkiego umysłu

wstęp

t ysiąc trzysta pięćdziesiąt mililitrów i mniej niż półtora kilograma to mniej 
więcej tyle, co sześć szklanek wody, a stanowi najwspanialszy twór znanego 

nam świata. Sześć szklanek płynu, a w nich około stu miliardów komórek, każda 
połączona średnio z siedmioma tysiącami innych [8]. Wszystkie wielkie idee 
tego świata, wszystkie wynalazki oraz cały dorobek cywilizacji mają swój po-
czątek właśnie tutaj – w mózgu. Doprawdy niesamowity jest fakt, że ten jedyny 
w swoim rodzaju organ posiada na własność każdy z nas. Wyobraźmy sobie, 
że jesteśmy posiadaczami najwspanialszego kompaktowego superkomputera, 
stworzonego, by nieustannie snuć myśl. Czym ona będzie? 

Poza wrodzoną potrzebą myślenia o przetrwaniu i wydaniu na świat potom-
stwa człowiekowi, jako istocie rozumnej, pozostaje całkiem sporo czasu na my-
ślenie o sensie swojej egzystencji i obserwacje otaczającego go świata. Pozwoliło 
nam to wykształcić pewną osobliwą cechę zwaną ciekawością. To właśnie z niej 
wynika całość dążeń człowieka do rozwiązania największej zagadki w historii, 
czyli poznania wszechświata. Można się tutaj posłużyć alegorią gry. Prehisto-
ryczny człowiek, początkowo jako pionek, starał się uniknąć eliminacji z gry, 
nie mając jednocześnie żadnej wiedzy o jej zasadach. Jego działania przypomi-
nały błądzenie po omacku, dlatego przeżyć udawało się tylko najsprytniejszym 
bądź najodporniejszym osobnikom. Wraz z powstaniem cywilizacji człowiek 
z czasem zmienił swoją pozycję w grze. Przez obserwacje ruchu innych pion-
ków stopniowo uczył się jej zasad. W czasach najnowszych nasza pozycja w grze 
zmieniła się diametralnie. Nie jesteśmy już pionkami, lecz pełnoprawnymi gra-
czami, którzy dodatkowo posiadają całkiem spory zapas taktyk. Dalej jednak nie 
poznaliśmy w pełni zasad ruchu wszystkich pionków oraz genezy gry. Nasuwają 
się pytania, czy plansza była tu zawsze oraz jaki był zamysł twórców gry.

1 Michał Zdziennicki, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.
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Zadaniem nauki jest udzielenie odpowiedzi na te fundamentalne pytania. 
Może się nam wydawać, że są one zbyt odległe, że to tak naprawdę dziedzi-
na metafizyczna. Jednak jakich odpowiedzi udziela nam metafizyka? Istnieje 
spora różnica między rozważaniem istnienia pionka a poznaniem zasad jego 
ruchu. Różnica ta polega na użyteczności. Właśnie dlatego celem przyświeca-
jącym naukowcom jest odnalezienie spójnej i użytecznej teorii funkcjonowania 
wszechświata – teorii wszystkiego2.

synteza dwóch teorii

Sformułowaniem teorii wszystkiego zajmuje się jedna dziedzina nauki – fizyka. 
Głównym zadaniem fizyki jest właśnie określanie podstawowych zasad funk-
cjonowania wszechświata, które to później służą rozwojowi innych dyscyplin, 
takich jak biologia, chemia czy informatyka. Czy wobec tego teoria wszystkiego 
może być końcem nauki? Nie, będzie ona dopiero początkiem, który da nam 
nieskończony zasób możliwości dalszego jej rozwoju [3, s. 229–243]. 

Powszechnie uważa się, że większość drogi do poznania praw rządzących 
wszechświatem została już przebyta. De facto jej skompletowanie polega na po-
łączeniu dwóch istniejących już teorii fizycznych. Z jednej strony mamy ogólną 
teorię względności, sformułowaną w 1915 roku przez Alberta Einsteina, która 
doskonale opisuje wszechświat w dużej skali. Mówi nam ona wiele o działaniu 
krzywizny czasoprzestrzeni, której naturalnym następstwem jest grawitacja. 
Z drugiej strony jawi nam się mechanika kwantowa, która została ukształtowa-
na w XX wieku przez fizyków z całego świata. Jej postulaty na pierwszy rzut oka 
zdają się bardzo nieintuicyjne, jednak to właśnie dzięki mechanice kwantowej 
możemy korzystać na przykład z komputerów. W dalszej części postaram się 
dokładniej wyjaśnić, na czym polegają obie teorie. 

