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 W artykule postaram się pokazać, że jesteśmy dzisiaj świadkami trzeciej fali w psychiatrii 

opierającej się na biologii. Fali, zgodnie z którą zaburzenia psychiczne są interpretowane jako 

specyficzne zaburzenia mózgu, których opis wymaga wielopoziomowego podejścia, poczynając od 

poziomu genetycznego po mechanizmy psychospołeczne. W przeciwieństwie do wcześniejszych 

nurtów biologicznej psychiatrii, w przypadku tego spojrzenia dużo większą rolę odgrywa kategoria 

mentalności. Stanie się to bardziej oczywiste po omówieniu aktualnych kontrowersji powstałych 

wokół opublikowanej niedawno klasyfikacji DSM 5 oraz konkurencyjnego, transdiagnostycznego 

podejścia Research Domain Criteria (RDoC), opracowanego przez National Institute of Mental 

Health i opartego na aparacie pojęciowym neuronauki poznawczej. Z kolei spojrzenie na obecne 

konceptualizacje tworzone w ramach psychiatrii biologicznej, a także na niektóre dyskusje toczone 

w filozofii umysłu i dotyczące poznania usytuowanego, wskazuje, że teza, iż zaburzenia umysłowe 

są zaburzeniami mózgu, powinna być odnoszona do sposobu, w jaki tworzone są stany mentalne. 

Powinna również brać pod uwagę wyjaśnienia wielopoziomowe, odpowiadające na pytanie o to, 

które czynniki przyczyniają się do stabilnych wzorców objawów psychopatologicznych. 

Czym jest psychiatria biologiczna? 

 Na początek warto podkreślić, że stanowi ona dziedzinę wyraźnie integrującą psychiatrię 

z biologią mózgu. Jednocześnie przy tak szerokiej charakterystyce niemal wszyscy psychiatrzy 

zostaliby dzisiaj zakwalifikowani jako psychiatrzy biologiczni, bowiem niewiele osób 

zaprzeczyłoby takiemu połączeniu. Z drugiej strony istnieją też silniejsze i bardziej kontrowersyjne 

stwierdzenia, na przykład natury ontologicznej, mówiące, że zaburzenia psychiczne są 

zaburzeniami mózgu, lub stawiane z perspektywy terapeutycznej i głoszące, że najlepszymi 

terapiami są terapie biologiczne (np. leczenie farmakologiczne lub głęboka stymulacja mózgu). 

W takich przypadkach wielu psychiatrów biologicznych nie podzieliłoby już tych twierdzeń, a więc 

oparta na nich charakterystyka wydaje się być zbyt wąska. 

 Aby lepiej zrozumieć znaczenie trzeciej fali biologicznej psychiatrii warto przyjrzeć się 

krótko historii całej dyscypliny pod kątem pierwszej i drugiej fali (Shorter, 1998). Pierwsza fala, 
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z drugiej połowy XIX wieku, może być rozumiana jako nowatorski program badawczy. 

Charakteryzowało ją nie tyle założenie, że psychika i układ nerwowy są ze sobą ściśle powiązane  – 

o tym wiedzieli już starożytni filozofowie –  ale raczej ambicja odkrywania relacji między umysłem 

a mózgiem, poprzez systematyczne badania neuropatologii i zaburzeń psychicznych, przy 

zastosowaniu metod eksperymentalnych u zwierząt i ludzi. Wilhelm Griesinger (1817–1868), jeden 

z najważniejszych przedstawicieli pierwszej fali, deklarował, że zaburzenia psychiczne są 

zaburzeniami mózgu. Jednak warto zauważyć, że stwierdzenie to nie było pierwotnie roszczeniem 

redukcjonistycznym, a miało raczej na celu nakreślenie idei przeciwnej dwóm dominującym 

w tamtym czasie podejściom: z jednej strony moralnemu, a z drugiej somatycznemu, łączącemu 

zaburzenie umysłowe z procesami zachodzącymi w płucach, wątrobie lub innych narządach. 

