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WSTĘP

Lata dziewięćdziesiąte zostały ogłoszone 
przez parlamenty europejski i amerykański de
kadą mózgu. Stało się to w czasie dynamicznego 
rozwoju nauk neurobiologicznych, dzięki które
mu możemy pokusić się o zadawanie pytań 
dotyczących również świadomości człowieka. 
Filozoficzne rozważania prowadzone na ten te
mat przez wieki zostają obecnie zastąpione do
świadczalną weryfikacją mechanizmów nasze
go zachowania, od automatycznych odruchów 
do ukierunkowanego, celowego działania. Dzię
ki rozwojowi metod stosowanych w neurobiolo- 
gii i informatyce przeprowadzamy coraz bar
dziej skomplikowane analizy czynności mózgu. 
Teoretycy nauki przewidują, że po sformalizo
waniu fizyki i chemii w upływającym wieku, 
początek następnego stulecia przyniesie prze
łom w informatyce biologicznej. Badania mózgu 
znajdują się na czele gwałtownego rozwoju tej 
dziedziny nauki. Rozwój tych badań stymulo
wany jest nie tylko przez naturalną, egzysten
cjalną ciekawość, lecz także przez zapotrzebo
wanie społeczne; w krajach rozwiniętych choro
by układu nerwowego znajdują się na pier
wszym miejscu statystyk medycznych, zarówno 
pod względem liczby chorych, jak i kosztów ich 
leczenia.

W neurobiologii istnieje przekonanie, że 
świadomość człowieka — zarówno narzędzie jak 
i cel naukowego poznania, jest domeną nie 
uśpionego, aktywnie pracującego mózgu. Pod
stawową część tego tomu Kosmosu poświęcili
śmy właśnie metodom badania czynności ak
tywnego mózgu, w których korzysta się z nowo
czesnej, w dużej mierze skomputeryzowanej 
aparatury badawczej. Jednym z przejawów 
aktywności mózgu jest elektryczna czynność 
jego komórek. Jej rozszyfrowanie wymaga reje
stracji zmian pól — elektrycznego lub magnety
cznego, które są wytwarzane przez działającą 
sieć komórek nerwowych (artykuł A. Wróbla). 
Ponieważ rejestracji tych dokonuje się u ludzi 
za pomocą specjalnych czujników, z oczywis
tych powodów umieszczanych na zewnątrz cza
szki, elektro- lub magnetoelektroencefalografia

są obarczone błędem wynikającym ze stosun
kowo dużej odległości czujników od aktywnej 
tkanki mózgowej. Wyjątkowo, jedynie podczas 
zabiegów operacyjnych udaje się zarejestrować 
aktywność komórek nerwowych mózgu człowie
ka za pomocą elektrod głębinowych. Większość 
doświadczeń na działającym mózgu musi więc 
być wykonywana na zwierzętach (artykuł E. 
Kublik  i P. Musiała ).

Zarejestrowanie aktywności mózgu stawia 
przed badaczami wyzwanie rozszyfrowania zna
czenia odebranych sygnałów. Artykuły A. Ko
rzeniew skiej , W. SZELENBERGERA i J. WACKER- 
manna  oraz Z. K owalika pokazują, jak skompli
kowany i różnorodny jest aparat matematyczny 
stosowany do analizy tych sygnałów. Trudności 
tych można częściowo uniknąć dzięki nowym 
metodom obrazowania aktywności mózgu. 
Przykładem takiej metody jest rejestracja emisji 
pozytronów z aktywnej tkanki mózgowej, a za
lety i niedoskonałości badań korzystających z 
tej metody opisują A. Grabow ska  i L. Królicki.

Analiza zapisów aktywności mózgu nie za
wsze daje jednoznaczne wyniki, pozwalaj ednak 
na stawianie hipotez dotyczących mechani
zmów jego działania. Weryfikacja hipotez oraz 
uogólnienia, potrzebne w celu wytyczenia drogi 
do dalszych badań, odbywają się dzięki wyko
rzystaniu metod modelowania (artykuły S. Ka
si ckiego oraz A. Nowaka i M. Żochow skiego ).

Trzy ostatnie artykuły w tym zeszycie przed
stawiają metody badawcze komplementarne do 
rejestracji aktywności mózgu. Rozwój genetyki 
pozwala na utworzenie nowych modeli zwierzę
cych o określonym profilu genetycznym, co 
umożliwia badanie molekularnych podstaw 
procesów neurobiologicznych (artykuł G. N ie
w iadom skiej i M. Chechłacz). Na poziomie czą
steczkowym podstawową rolę w działaniu móz
gu odgrywają substancje chemiczne przekazu
jące sygnały między aktywnymi komórkami. 
Sposoby wpływania na ich działanie przedsta
wia artykuł M. G ierdalskiego  i B. Jabłońskiej. 
Badanie plastyczności mózgu na poziomie sy
stemowym opisują U. Sław ińska  i H. Majczyń-
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ski w ostatnim artykule. Stanowi on przykład, 
jak dalece „czysta” nauka łączy się z badaniami 
klinicznymi prowadzonymi w celu znalezienia 
nowych sposobów leczenia ludzi.

Dzięki rozwojowi nowych technik badaw
czych odkrywamy nieznane mechanizmy czyn
ności mózgu, a przez to lepiej poznajemy sa

mych siebie. Niniejszy tom zawiera opisy tylko 
niektórych z metod używanych we współczes
nych laboratoriach badawczych. Nowe metody 
powstają nieustannie, stymulowane potrzeba
mi badaczy. Jest to proces, który podobnie jak 
samą naukę, trudno jest powstrzymać.