Obecnie teorią najbardziej zbliżającą nas do teorii wszystkiego jest kwan-
towa teoria pola. Jest ona swego rodzaju modyfikacją mechaniki kwantowej, 
która uwzględnia procesy relatywistyczne, jednak nie podaje kwantowych 
przyczyn działania grawitacji. Właśnie dlatego teoria wszystkiego powinna  
być kwantową teorią grawitacji. Zarówno mechanika kwantowa, jak i ogólna 
teoria względności działają znakomicie niezależnie od siebie. Problem poja-
wia się w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z energią o bardzo dużej gęstości, 

2 Teoria wszystkiego to hipotetyczna teoria fizyczna opisująca w sposób spójny wszystkie 
zjawiska fizyczne i pozwalająca przewidzieć wynik dowolnego doświadczenia fizycznego.
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skondensowaną do bardzo małej postaci3. Takie właśnie nieskończenie małe 
i wysokoenergetyczne obiekty nazywamy osobliwościami czasoprzestrzen-
nymi. Osobliwość możemy znaleźć na przykład we wnętrzu czarnej dziury. Po-
wszechnie uważa się także, że sam wszechświat powstał z osobliwości podczas 
Wielkiego Wybuchu. Właśnie dlatego odnalezienie kwantowej teorii grawitacji 
jest tematem tak ważnym dla współczesnej nauki. Taka teoria mogłaby nam 
sporo powiedzieć o powstaniu naszego wszechświata.

ogólna teoria względności

W dzisiejszych czasach nie trzeba już chyba nikomu udowadniać, że A. Ein-
stein był jednym z największych, jeżeli nie największym geniuszem w historii 
ludzkości. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy spytamy o powód, dla 
którego został nim okrzyknięty. Wielu na pewno powie, że to przez odkrycie 
równania E = mc2. Jest to w pewnym sensie racja, ale czy dzięki temu można 
nazwać A. Einsteina dziejowym geniuszem? Nie chodzi tu bynajmniej o samo 
równanie, ale o szereg praw i zależności, które z niego wynikają. Równanie  
E = mc2 mówi nam o równoważności masy i energii. Masa to w rzeczywistości  
bardzo mocno skondensowana energia. Mniej więcej tyle, ile wynosi prędkość 
światła w próżni podniesiona do kwadratu, czyli 90 000 000 000 000 000 [(m/s)2] 
pomnożona przez jeden kilogram4. 

Energia, według A. Einsteina, potrafi wpływać na strukturę samej przestrzeni, 
zakrzywiając ją. Takie zakrzywienie zgodnie z ogólną teorią względności jest 
mechanizmem działania grawitacji. Co ciekawe, oddziaływania grawitacyjne 
działają nie tylko na obiekty posiadające masę, ale także na cząstki bezmasowe, 
takie jak fotony. By to zrozumieć, musimy najpierw zdefiniować samo zakrzy-
wienie. Przypomina ono lejek do wody. Po wpadnięciu w obszar zakrzywiony 
cząstka porusza się prosto, jednak w odkształconym ośrodku, co powoduje po-
zorne działanie siły zakrzywiającej jej ruch [2, s. 65]. Ta siła to właśnie grawitacja.

Gwiazdy o ogromnych masach (rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset mas 
Słońca) kończąc swój żywot, mogą stać się czarnymi dziurami, czyli obiektami 
tak silnie zakrzywiającymi czasoprzestrzeń, że nawet samo światło zbliżając 
się na krytyczną odległość, czyli w okolice horyzontu zdarzeń, nie jest w stanie 
uciec z orbity czarnej dziury. Grawitacja za horyzontem zdarzeń jest tak silna, 

3 W takiej sytuacji mają znaczenie zarówno zjawiska kwantowe, jak i relatywistyczne.
4 Przy założeniu, że prędkość światła wynosi w zaokrągleniu 300 000 km/s.
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że żadna istniejąca cząstka nie może powstrzymać jej oddziaływania, tak więc 
wszystkie z nich zapadają się w nieskończenie gęsty punkt w przestrzeni zwany 
osobliwością. 

Rys. 1. Zakrzywienie czasoprzestrzeni w interpretacji dwuwymiarowej

Źródło: https://www.npofocus.nl/thumbs/i/15000/mod_media_image/15718.w1980.r16-5.8713690.png

Matematycy i fizycy mają spory problem z nieskończonością. Nieskończona 
gęstość oznaczałaby obiekt o nieskończenie małych rozmiarach, którego poło-
żenie jest dokładnie określone, co jest sprzeczne z mechaniką kwantową. Nie do 
końca wiemy też, co dzieje się z informacją wpadającą do czarnej dziury. Wiemy, 
że pod horyzontem zdarzeń zachowywane są trzy informacje o materii: masa, 
ładunek elektryczny i moment obrotowy. Problem utraty informacji jest do dziś 
jednym z najgłośniejszych tematów współczesnej fizyki [3, s. 149–151].

Rys. 2. Zdjęcie czarnej dziury wykonane przez Event Horizon Telescope

Źródło: https://www.national-geographic.pl/media/cache/default_view/uploads/media/default/0013/39/
czarna-dziura-w-galaktyce-m87.jpeg
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Mechanika kwantowa

W 1900 roku niemiecki fizyk Max Planck, rozważając termodynamiczny proces 
promieniowania ciał, zaproponował hipotezę, która zmieniła cały obraz fizyki. 
Według wcześniejszych przypuszczeń każdy obiekt o niezerowej temperaturze 
powinien emitować promieniowanie równomiernie w każdej częstotliwości. 
Takie rozumowanie było z pewnością błędne, inaczej energia gwiazd rozgrza-
łaby Ziemię do niewyobrażalnych temperatur [2, s. 96–100]. M. Planck przyjął, 
że energia promieniowania może występować tylko w określonych ilościach 
zwanych kwantami5. Wzór na energię kwantu promieniowania o danej często-
tliwości v prezentuje się następująco:

E(v) = hv,

gdzie stała Plancka wynosi 6,62607 . 10-34 Js. Można dzięki niemu wyliczyć ener-
gię jednego fotonu, znając częstotliwość promieniowania [6].