Niemniej jednak, twierdzenie Griesingersa nie było wcale niekontrowersyjne. Teoretycy uznali 

bowiem, że nie oddałoby ono sprawiedliwości zawiłym zjawiskom psychopatologicznym, którymi 

zajmowali się psychiatrzy. Na przykład Karl Jaspers, filozof i psychiatra, określił w 1913 r. modele 

lokacjonistyczne dwóch głównych przedstawicieli pierwszej fali Theodora Meynerta i Carla 

Wernickego, mianem "mitologii mózgu". 

 Na początku XX wieku, z wielu różnych przyczyn nastąpił spadek znaczenia podejścia 

biologicznego. Emil Kraeplin, jeden z najbardziej wpływowych psychiatrów tego okresu, zaczynał 

swoją działalność właśnie jako przeciwnik psychiatrii biologicznej i opracował swój własny system 

diagnostyczny na podstawie systematycznych obserwacji objawów i przebiegu zaburzeń 

psychicznych, dając tym samym podstawy pod późniejszy DSM. Dodatkowo coraz modniejsze 

stawały się powstające w owym okresie modele psychologiczne, inspirowane psychoanalizą 

i behawioryzmem, i w znacznym stopniu wpływając na terapie. 

 Druga fala psychiatrii biologicznej rozpoczęła się dopiero w drugiej połowie XX wieku 

i była, według Edwarda Shortera, motywowana dwoma wydarzeniami. Pierwszym było powstanie 

genetyki, zdolnej wykazać, że w poważnych zaburzeniach psychicznych, na przykład schizofrenii, 

obecny jest silny genetyczny komponent. Drugim było odkrycie skutecznych leków (węglan litu 

w 1949, chlorpromazyna w 1955, imipramina w 1957, haloperidol w 1958, diazepam w 1963), 

które szybko stały się głównym filarem leczenia psychiatrycznego i znacznie przyczyniły się do 

otwarcia, a później do zaniku, w drugiej połowie ubiegłego wieku, dużych ośrodków 

psychiatrycznych. Wkrótce potem koncepcja braku równowagi neurochemicznej 

w neuroprzekaźnikach stała się preferowanym modelem wyjaśniającym zaburzenia psychiczne. Co 

ciekawe, w tym samym czasie, kiedy psychiatria po raz pierwszy zastosowała skuteczną 

farmakoterapię, pojawił się ruch antypsychiatryczny. Był on częścią szerokiego, rozpoczętego 

w latach 60 XX wieku, sprzeciwu politycznego wobec tradycji, i określał chorobę psychiczną jako 

„mit" (Szasz, 1961). Wsparty między innymi robiącym duże wrażenie filmem "Lot nad kukułczym 
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gniazdem" (1975) Milosa Formana, w skuteczny sposób zdyskredytował również jeden 

z najskuteczniejszych sposobów leczenia ciężkiej depresji, czyli terapię elektrowstrząsową. Tak 

więc, z jednej strony chociaż druga fala okazała się dość skuteczna, to zawsze istniała przeciwko 

niej pewna opozycja. Jednak z drugiej strony nie przeszkodziła ona temu, że zawarte w tym nurcie 

spostrzeżenia i skuteczne praktyki zostały włączone do codziennego leczenia. 

 Czym zatem jest trzecia fala psychiatrii biologicznej? Według mnie rozpoczęła się w ciągu 

ostatnich dwóch dekad XX wieku, i jest obecnie w pełnym rozkwicie. Podobnie jak poprzednio 

napędza ją postęp metodologiczny i technologiczny. W końcu od czasu mianowania przez 

prezydenta Stanów Zjednoczonych ostatniego dziesięciolecia XX wieku „dziesięcioleciem mózgu”, 

neurobiologia stała się jednym z największych programów badawczych na świecie. Moim zdaniem 

można wyróżnić dwa czynniki szczególnie istotne w opisywanym przejściu z drugiej fali do 

