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Gwałtowny rozwój wiedzy o układzie 

nerwowym i jego funkcjonowaniu

 Wcześniejsze (1900-1990) osiągnięcia

 Po 1990 – rozwój nowych gałęzi wiedzy

 Genetyka, analiza i modyfikacja genów.

 Farmakologia neuromodulatorów. 

 Elektrofizjologia, nowe metody rejestracji 

aktywności układu nerwowego. fMRI. EEG.

 Obrazowanie mózgu. MRI. fMRI. Sondy wapniowe 

w warunkach doświadczalnych.

 Informatyka w połączeniu z anatomią i fizjologią.

 Gwałtowny postęp zrozumienia funkcji mózgu.



Brainom
 Wiedza o anatomii ośrodków mózgu, jego 

połączeń i sekwencji aktywności.

 Możliwość obserwacji aktywności mózgu bez 

jego uszkadzania.

 Możliwość mapowania obiegu informacji w 

mózgu w czasie percepcji, podejmowania 

decyzji i wykonywania aktów ruchowych.

 Ogromna wiedza obiektywna pozwalająca na 

wiele manipulacji.

 Zastosowania: propaganda, reklama, 

oszustwa.



Połączenie genomiki i 

neuroobrazowania

 Przy zastosowaniu kilku technik 

(neuroobrazowanie PET, MRI, fMRI, 

sekwencjonowanie genów, badanie 

transkryptomu) możliwe jest uzyskanie 

bardzo szczegółowej i rozległej wiedzy o 

funkcjonowaniu mózgu.

 Etyczne implikacje neuroobrazowania w 

połączeniu z analizą ekspresji genów



Neuroetyka

 Powstała w reakcji na gwałtowny rozwój 

neurofizjologii i neurochirurgii.

 Rozwój wiedzy o mechanizmach i motywach 

zachowania.

 Zwiększona możliwość wpływania na 

mechanizmy warunkujące zachowanie.

 Niebezpieczeństwo manipulacji zachowaniem 

i wyborami wbrew woli jednostek.

 Neuroetyka staje się odrębnym działem etyki.



Ochrona ludzi poddawanych badaniom 

układu nerwowego i zachowania

 Studenci psychologii i medycyny są od stu lat 
obiektami badań podstawowych.

 Obecne badania przynoszą dużą ilość informacji 
o percepcji, działaniu układu emocji, układu 
ruchowego, szybkości reakcji, patologiach 
układu nerwowego.

 Możliwość niewłaściwego wykorzystania tej 
informacji.

 Standardy zbierania, anonimizacji, 
przechowywania.



Pomysły „inżynierii mózgu”

 Cel: Takie wpłynięcie na genetykę i rozwój 

mózgu, żeby ludzie mieli superinteligencję 

lub inne cechy uznawane za pożyteczne.

 Duża pokusa neuroeugeniki.

 Jakiego człowieka mamy uznawać za 

ideał?

 Nie wiemy, jakie byłyby dalekosiężne 

skutki takich pomysłów.

 Decydujemy za przyszłe pokolenia.



Wątpliwości etyczne

 Czy nowa wiedza neurobiologiczna, oparta 

na neuroobrazowaniu i genomice, uczyni 

nas bardziej, czy mniej wolnymi od 

ograniczeń?

 Czy nie uznamy, że nie jesteśmy 

odpowiedzialni za nasze zachowanie i nie 

utracimy wolnej woli?

 Czy pewne rodzaje badan nie powinny być 

zakazane z przyczyn etycznych?

 Czemu politycy i media tak bardzo się tymi 

badaniami interesują?



Świadomość
 Zjawisko niezwykle trudne do zdefiniowania.

 Dlaczego nie jest tak, że jedynie reagujemy 

na bodźce, dlaczego mamy wewnętrzne 

poczucie własnej odrębności od świata 

zewnętrznego?

 W jaki sposób powstaje świadomość?

 Kto jeszcze ma świadomość? Owady? 

Maszyny?

 Świadomość a decyzje lekarzy i osób 

zajmujących się osobą uznaną za nie 

posiadającą (jeszcze, już) świadomości.



Diagnoza śmierci mózgu

Nadzieje i wątpliwości
 Uzyskaliśmy możliwość zweryfikowania, czy osoba 

sparaliżowana, nieprzytomna ma świadomość, czy 

nie. Oraz skomunikowania się z osobą świadomą, 

lecz „uwięzioną w swoim ciele” (bez możliwości 

komunikacji).

 Problem definicji śmierci.

 Śmierć mózgowa, śmierć pnia mózgu.