Teoria kwantów stała się podstawą nowoczesnej fizyki, a jej założenia po-
mogły w rozwiązaniu wielu problemów ówczesnej fizyki, takich jak zjawisko 
fotoelektryczne. 

Kolejnej rewolucji w tej dziedzinie dokonał w 1927 roku młody niemiecki  
fizyk Werner Heisenberg. Sformułował on prawo, według którego nie da się 
jednocześnie dokładnie poznać położenia i pędu elementarnych cząstek two-
rzących wszechświat. Każdy nasz pomiar, który zawsze jest związany z emisją 
pewnego kwantu energii w stronę cząstki, zaburza dokładność parametrów 
prędkości i położenia. Możemy wszakże wysłać w stronę cząstki promieniowa-
nie wysokoenergetyczne (czyli o małej długości fali), ale wpłyniemy wtedy na 
prędkość i tor ruchu cząstki, nadając jej większą energię kinetyczną. Wysłanie 
kwantu niskoenergetycznego (o dużej długości fali) może nam z kolei powie-
dzieć sporo o prędkości cząstki, która nie zostanie znacznie zmieniona, ale nie 
pozwoli nam określić dokładnie jej położenia, gdyż jego „zagęszczenie” w prze-
strzeni jest bardzo małe. Wzór opisujący zasadę nieoznaczoności prezentuje 
się następująco:

5 Kwant – porcja energii, wielkość kwantu jest proporcjonalna do częstotliwości, natomiast 
stała Plancka (h) jest stałą proporcjonalności.
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gdzie ħ to stała Diraca, czyli stała Plancka podzielona przez dwukrotność liczby 
π, Δx to niepewność położenia cząstki, a Δp to niepewność pędu cząstki [6].

Z zasady nieoznaczoności wynika szereg bardzo ważnych dla fizyki za-
leżności. Niemożliwość jednoczesnej znajomości pędu i  położenia cząstki 
przekreśla naukowy determinizm, co może się wydawać wielką przeszkodą 
na drodze do stworzenia teorii wszystkiego, gdyż uderza w sam jej sens za-
proponowany w 1814 roku przez Pierre'a Simona de Laplace’a. Napisane przez 
niego we wstępie do pracy Essai philosophique sur les probabilités z tego roku 
słowa brzmią tak:

„Umysł, który w danym momencie znałby wszystkie siły natury i położenie 
wszystkich obiektów, z których natura jest zbudowana, gdyby był ponadto wy-
starczająco potężny, aby móc te dane przeanalizować, mógłby jednym wzorem 
opisać ruch największych ciał niebieskich i najmniejszych atomów. Dla takiego 
umysłu nic nie byłoby niewiadomym i całą przyszłość i przeszłość miałby przed 
swymi oczyma” [7].

Skoro nie możemy dokładnie poznać położenia wszystkich cząstek, co wię-
cej, nie możemy poznać dokładnego położenia i prędkości żadnej cząstki, to czy 
sformułowanie teorii wszystkiego może być w ogóle możliwe? Czy mechanika 
kwantowa jako pełnoprawna dziedzina nauki nie powinna dostarczać nam 
więcej odpowiedzi niż pytań? Odpowiedź wydaje się twierdząca. A. Einstein 
jako jeden z najbardziej zagorzałych przeciwników mechaniki kwantowej zwykł 
mawiać: „Pan Bóg nie gra w kości”. Miał on pewien problem z teorią, według 
której stan cząstek nie jest nam znany, dopóki go nie sprawdzimy. Ma to pewien 
związek ze zmodyfikowanym doświadczeniem Younga.

Oryginalne doświadczenie polegało na przepuszczaniu przez szczelinę 
wiązki spójnego światła, które ulega dyfrakcji6. Rozproszone światło przechodzi  

6 Dyfrakcja (ugięcie fali) – zespół zjawisk związanych ze zmianą kierunku rozchodzenia się 
fali będący odstępstwem od praw optyki geometrycznej. Dyfrakcję w węższym znaczeniu 
określa się jako ugięcie światła wokół krawędzi przeszkody lub otworu w obszarze cienia 
przeszkody.
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potem przez dwie kolejne szczeliny położone obok siebie (kropki na schemacie 
na rys. 3). Tworzą się dwie nowe rozproszone wiązki, które ze sobą interferują 
i tworzą obraz wzmocnień i wygaszeń na ścianie za płytkami (rys. 3). Jest to 
udowodnienie falowej natury światła (rys. 4). 