trzeciej. Pierwszym jest postęp w neuronauce molekularnej. Czasopismo Molecular Psychiatry, 

powstałe w 1997 roku, jest obecnie jednym z najbardziej prestiżowych i najczęściej cytowanych 

czasopism. Poza tym oczywistym stało się, że działanie leków psychiatrycznych nie jest jedynie 

efektem zmiany poziomu neuroprzekaźników w szczelinie synaptycznej, ale że istnieje pewna 

regulacja w górę i w dół receptorów wpływająca na kaskady wewnątrzkomórkowe, a nawet 

odrastanie neuronów w hipokampie. Obraz zmian neurobiologicznych leżących u podłoża zaburzeń 

i leczenia psychiatrycznego stał się w ten sposób znacznie bardziej złożony i zróżnicowany. 

Okazało się również jak ważne są różne poziomy organizacji mózgu oddziałujące ze sobą 

w skomplikowany sposób. Drugim czynnikiem ważnym dla powstania trzeciej fali, były narodziny 

neuronauki poznawczej i neuroobrazowania. Powstałe w ten sposób pole badawcze koncentruje się 

wokół sposobu przetwarzania informacji w mózgu, łącząc metody psychologii eksperymentalnej 

z narzędziami rejestrującymi lub stymulującymi aktywność mózgu. W rzeczywistości 

neuroobrazowanie, a w szczególności obrazowanie metodą funkcjonalnego rezonansu 

magnetycznego (fMRI), przyczyniło się znacznie do publicznej „wiedzy o mózgu” sugerując 

(chociaż błędnie), że możemy dosłownie obserwować „mózg w działaniu". Wraz z pierwszymi 

badaniami z udziałem ludzi, opublikowanymi w 1991 roku, fMRI stało się ważnym narzędziem 

badawczym zarówno w psychologii, jak i psychiatrii. Rozwój ten byłby jednak niemożliwy bez 

znacznego wzrostu wykorzystywanej mocy obliczeniowej. W rzeczywistości neuronauka 

obliczeniowa, starająca się opracować matematyczne modele funkcjonowania mózgu, stała się 

ważnym narzędziem w wyjaśnianiu procesów neurokognitywnych, a ostatnimi czasy zaczął 

rozwijać się nawet program psychiatrii obliczeniowej (Montague i wsp., 2012). Kolejne metody 

 i techniki takie jak obrazowanie molekularne, epigenetyka, optogenetyka lub głęboka stymulacja 

mózgu, umożliwiają badanie współoddziaływania genetyki, doświadczenia i środowiska, 

w etiologii i neuronalnym wyjaśnianiu zaburzeń psychiatrycznych. Również tzw. „wielka nauka” 
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(ang. big science), łącząca duże zbiory danych, takie jak (epi)genom, metabolom, proteom lub 

konektom, z danymi klinicznymi, zyskuje na coraz większym znaczeniu w badaniach 

psychiatrycznych i jest na tym polu źródłem nowych odkryć. Wzorcowym modelem jest tu system 

znany z medycyny, rozumianej jako interdyscyplinarna dziedzina badań, która analizuje 

dynamiczne systemy ludzkiego ciała jako część zintegrowanej całości, włączając w to 

biochemiczne, fizjologiczne i środowiskowe interakcje podtrzymujące organizm. W naukach 

o mózgu paradygmat myślenia lokalistycznego zastępuje się coraz częściej myśleniem 

w kategoriach układów funkcjonalnych i wzorców połączeń mózgowych (Buckholtz i Meyer-

Lindenberg, 2012). 