 Kryterium aktywności pnia mózgu przy określaniu 

śmierci organizmu (czy też stanu wegetatywnego).

 Problemy. Klinika „Budzik”. Pewien procent 

niewyjaśnionych wybudzeń. Konieczna ostrożność.



Martin Pistorius
 Urodzony1975, Johannesburg. 

W wieku 12 lat z nieznanych 

przyczyn zaczął tracić pamięć 

i władzę w ciele. Jego stan się 

pogarszał, aż kontakt z nim 

urwał się całkowicie.

 Kiedy odzyskał świadomość, 

okazało się, że minęło kilka 

lat, jest sparaliżowany i nikt 

go nie zauważa ani nie słyszy.

 W pewnym momencie jedna z 

opiekunek zaczęła 

podejrzewać, że Martin jest 

świadomy i wiele rozumie. 

Przeniesiono go do specjalistycznej 

kliniki, zajmującej się przywracaniem 

pacjentom zdolności komunikowania 

się przy pomocy specjalnie 

opracowanemu programowi 

komputerowemu. Po kilkunastu 

latach nawiązał kontakt ze światem 

przy pomocy systemu 

komputerowego (jak fizyk Dawkins). 

Stan jego stale się polepszał.



Martin Pistorius

 W okresie paraliżu słyszał, widział i rozumiał wszystko. 

Wypowiedzi dorosłych nieświadomych, że chłopiec słyszy i 

rozumie. Strach przed porzuceniem, zapomnieniem.

 Nic nie był w stanie zrobić, by się skomunikować. Samotność 

i bezsilność.

 W ośrodkach opieki, do których był oddawany na wakacje, 

był gwałcony przez sanitariuszkę.

 Kiedy umożliwiono mu kontakt, skończył studia i ożenił się.

 Napisał książkę „Chłopiec-duch”.

 Jeździ na wózku, nie jest całkowicie sparaliżowany, ale nie 

mówi sam, tylko przez syntezator mowy.



Inne znane osoby 

uwięzione w swoim ciele

 Stephen Hawking. Genialny 

fizyk, astrofizyk. Profesor 

matematyki i fizyki na 

Cambridge U. 

Sparaliżowany z powodu 

stwardnienia zanikowego 

bocznego (choroba 

neurodegeneracyjna)

Helen Keller (1880-1968, USA)

Głuchoniema z powodu choroby

od 19 miesiąca życia.

Odpowiednio kształcona, 

nauczyła się mówić i pisać w 

kilku językach, skończyła studia.

Pedagog, pisarka, działaczka

społeczna.



Czy inne gatunki kręgowców 

mają świadomość?

 Duże ssaki – wiele dowodów pośrednich. 

Zachowanie, przewidywanie zachowania 

innych.

 Reakcja na narkozę bardzo podobna. Także 

procesy uwagi, emocje - zwłaszcza 

negatywne.

 Ptaki: inteligencja krukowatych. Uczenie się 

innych gatunków. Innowacje pokarmowe.

 Ryby – nabyte reakcje lękowe związane z 

miejscem.



Czy bezkręgowce są 

automatami bez świadomości?
 Frustracja seksualna drozofili

 Owady społeczne – wiele złożonych 

zachowań

 Pszczoły, szerszenie - rozpoznawanie 

znajomych osób.

 Ambiwalencja zachowania ujawnia 

motywacje. Farmakologia.

 Mają receptory bólowe. Czy odczuwają 

negatywny stan emocjonalny z powodu ich 

aktywacji?



Co wynika z tego, że inne gatunki 

mogą mieć emocje, świadomość i 

cierpieć?
 Ta debata toczy się obecnie w odniesieniu 

do kręgowców.

 Zabijanie dla pokarmu.

 Zabijanie konkurentów (szkodników)

 Badania naukowe poddane rygorom, ale 

nie zakazane.

 Głowonogi już poddano takiej ocenie.

 Niespójność standardów etycznych.



Neurochirurgia funkcjonalna i 

etyka
 W tej chwili możliwe są bardzo precyzyjne 

operacje neurochirurgiczne, obejmujące 

niewielkie obszary układu nerwowego.

 Wszczepianie elektrod (głuchota, niewidomi, 

choroba Parkinsona)

 Co jeszcze możemy zaakceptować? Czy za 

zgodą i na życzenie osoby zainteresowanej 

możemy jej zmienić charakter (n.p. uwolnić od 

nałogu?). Czy możemy pozbawić skrupułów 

moralnych?

 Chirurgia plastyczna została całkowicie uwolniona 

z ocen moralnych i skomercjalizowana.