Rys. 3. Schemat doświadczenia Younga 

Źródło: https://3.bp.blogspot.com/-r0fdSYd7R98/V2LXTBiIB9I/AAAAAAAAAiw/

tLwFYndcmJsLrhg8R6DbywfljT40jxoAACLcB/s1600/Bez%25C2%25A0tytu%25C5%2582u.jpg

Rys. 4. Obraz interferencyjny światła

Źródło: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/M1Gv2Ein3hX87LfayG9Y4rhvWKWNZUiTSnUf_kb01-oqAK

6yxoa5PKN0EcnVk2JSlIHF9YP8LPrZgUhRJWTMhkNYGmWq

Fizycy kwantowi wpadli na pomysł, by zamiast wiązki spójnego światła wy-
syłać elektrony w kierunku szczeliny pojedynczo (wiązka elektronów zachowuje 
się w oryginalnym eksperymencie tak samo jak światło). Miejsce uderzenia jed-
nego elektronu wydaje się losowe. Należy jednak zadać pytanie, co się wydarzy, 
gdy wyślemy kolejne elektrony w kierunku szczeliny? Okazuje się, że ułożą się 
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one w ten sam znany nam już wzór interferencyjny. Z czym w takim razie in-
terferuje pojedynczy elektron? Odpowiedź jest dosyć zaskakująca – z samym 
sobą. Jego stan nie jest znany aż do momentu uderzenia w płytkę za szczelinami, 
a przed tym momentem jego zachowaniem rządzi prawdopodobieństwo. Prze-
chodzi on przez obie szczeliny naraz, a jego możliwy stan po przejściu przez 
jedną z nich interferuje z możliwym stanem po przejściu przez drugą. Jeżeli 
w jakiś sposób sprawdzimy stan elektronów przed dotarciem do płytki z dwo-
ma szczelinami, obraz, jaki uzyskamy, nie będzie posiadał śladów interferencji. 
Elektron ma wtedy do wyboru jedną z dwóch szczelin, więc niezależnie od tego, 
w którą wpadnie, i tak nie będzie miał z czym interferować [5].

Jak ma się to do słów Einsteina? Okazuje się, że nie doceniał Boga, który nie 
tyle gra w kości, co jest właścicielem kasyna, w którym odnosi długofalowy zysk 
poprzez efekty działania prawdopodobieństwa. Tymi zasadami rządzi się cały 
istniejący wszechświat. Jednak nie eliminują one możliwości przewidzenia za-
chowania cząstek fizycznych. Możemy przewidywać wyniki najbardziej praw-
dopodobne, co w zdecydowanej większości przypadków jest wystarczające.

Próby stworzenia teorii wszystkiego

Pośród naukowców często pojawia się pytanie o możliwość stworzenia teo-
rii wszystkiego. Z ogółem równań fizycznych odkrytych przez człowieka jest 
bowiem jeden problem. Są one matematyczne, a matematyka, jak wiemy, jest 
nauką, która opisuje działanie wszechświata takiego, jaki widzi człowiek. Na-
zwanie przez człowieka jabłka jabłkiem nie ma przecież żadnego związku z jego 
genezą i sensem istnienia. Matematyka to w bardzo dużym uproszczeniu sztuka 
opisywania zjawisk poprzez język, który może przetworzyć ludzki mózg. 

Być może ludzka logika nie jest w  stanie pojąć fundamentalnych praw 
wszechświata. Wydaje się, że to mało optymistyczna perspektywa. Jednak na 
szczęście jest równie mało prawdopodobna. Matematyka pozwoliła nam na ra-
zie na odkrycie wielu zjawisk, które swoją złożonością wybiegają daleko poza 
granice ludzkiego poznania. Pozwala ona na przewidywanie zachowania obiek-
tów w przestrzeni jedenastowymiarowej (tak jak w M-teorii strun) bez potrzeby 
wyobrażania sobie takiej przestrzeni. 

Nasze działania w drodze do poznania teorii wszystkiego zdają się z cza-
sem przybliżać nas do jednoznacznej odpowiedzi. Historia fizyki opiera się 
na ciągłym odnajdywaniu bardziej satysfakcjonujących odpowiedzi, które 
do tego odpowiadają na kilka pytań naraz. Odkrycia XXI wieku pokazują, że  
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teoria wielkiej unifikacji [2, s. 125], czyli teoria łącząca trzy z czterech podsta-
wowych oddziaływań, jest bardzo prawdopodobna, co pozwala nam na pewną 
dozę optymizmu. 

Po pierwsze siła oddziaływania grawitacji jest bardzo mała. Oddziaływa-
nie grawitacyjne zachodzi między obiektami obdarzonymi masą i jest zawsze 
przyciągające. By podnieść magnes, musimy pokonać siłę przyciągania całej 
Ziemi, co nie jest zbyt trudne. Jednak gdyby całą Ziemię zastąpić magnesem, 
podniesienie innego namagnetyzowanego obiektu z  jej powierzchni byłoby 
praktycznie niemożliwe. 