 W tej chwili jesteśmy w krytycznym momencie trzeciej fali. Tak naprawdę postęp 

w pierwszej dekadzie tego stulecia był tak imponujący, że zarówno badacze, jak i media były 

nadmiernie rozentuzjazmowane potencjałem nowych metod. W szczególności wyniki badań 

neuroobrazowych, najpewniej ze względu na ich pozorną prostotę oraz uproszczoną prezentację, 

rozbudziły wyobraźnię badaczy, laików oraz mediów. Podobnie jak w przypadku odkryć z zakresu 

genetyki, są one prezentowane w nadmiernie schematycznie, potocznym językiem (np. "miłość jest 

w ACC", "boski obszar", "odkryto gen schizofrenii" itp.). Takie przesadnie uproszczone 

komunikaty może dobrze sprawdzają się jako nagłówki przyciągające uwagę czytelników, ale 

zdecydowanie wykraczają poza to co może być wywnioskowane z większości badań. 

W konsekwencji neurobiologia staje się ostatnio obiektem krytyki za swoje nadmiernie ambitne 

twierdzenia, a obszar "krytycznej neuronauki" znacznie się rozwinął w ciągu ostatnich 5 lat, wraz 

z rosnącą liczbą reprezentujących ją książek, czasopism i blogów (godnym uwagi przykładem jest 

np.: Slaby i Choudhury, 2011). W neuronauce w ogóle, ale także w neuronaukach poznawczych, 

a w szczególności w kontekście neuroobrazowania, coraz chętniej zaczęto publikować 

samokrytyczne artykuły dotyczące stosowanych metod (np. Kriegeskorte i wsp., 2009, Button 

i wsp., 2012), co stanowi zjawisko pozytywne. 

 Zgodnie z trzecią falą psychiatrii biologicznej, zaburzenia psychiczne są względnie 

stabilnymi prototypowymi, dysfunkcjonalnymi wzorcami doświadczeń i zachowań, które można 

wyjaśnić wskazując dysfunkcję układów nerwowych na różnych poziomach. Podobnie jak 

w przypadku rozumienia choroby w ogóle, pojęcie "dysfunkcji" w nieunikniony sposób wiąże się 

z koniecznością podjęcia normatywnej oceny tego, co z jednej strony jest uważane za normalne, 

funkcjonalne, zdrowe, a z drugiej – za nieprawidłowe, dysfunkcyjne, patologiczne. W dalszej części 

tekstu powrócę jeszcze do tych kwestii, ale zanim to zrobię, przyjrzyjmy się jeszcze koncepcji 

zaburzeń psychicznych w psychiatrii biologicznej. 

Czym są zaburzenia psychiczne? 



Henrik Walter|Trzecia fala biologicznej psychiatrii 

 

 Współczesna psychiatria podjęła wiele wysiłku, aby charakterystyka psychopatologii była 

wiarygodna, wprowadzając między innymi znormalizowane sposoby badania, opisywania 

i oceniania wzorców psychopatologicznych. W Ameryce zaburzenia psychiczne diagnozuje się 

zgodnie z klasyfikacją DSM-IV (opublikowaną w 1994 r.), będącą oficjalnym podręcznikiem 

Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA) i określaną czasami "biblią" psychiatrii. 

Zgodnie z DSM-IV zaburzenia psychiczne są diagnozowane poprzez staranną weryfikację, czy 

dany pacjent spełnia określoną liczbę kryteriów psychopatologicznych przez określony czas. Są one 

neutralne jeśli chodzi o etiopatogenezę (przyczyny zaburzeń), kładąc raczej nacisk na ustalenie 

wiarygodnego intersubiektywnego schematu diagnostycznego na poziomie psychopatologicznym. 

Powstaje jednak pytanie o trafność tego typu kryteriów i o to, co jest mierzone lub raczej co zakłada 

się, że jest mierzone za ich pomocą? Jaki typ zjawisk stanowią zaburzenia psychiczne? Kendler ze 

współpracownikami (2011a) wyodrębnił cztery rodzaje możliwego definiowania zaburzeń 

psychicznych. Istotowe (Essentialist kinds) opierające się na cesze istotnej dla danego zaburzenia, 

np. podstawowej przyczynie, z której wynikają określone zjawiska (typowe objawy). Chociaż 

podejście to pasuje do niektórych przypadków, takich jak postępujący paraliż w przypadku 

zarażenia się kiłą czy zaburzenia metabolizmu cholesterolu, obecnie powszechnie uznaje się, że 