Neurodegeneracje

 Diagnoza anatomiczna

 Zmiany anatomopatologiczne a 

świadomość

 Wodogłowie od urodzenia

 Choroba Alzheimera

 Zaburzenia pamięci: uszkodzenia 

fizyczne, alkoholizm i starzenie



Farmakologia w psychiatrii

 Wiele leków psychotropowych raczej pozbawia woli i 

świadomości, niż leczy.

 ADHD (syndrom nadpobudliwości dzieci). Ciągła nieuwaga, 

brak skupienia – brak postępów w nauce. Problemy 

rodziców i nauczycieli.

 W USA 20-30% dzieci przyjmuje środki na nadpobudliwość. 

Podwyższają one poziom dopaminy w mózgu.

 Profesor, który był autorem opisu syndromu ADHD sam 

uznał, że najwyżej 2% dzieci powinno brać te środki.

 Konflikt interesów koncernów farmakologicznych:

- olbrzymie nakłady na wytworzenie produktu (leku)

- zyski zależne od powszechności użycia i ceny.



Uzależnienia

 Układ nagrody. Wydzielanie dopaminy.

 Uzależnienia jako niefizjologiczne funkcjonowanie 

układu nagrody.

 Narkotyki, używki, jedzenie, sex, rzeczywistość 

wirtualna.

 Jak prawnie ograniczyć działania komercyjne 

wystawiające układu nagrody na nadmierną, zbyt 

łatwą i zbyt częstą stymulację?

 Ogromne zyski ze sprzedaży niezdrowego 

jedzenia, używek, narkotyków, pornografii.



Placebo, nocebo, hipnoza
 Efekt placebo i nocebo. Sprawdza się to, w co 

wierzymy.

 Placebo - jedno z najważniejszych narzędzi 

lekarzy. Kiedy jesteśmy uprawnieni do jego 

stosowania? Czy mamy prawo zarabiać na 

bezwartościowych specyfikach, które działają na 

zasadzie placebo?

 Hipnoza. Stosowana przez licencjonowanych 

psychologów. Nie każdy poddaje się hipnozie. 

Gdzie jest granica sugestii hipnotycznej, która jest 

z korzyścią dla pacjenta? Jak dalece można go 

pozbawić własnej woli?



Stymulacja przezczaszkowa

 Prąd elektryczny płynący przez specjalnie ukształtowaną cewkę 

powoduje powstanie ukierunkowanego pola magnetycznego. 

Odwrócenie biegunów elektrycznych powoduje odwrócenie kierunku pola 

magnetycznego

 Pole to powoduje przesunięcia jonów w tkance mózgu, zaleznie od jego 

kierunku depolaryzując lub hyperpolaryzując neurony. Powoduje to 

pobudzenie lub zahamowanie aktywności pewnych struktur mózgu.



Leczenie depresji stymulacją 

przezczaszkową

 Krótkie impulsy 

magnetyczne 

ukierunkowane na 

struktury układu 

limbicznego hamują go 

lub pobudzają.

 W ten sposób można 

zdalnie wzbudzać lub 

hamować pewne 

procesy emocjonalne i 

zachowania.



Dowolne sterowanie pamięcią?

 Badania mające na celu znalezienie sposobów leczenia 

narkomanii, depresji i stresu pourazowego doprowadziły do 

wynalezienia metod manipulowania pamięcią: wymazywania 

śladów pamięciowych i ich ponownej aktywacji.

 Poważne problemy etyczne. Co, jeśli metody te zostaną 

użyte do usunięcia pamięci przeżytych zdarzeń bez naszej 

wiedzy i zgody? Po takim zabiegu moglibyśmy być 

wewnętrznie przekonani, że pewne fakty nigdy nie zaistniały 

(n.p., policja nie strzelała do demonstrantów). 

Marzenie każdej władzy!



Czy to o nas?



Pytania

 1. Opisz nowe problemy etyczne powstałe w związku z 

rozwojem inżynierii genetycznej i możliwością jej 

zastosowania do genomu człowieka.

 2. Co wiesz o stanach świadomości i o śmierci mózgu? 

Na ile niezawodne są współczesne metody.

 3. Jakie nowe nadzieje i problemy etyczne przyniósł 

rozwój farmakologii układu nerwowego i nowych technik 

fizycznych umożliwiających zmianę emocji, nastawień i 

pamięci?

 4. Kiedy możemy, a kiedy nie powinniśmy używać efektu 

placebo?

 5. Jak bardzo (według Ciebie) współczesne środki 

komunikacji zmieniły naturalne sposoby komunikacji i 

jakie są tego dobre i złe skutki?