W unifikacji praw fizyki pomagają wysokie temperatury, w których oddzia-
ływania elektromagnetyczne, silne i  słabe, z  założenia przybierają ten sam 
charakter. Mówiąc o wysokich temperaturach, mamy na myśli bardzo wysokie 
temperatury, takie jak te panujące zaraz po Wielkim Wybuchu, kiedy współ-
czynnik ilości energii na fragment przestrzeni był bardzo duży7 [2, s. 129–130]. 
Z  takim zagęszczeniem energii mamy też do czynienia wewnątrz czarnych 
dziur, dlatego badanie zachowania osobliwości może nam powiedzieć wiele 
o  wczesnym wszechświecie. Tych samych informacji może dostarczyć nam 
analiza mikrofalowego promieniowania tła, które jest widoczną pozostałością 
Wielkiego Wybuchu. Poznanie mechanizmu powstania wszechświata byłoby 
ogromnym krokiem ku sformułowaniu teorii wszystkiego.

Podsumowanie

Droga do zbudowania teorii wszystkiego jest zarówno zasługą wielu pokoleń 
naukowców, jak i obrazem historii dążeń ludzkości do poznania wszechświata. 
Całość nauki jest księgą, do której swoje wpisy dodają wszyscy ludzie, którzy 
przyczynili się do jej rozwoju. W czasach, w których każdy może mieć dostęp 
do doniesień naukowych, dziwne jest, że ignorancja w stosunku do dyscypliny, 
którą jest fizyka, zdaje się coraz bardziej powszechna. 

Fakt, że ilość przełomowych osiągnięć w dziedzinie fizyki nie rośnie już 
eksponencjalnie8 wraz ze wzrostem liczebności populacji, która ma dostęp do 
wyższego wykształcenia, może świadczyć o dwóch rzeczach: albo docieramy 
powoli do „końca fizyki” i niedługo poznamy ostatecznie mechanizm funkcjo-
nowania wszechświata, albo zastój spowodowany jest pewnego rodzaju błędem 

7 Temperatura rzędu 1032 K.
8 Eksponencjalnie, czyli wykładniczo.
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w rozumieniu zjawisk fizycznych i niedługo będziemy świadkami kolejnego 
przełomowego odkrycia na miarę sformułowania teorii względności lub po-
wstania mechaniki kwantowej. Byłaby to kolejna złota era dla odkryć nauko-
wych. W obu przypadkach zainteresowanie nauką jest wskazane. Od naszych 
wyborów zależy, czy chcemy być pionkami, czy graczami w nieustającej grze 
zwanej wszechświatem.
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Zuzanna Żabicka1

działanie neuronów lustrzanych w kontekście empatii 
i przemocy

wprowadzenie

i stnieje mnóstwo domysłów, teorii i opracowań dotyczących neuronów lustrza-
nych. Prawie we wszystkich badacze podkreślali, że „istnienie neuronów lu-

strzanych jest bardzo prawdopodobne, wręcz niemożliwe do zaprzeczenia i co 
do tego nie ma wątpliwości” [4]. Jednak kwestią sporną jest ich funkcja i umiej-
scowienie. Według Wikipedii neurony lustrzane odpowiadają prawdopodobnie 
za zdolność do rozpoznawania cudzych emocji i intencji wyrażanych niewer-
balnie, czyli empatię oraz współczucie [10].

funkcja neuronów lustrzanych

Funkcja, jaką mają do spełnienia neurony lustrzane, nie jest do końca jasna. 
Mówi się dużo o tym, że dzięki neuronom lustrzanym ludzie są istotami spo-
łecznymi, potrafią współodczuwać (stąd słowo „współczucie”). Jednak to samo 
„współ-” obserwujemy również u zwierząt, takich jak psy, koty, małpy i wiele in-
nych. Potrafią one doskonale wyczuć nastrój człowieka i dopasować się do niego 
lub nawet próbować pocieszyć, co potwierdzają ich właściciele. Prof. Gregory 
Hickok, neurolingwista, napisał: „posiadamy już dość przekonujące dowody 
na istnienie neuronów lustrzanych u ludzi. Nawiasem mówiąc, osobiście nigdy 
w to nie wątpiłem. Co więcej, uważam, że prawdopodobnie istnieją one u wielu 
różnych gatunków zwierząt, co przejawia się w ich zachowaniu” [4].

Pomimo braku szczegółowej wiedzy o neuronach lustrzanych naukowcy po-
kładają w nich wielkie nadzieje: „Przewiduję, że neurony lustrzane uczynią dla 
psychologii to, co dla biologii uczyniło DNA: (...) pozwolą wyjaśnić szereg zdolno-
ści umysłowych, które dotąd pozostawały tajemnicze i niedostępne w badaniach 
eksperymentalnych” – twierdził prof. Vilayanur „Rama” Ramachandran [9].