model ten nie pasuje do większości chorób przewlekłych, takich jak miażdżyca, nadciśnienie, 

choroba autoimmunologiczna, czy zaburzenia psychiczne. Wręcz przeciwnie, zamiast tego 

przyjmuje się, że te ostatnie mają wiele przyczyn probabilistycznie związanych z objawami 

i symptomami. Nawet w przypadkach, w których badania członków rodziny czy bliźniąt 

jednoznacznie wykazały, że większość zmian tłumaczy się czynnikami genetycznymi (np. do 80% 

w schizofrenii), nie ma jednego genu powodującego to zaburzenie. Niedawno odkryte czynniki 

ryzyka wyjaśniają jedynie niewielką część wariancji powodujących zjawisko, zwykle mniej niż 1%, 

chociaż przy użyciu genetycznego obrazowania można wykazać, że mają one znacznie silniejszy 

wpływ na poziomie mózgu (Walter i wsp., 2011). Z kolei drugie podejście traktuje zaburzenia 

psychiczne jako konstrukcje społeczne, będące efektem wyłącznie ludzkiej działalności opisywania 

i klasyfikowania, a nie leżącej u ich podstaw niezależnej struktury. Chociaż podejście to nadal jest 

popularne w środowiskach relatywistów kulturowych i antypsychiatrii, jest dziś raczej rzadko 

traktowane poważnie. Obecnie powszechnie przyjmuje się, że czynniki kulturowe i społeczne mają 

istotny wpływ na przebieg symptomów np. na treść omamów. Jest jednak również jasne, że 

w przypadku pewnych chorób prototypowych (np. schizofrenii, choroby afektywnej 

dwubiegunowej, depresji i niektórych zaburzeń lękowych) istnieją niezmienne wzorce 

doświadczenia i zachowania, występujące nawet pomimo znaczących różnic kulturowych. Wiele 

osób uważa, że najważniejsze jest to, jak radzimy sobie z problemami psychicznymi, więc być 

może zaburzenia psychiczne najlepiej postrzegać w sposób praktyczny (practical kinds). Podejście 
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to zakłada, że zaburzenia psychiczne nie odzwierciedlają dokładnie natury, ale stanowią przydatne 

z pewnych względów, konstrukcje, od medycznych (diagnozy i leczenie), socjologicznych, a nawet 

politycznych (jest to punkt wyjścia dla antypsychiatrii). Model ten opierając się na pragmatyzmie 

i instrumentalizmie posiada pewną wartość, a w rzeczywistości można nawet powiedzieć, że 

filozofia DSM ze swoją neutralnością i ateoretyczną strukturą jest do niego bardzo zbliżona. Co 

prawda to praktyczne podejście pozwala uniknąć wikłania się w dyskusje metafizyczne (typu: czym 

naprawdę jest schizofrenia?), jednak nie daje nam żadnej wskazówki, w jaki sposób należy 

budować klasyfikacje, co więcej jest sprzeczne z wieloma realistycznymi intuicjami skutecznie 

wykorzystywanymi nie tylko w medycynie. Zamiast tego Kendler i wsp. (2011a) opowiadają się za 

koncepcją opartą na modelu wywodzącym się z filozofii biologii i odnoszącą się do problemu 

klasyfikacji gatunków i rozwoju teorii neuronauki, czyli za pojęciem mechanistycznych klastrów 

własności (mechanistic property clusters – MPC). Zgodnie z tym poglądem przedmioty podlegające 

klasyfikacji należą do właściwości, które nie muszą współwystępować u wszystkich członków 

klasy, należy je raczej rozumieć jako zbiór skoncentrowany w abstrakcyjnej, wielowymiarowej 

przestrzeni cech (właściwości). Niektóre z nich mogą być bardziej istotowe, niektóre bardziej 

praktyczne. Jednak co ważne, przyjęcie koncepcji MPC skłania do przekonania, że istnieją istotne 