1 Zuzanna Żabicka, Medyczne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku.
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Badania nad neuronami lustrzanymi

Neurony te zostały odkryte podczas badań nad strukturami mózgu u małp. 
We włoskiej Parmie w 1988 roku grupa naukowców pod kierunkiem Giacomo 
Rizzolattiego rozpoczęła eksperymenty na małpach. Celem badań było zro-
zumienie sposobu, w jaki neurony w korze przedruchowej makaka kontrolują 
chwytanie. Badacze umieścili w mózgu makaków mikroelektrody i mierzyli 
aktywność elektryczną pojedynczych neuronów, podczas gdy zwierzę wykony-
wało określone zadania [5, s. 25]. Eksperyment ten wykazał, że konkretny rodzaj 
chwytu (chwyt precyzyjny i chwyt prosty) oraz obserwowany obiekt zdają się 
do siebie pasować: gdy małpa widziała mały obiekt, uruchamiały się komórki 
odpowiadające za chwyt precyzyjny, i odwrotnie. Co ciekawe, komórki te uru-
chamiały się również, gdy małpa obserwowała, jak inna małpa bądź ekspe-
rymentator chwytali inne obiekty. To właśnie badanie stało się swego rodzaju 
„kamieniem węgielnym” teorii neuronów lustrzanych.

Kiedy małpa widziała rodzynek, wzbudzały się w jej mózgu nie tylko struk-
tury F5, czyli system ruchowy, ale także obserwowano napięcie mięśniowe. 
Małpa wykazywała gotowość, aby rodzynek złapać i zjeść. Natomiast w przy-
padku ludzi, kiedy obserwowali oni sam przedmiot, w grupie kontrolnej nie 
zaobserwowano zwiększonego napięcia mięśniowego. Jednak kiedy człowiek 
obserwował chwytanie danych przedmiotów, zaobserwowano u niego wzmożo-
ną aktywność systemu motorycznego. Struktury odpowiedzialne za chwytanie 
w jego mózgu uruchamiały się, jakby mówiły: uwaga, zaraz będziemy chwytać. 

U ludzi w badaniach nad istnieniem, umiejscowieniem i funkcją neuronów 
lustrzanych wykorzystuje się tomografię pozytonową, podczas gdy małpom 
wszczepia się elektrody do mózgu. Ze zrozumiałych względów tak inwazyjnej 
metody badawczej nie można zastosować u ludzi, ponieważ wiązałoby się to 
z otwarciem czaszki. Neurony lustrzane wyodrębniono w korze ruchowej ludzi 
i co do tego faktu nie ma wątpliwości. 

neurony lustrzane a empatia

Według ogólnej definicji zawartej w Słowniku języka polskiego PWN empatia to 
współodczuwanie, umiejętność wczuwania się w stan wewnętrzny drugiej oso-
by. Dotyczy ona prawie każdego uczucia: gdyby nie empatia, nie potrafilibyśmy 
odwzajemnić miłości [1]. 

Małpuję, więc jestem człowiekiem – głosił tytułu jednego z wielu artykułów 
na temat neuronów lustrzanych. Mimowolnie odpowiadamy uśmiechem na 
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uśmiech, nawet gdy jesteśmy w złym nastroju, albo zarażamy się ziewaniem. 
Automatycznie interpretujemy cudze gesty i  mimikę. Potrafimy przeżywać 
emocje drugiej osoby: cieszyć się jej radością, smucić się jej smutkiem. Co wię-
cej, bez trudu interpretujemy cele i zamiary innych osób. Oczywiście zdarza się, 
że czasami błędnie interpretujemy cudze intencje. Ważne jest to, że zupełnie 
naturalnie traktujemy ludzi jako jednostki intencjonalne, świadomie dążące do 
realizacji jakichś celów, dokładnie takich samych jak my [8].

Nie można mieć neuronów wspólnych z drugim człowiekiem. Neuron to 
sprawa indywidualna w mózgu każdego z nas. Jednak idea neuronów lustrza-
nych zakłada, że w mózgu drugiego człowieka istnieją neurony, w których jak 
w lustrze „odbijają się” czy też „odzwierciedlają” uczucia i doznania drugiego 
człowieka. 

Są jednak osoby, które z powodów zawodowych muszą „wyłączyć” empa-
tię, czyli współodczuwanie. Lekarz nie mógłby wykonywać swojego zawodu, 
gdyby cierpiał wraz z pacjentem. Chirurga paraliżowałby strach przed wzię-
ciem skalpela do ręki. Stomatolog nie mógłby się zbliżyć do pacjenta z wier-
tłem dentystycznym, wiedząc, że jego zapewnienia „zaboli tylko troszeczkę” 
nie są prawdziwe. Nie rozstrzygnięto jednoznacznie, w jaki sposób dochodzi 
do „wyłączenia empatii”. Prawdopodobnie dzieje się tak, ponieważ np. lekarz 
ma świadomość, że pomaga, a nie krzywdzi.

Ale z drugiej strony stwierdzenia typu „wiem, co czujesz” są prawdziwe. 
Powodują to neurony lustrzane. Potrafimy się skrzywić, kiedy ktoś się oparzy, 
bo mamy podobne doświadczenia. Będąc świadkami czyjegoś zranienia się, 
mimowolnie się krzywimy, bo neurony lustrzane uruchamiają zakodowane 
w mózgu wspomnienie o podobnej sytuacji, która nas dotyczyła. Przebiega nas 
dreszcz, kiedy ktoś opowiada o okropnych doznaniach, jakie przeżył z powodu 
bólu zęba i odwiedzin u stomatologa. Podobnie jest w stanach żałoby czy szczę-
ścia. Z tego samego powodu mówi się o zaraźliwym ziewaniu. 

By lepiej zobrazować to zjawisko, możemy wyobrazić sobie sytuację, w której 
ktoś zaczyna się dyskretnie drapać i mówi, że jego kot ma pchły. Wówczas osoby 
siedzące w pobliżu mogłyby odczuwać swędzenie, chociaż historia o pchłach 
nie jest prawdziwa. Tak właśnie działają neurony lustrzane. W  artykule Za 
empatię odpowiadają neurony lustrzane znajduje się opis, dlaczego ziewanie 
jest zaraźliwe; i dalej: „Co więcej, nawet wyobrażenie sobie danego działania 
pobudza układ neuronów lustrzanych. Tym samym komórki odpowiedzialne 
za postrzeganie, które znajdują się w strukturach mózgu odpowiadających za 
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ruch, zdają się stanowić pomost między percepcją i działaniem” [14]. To dlatego 
niektórzy studenci medycyny po lekturze podręcznika o chorobach zakaźnych 
diagnozowali u siebie dżumę lub trąd. Wystarczyło wyobrażenie sobie objawów 
danej choroby, by zdiagnozować ją u siebie. Należy przy tym zaznaczyć, że jest 
to zależne od podatności danej osoby na sugestię. Neurobiolog Tania Singer 
przeprowadzała doświadczenia, które wykazały, że dzięki neuronom lustrza-
nym obserwowanie fizycznego cierpienia bliskich nam osób pobudza te same 
obszary mózgu, które reagują w odpowiedzi na nasz własny ból [12].

Uważa się, autyzm może mieć związek z wadliwym działaniem neuronów 
lustrzanych. Osoby autystyczne miewają problemy z postrzeganiem zacho-
wań innych jako intencjonalnych. Mogą one nie rozumieć uśmiechu czy ręki 
wyciągniętej na powitanie; mogą nie wiązać zasad gry z przesuwaniem pion-
ków po planszy. Trudności w identyfikowaniu celów lub wręcz całkowity brak 
tej zdolności wywołują dalsze, bardziej poważne konsekwencje [11]. Z  tym 
założeniem jednak polemizuje prof. G. Hickok, mówiąc, że wiele rzetelnych 
badań dowiodło, iż dzieci z porażeniem mózgowym czy autyzmem potrafią 
współodczuwać oraz wyrażać w inny sposób swoje uczucia i emocje. Poza tym 
prof. G. Hickok wskazuje, że naśladownictwo, m.in. mowy czy czynności, nie 
jest czynnością czysto mechaniczną: może nią być początkowo, w fazie nie-
mowlęctwa i wczesnego dzieciństwa, by później przekształcić się w pokłady 
empatii [5].

neurony lustrzane a przemoc

Powyżej został podany przykład lekarzy, którzy sprawiając pacjentom ból, 
a niekiedy okaleczając (amputacja), leczą ich i pomagają im. Ich neurony lu-
strzane ulegają „wyłączeniu” w czasie wykonywania zawodu, ponieważ lekarz 
ma świadomość, że działa po to, by przynieść choremu ulgę. Później, w życiu 
pozazawodowym, empatia wraca do normy.

Inaczej jest w  przypadku dyktatorów, którzy tysiące ludzi skazywali na 
śmierć, czy ludzi z zaburzeniami psychopatycznymi. Oni są pozbawieni em-
patii lub są w stanie ją wyłączać, mając osobowość „podwójnie moralną”. Psy-
chopata potrafi manipulować innym człowiekiem, nakłaniając go do zbrodni, 
a jednocześnie potrafi użalać się nad kotkiem ze zwichniętą łapką. Ważne jest 
podkreślenie i świadomość, że empatia jest zjawiskiem spontanicznym. Zwykle 
nie można jej wymusić. A w pewnym sensie tak właśnie dzieje się w przypadku 
osobowości psychopatycznych. Christian Keysers opisuje doświadczenie, w któ-
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rym dwudziestu jeden osobom zdiagnozowanym jako psychopaci przeskano-
wano mózgi. Oglądali oni serię filmów ukazujących emocje oraz wykonywali 
polecenia, w których mieli się wczuć w rolę i uczucia bohaterów filmów. „W czę-
ści eksperymentu, w której prosiliśmy ich, aby rozmyślnie empatyzowali z ludź-
mi pokazywanymi na filmikach, ich podzielana aktywność wracała do normy 
i była równie silna, jak w grupie kontrolnej2. Tym, co wyróżnia psychopatów na 
tle grupy kontrolnej, jest to, że nie dokonują oni spontanicznej empatyzacji, a nie 
że nie potrafią empatyzować w ogóle” [6, s. 73]. Z tego wniosek, że u psychopa-
tów ma miejsce mechanizm kontrolowanego włączania empatii (przeciwnie niż 
u lekarzy, którzy w odpowiednich momentach ją wyłączają), czyli kontrolowa-
nia neuronów lustrzanych. Mechanizmy te – włączanie lub wyłączanie empatii –  
w przypadku tych osób są w znacznym stopniu kontrolowane. Jest to wyższa 
umiejętność mózgu, nad którą powinny pracować zespoły naukowców oraz po-
winny być przeprowadzane szczegółowe badania. Może się okazać, że badania 
te będą kluczowe dla zmniejszenia czy nawet wyeliminowania przestępczości, 
gdy zostanie opracowany program lub metoda, dzięki której u takich osób da 
się „uruchomić” spontaniczne wyrażanie empatii. Słowem kluczowym jest tu 
„spontaniczne”; lekarz kontroluje „wyłączanie” empatii, by przynieść ulgę. Psy-
chopata współczuje wówczas, kiedy odniesie z tego „korzyść”. 