struktury wyjaśniające, które można odkryć w zaburzeniach psychiatrycznych. Te wielopoziomowe 

struktury (geny, receptory komórkowe, układy nerwowe, stany psychologiczne, wpływ środowiska, 

otoczenie społeczno-kulturowe) są ze sobą powiązane w złożony sposób, czasami nieostry, ale 

mimo to zawsze stabilny. Istotne jest także to, że nie można ich po prostu odczytać 

z powierzchownej struktury klasyfikowanych przedmiotów należących do tego samego rodzaju. Ich 

przynależność jest raczej wyjaśniana poprzez mechanizmy przyczynowe gwarantujące, że dane 

właściwości są tworzone razem. Interakcja ta ma zazwyczaj charakter międzypoziomowy, ale może 

również zachodzić na poziomie objawów, a zatem wzajemnie wzmacniać dany wzorzec, np. 

w depresji bezsenność przyczynia się do zmęczenia, a poczucie winy do myśli samobójczych. 

Z uwagi na to, że rodzaje MPC są częściowo definiowane przez mechanizmy, które je warunkują 

i podtrzymują, redukcjonistyczne intuicje leżące u podłoża poprzednich fal psychiatrii biologicznej 

pozostają tutaj również częściowo w mocy. Jednakże dane zjawisko nie może być w pełni 

wyjaśnione (a zatem zrozumiane), jeśli interakcje między poziomami, które często są ukryte 

zarówno dla podmiotu, jak i dla zewnętrznego obserwatora, nie zostaną wzięte pod uwagę. Na 

przykład wykazano eksperymentalnie, że subiektywne wyjaśnienia epizodów depresyjnych 

dokonywane przez pacjentów nie pokrywają się z obiektywnymi czynnikami ryzyka depresji 

(Kendler i wsp., 2011b) – odkrycie to uprawdopodabnia tezę, że wyjaśnienia opierające się jedynie 

na wybranych poziomach (subiektywne doświadczenie i zapamiętane wydarzenia behawioralne) nie 

wyjaśniają dobrze tej choroby. To samo można powiedzieć o uproszczonych modelach 
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biologicznych depresji mówiących o deficycie neuroprzekaźnika, ignorując tym samym wiele 

innych poziomów. Chociaż model MPC nie mówi nic o kluczowych mechanizmach 

przyczynowych, jest zgodny z omawianą, nową falą psychiatrii biologicznej, opisując przy tym 

także kontrowersje towarzyszące wprowadzeniu DSM 5. 

Krytyka DSM 5 

 18 maja 2013 roku na posiedzeniu APA zatwierdzona została klasyfikacja DSM 5. Kiedy 

zaczynano nad nią pracować liczono, że da ona możliwość do integracji podejść nowego wymiaru 

(raczej dotyczących konfiguracji parametrów symptomów niż kategorii zaburzeń) z eksplozją 

wyników badań neuronauki molekularnej i kognitywnej. Jednak nadzieja ta była płonna. Krótko 

przed publikacją grupa zadaniowa APA-DSM postanowiła przeciwstawić się tym pomysłom, 

uznając, że byłoby na nie za wcześnie i że podjęte w tym kierunku badania nie były wystarczająco 

szerokie by dostarczyć wiarygodnych i dających się zintegrować dowodów. Co więcej, wiele 

kontrowersji wzbudziła jeszcze inna cecha DSM 5. Mianowicie, zmieniono kryteria diagnostyczne 

części zaburzeń oraz dodano kilka nowych. Przykładowo pominięto poprzednie kryterium 

wykluczenia dotyczące minimalnego czasu trwania epizodu depresyjnego (zwykle wynoszące 2 

tygodnie, a po śmierci kogoś bliskiego co najmniej 2 miesiące), co zostało skrytykowane jako 

medykalizacja i patologizacja normalnego smutku. Poza tym zdiagnozowano takie zaburzenia jak 

zaburzenie odżywiania, łagodne zaburzenia poznawcze i zespół destrukcyjnego rozregulowania 

nastroju (DMDD). Decyzje te były stanowczo krytykowane, głównie przez psychiatrę Allena 

Francesa, który kierował pracami nad DSM-IV. W rzeczywistości Frances od lat zwracał uwagę, że 

DSM 5 obrało niewłaściwą drogę, wprowadzając coraz więcej zaburzeń i nie biorąc pod uwagę, że 

zostaną one w praktyce „przediagnozowane”, tworząc tym samym miliony nowych pacjentów, 

a także sankcjonując nieuzasadnione stosowanie leków. On jak i wielu innych krytyków 

przewidywało, że w połączeniu z przyjętymi praktykami dopuszczającymi kampanie reklamowe 

leków w Stanach Zjednoczonych (co nie jest możliwe w większości państw europejskich) 

doprowadzi to do poważnych, indywidualnych i społecznych skutków ubocznych przedawkowania 

medykamentów. Co istotne, Frances sam nie unikał oskarżeń o popełnienie podobnych błędów 

poprzez wprowadzenie trzech nowych diagnoz do DSM-IV, które obecnie sam uważa za błąd, czyli: 

zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeń dwubiegunowych 

u dzieci i zespołu Aspergera (forma autyzmu). W swojej książce Saving Normal (Frances, 2013) 

twierdzi, że DSM-IV doprowadzi, podobnie jak DSM 5, do przediagnozowania i patologizowania 

normalnych dzieci oraz leczenia tylko nieznacznie dysfunkcyjnych osób, kosztem podejmowania 

opieki nad ciężko chorymi. Nie będę tutaj szczegółowo omawiał przywoływanych przez niego 

argumentów i prawdziwości jego prognoz, chociaż bardzo prawdopodobne, że niektóre z nich  są 
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słuszne. Jednak najważniejsze, że przede wszystkim wskazują one na zdarzenia towarzyszące 

wprowadzeniu DSM-5, dzięki czemu roszczenia zawarte w trzeciej fali psychiatrii biologicznej 

stają się wyraźniejsze. 

Atak Thomasa Insela na DSM 5 

 Data premiery DSM 5 na spotkaniu APA była znana wszystkim specjalistom.  

Prawdopodobnie nie było więc przypadkowe opublikowanie zaledwie trzy tygodnie wcześniej, bo 

29 kwietnia, wpisu na blogu Thomasa Insela, znanego neuronaukowca (zajmującego się 

w szczególności oksytocyną i wazopresyną w badaniach nad zwierzętami), a od 2002 r. dyrektora 

Narodowego Instytutu Mental Health, największego na świecie instytutu badawczego zajmującego 

się zaburzeniami psychicznymi. Oświadczył on, że: "słabością (DSM 5) jest brak jego zasadności. 

W odróżnieniu od definicji choroby niedokrwiennej serca, chłoniaka czy AIDS, diagnozy DSM 

opierają się na konsensusie dotyczącym zespołu objawów klinicznych, a nie na obiektywnej ocenie 

laboratoryjnej. To tak, jakby w innych specjalizacjach medycyny tworzyć systemy diagnostyczne 

oparte na charakterze bólu klatki piersiowej lub rodzaju gorączki. Diagnoza oparta na objawach, 

kiedyś powszechna w innych gałęziach medycyny, została w znacznym stopniu zmodyfikowana 

w ostatnim półwieczu, ponieważ zrozumieliśmy, że same objawy rzadko wskazują najlepszy sposób 

leczenia" (Insel, 2013). To surowa ocena, z której Insel wyciągnął także konsekwencje: "Przyczyni 

się to do tego, że Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (NIMH) zmieni orientację swoich 

badań, dystansując się od kategorii DSM." Jest to bardzo poważny wniosek: tuż przed 

opublikowaniem oficjalnego podręcznika diagnostycznego APA, będącego owocem ponad dekady 

pracy, największa organizacja badawcza zajmująca się zdrowiem psychicznym deklaruje, że 