Doskonałym przykładem działania neuronów lustrzanych jest film zamiesz-
czony na kanale YouTube [por. 2, 23.–47. sekunda], w którym człowiek gra z mał-
pą w ping-ponga. Odbijają piłkę przez siatkę. Kiedy małpa uczy się, na czym 
polega gra, człowiek nagle zaczyna przegrywać, kierując piłkę do siatki. Tak 
kilka razy. Małpa po dwóch czy trzech prawidłowych odbiciach zaczyna robić 
to samo – zaczyna przegrywać.

Trudno jest wyjaśnić szympansowi zasady gry w ping-ponga. U małpy za-
działały neurony lustrzane: naśladowała ruchy i postępowanie człowieka. Nie 
wiemy, czy wie na pewno, na czym polega gra. Odbijała piłeczkę rakietką do-
kładnie tak samo jak człowiek: kiedy on odbijał przez siatkę, ona też. Kiedy pi-
łeczka człowieka zatrzymywała się na siatce, małpa robiła to samo. 

zastosowanie neuronów lustrzanych

Neurony lustrzane i niezaprzeczalny fakt ich istnienia można z powodzeniem 
wykorzystywać. Na pewno wiele osób, pomimo że nie słyszało o neuronach lu-

2 Grupa kontrolna – w tym przypadku grupa osób bez diagnozy jako psychopaci.
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strzanych, wykorzystywało je lub uległo presji, by je uruchamiać, nawet o tym 
nie wiedząc. W jaki sposób?

Pierwszy z nich jest wykorzystywany przez specjalistów od mediów i rekla-
my. Niejednokrotnie oglądając reklamę, stwierdzamy, że mamy chęć na dany 
produkt czy usługę, chcemy to wykorzystać już albo w niedługim czasie. Ak-
tor grający w reklamie, proponujący jogurt, napój czy fast food, oddziałuje na 
nas, ponieważ wpływa na nasze neurony lustrzane. Innym razem specjaliści 
od seriali komediowych, wykorzystując empatię opartą na działaniu neuro-
nów lustrzanych, zmuszają nas do śmiechu, emitując w zabawnych sytuacjach 
serialu śmiech kilku osób. Efekt jest taki, że niekiedy, nawet nie widząc serialu, 
a tylko słysząc ścieżkę dźwiękową z sąsiedniego pomieszczenia, śmiejemy się, 
współuczestnicząc w perypetiach sitcomowych bohaterów. 

Drugim zastosowaniem może być uczenie się przez naśladowanie i powta-
rzanie. Każdy uczeń od początku swojej kariery szkolnej, nie mając pojęcia 
o tym, jak działa mózg, naśladuje swojego nauczyciela: stawiając pierwsze litery, 
ucząc się liczyć, wycinać i robiąc te wszystkie szkolne czynności. Naśladujemy 
również w domu – ucząc się domowych czynności, takich jak gotowanie, sprzą-
tanie, używanie sztućców.

Podsumowanie

Naukowcy zgodnie twierdzą, że neurony lustrzane istnieją [por. 4]. Pewne struk-
tury w mózgu uruchamiają nasze działanie pod wpływem impulsu zewnętrzne-
go. Jednak jeszcze nie wszystko jest jasne. Choćby dlatego, że nie ma doskonałej, 
szczegółowej i – co najważniejsze – bezpiecznej i nieinwazyjnej metody badania 
mózgu. Nie znamy mechanizmów rządzących mózgiem. Znane i opisane są 
sytuacje, kiedy zdrowa część mózgu przejmuje funkcje strefy wyłączonej z po-
wodu udaru czy innego uszkodzenia [7]. Dlatego każda nowinka dotycząca tej 
sfery naszego ciała spotyka się z dużym zainteresowaniem. Stąd błyskawiczna 
i błyskotliwa kariera neuronów lustrzanych. 

Neurony lustrzane można porównać do celebrytów, którzy stali się sławni 
nie przez swoje rzeczywiste zdolności, a przez wyidealizowane teorie stwo-
rzone na ich temat przez innych. Stworzone przez naukowców wnioski i teorie 
na temat neuronów lustrzanych, za sprawą fałszywych informacji na ich te-
mat, rozpowszechnianych na stronach paranaukowych, w zawrotnym tem- 
pie wyewoluowały do rangi prawdy objawionej. Ważne jest, by z tych wszyst-
kich sensacji wybrać to, co może stanowić prawdziwą naukową wartość, bez 
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nadmiaru pudru, szminki i botoksu, tak charakterystycznego dla wielu ce-
lebrytów. 
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