oddzieli swoje badania od kategorii DSM. Dlaczego? Otóż "ważne aby uświadomić sobie, że nie 

osiągniemy sukcesu, stosując kategorie DSM jako "złoty standard". System diagnostyczny musi 

opierać się na aktualnych danych, a nie na obecnie obowiązujących kategoriach opartych na 

objawach. Wyobraźmy sobie, że EKG (elektrokardiogram, H.W.) w wielu przypadkach nie 

spełniało swojej roli, ponieważ wielu pacjentów z bólem w klatce piersiowej wcale nie przejawiało 

zmian w zapisie EKG. To właśnie robimy od dziesięcioleci, kiedy odrzucamy biomarker, ponieważ 

nie wykrywa on kategorii DSM. Musimy zacząć gromadzić dane genetyczne, neuroobrazowe, 

fizjologiczne i poznawcze, aby zobaczyć, jak całość dostępnych informacji, a nie jedynie objawy – 

łączy się i jak te zbiory odnoszą się do leczenia" (Insel, 2013). 

 Tak więc w skrócie: psychiatria nie jest jak na razie w stanie opracować żadnego 

obiektywnego testu laboratoryjnego do użytku klinicznego, ponieważ współcześnie testy te opierają 

się na powierzchniowych kryteriach (objawach), a nie na strukturach przyczynowych leżących u ich 

podłoża. Jeśli struktury te rzeczywiście istnieją to Insel ma rację: trudno jest dokonać postępu, jeśli 
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dokonuje się pomiaru dopasowując go do opisowego, prawdopodobnie wadliwego systemu 

diagnostycznego. Jednak w psychiatrii naukowej są jeszcze inne, wewnętrzne problemy. Shitij 

Kapur, Dziekan Instytutu Psychiatrii w Londynie, wraz ze współautorami, w tym również 

Thomasem Inselem, podali trzy możliwe wyjaśnienia powolnego postępu tej dyscypliny (Kapur 

i in., 2012). Po pierwsze, wiele badań z zakresu psychiatrii biologicznej jest niedostatecznie 

zweryfikowanych, to znaczy badania nad daną wartością p są robione na zbyt małej grupie 

badawczej ludzi lub zwierząt. Dobrym przykładem jest tu genetyka psychiatryczna, ale ten sam 

argument wysunięto także generalnie w odniesieniu do neuronauki (Button i in., 2012). Po drugie, 

wiele badań jest powielanych tylko w przybliżeniu, przy zastosowaniu wielu różnych metod, 

technik i paradygmatów, co utrudnia ocenę, czy uzyskane zjawisko jest naprawdę stabilne. Po 

trzecie: wiele stabilnych zjawisk, tzn. mających szerokie skutki, można znaleźć jedynie w skrajnych 

porównaniach, to znaczy porównując pacjentów z grupą kontrolną osób zdrowych. Tymczasem dla 

celów klinicznych znacznie ciekawiej byłoby porównać różne populacje pacjentów. Kapur i wsp. 

(2012) sugerują możliwe rozwiązania tych problemów, w tym szerokie dzielenie się danymi 

oraz ich dokładniejsze raportowanie. Co najważniejsze, argumentują oni za tzw. medycyną 

(i psychiatrią) rozwarstwioną, czyli za identyfikacją biomarkerów lub testów poznawczych, 

rozwarstwiających szeroki fenotyp chorobowy w skończoną liczbę grup o istotnym znaczeniu dla 

leczenia. Ujmując to w przyjętą przez nich metaforę produkcji marynarek: próba stworzenia 

marynarki pasującej na wszystkich (zwykłe podejście) nie ma sensu, ale nie ma również co liczyć 

na to, że dopasujemy każdą z nich indywidualnie (jak w zbyt ambitnym projekcie 

spersonalizowanej medycyny), trzeba raczej iść w stronę produkcji marynarek o różnych 

rozmiarach, przeznaczonych dla różnych grup ludzi. 

Research Domain Criteria: systemy poznawcze, obwody neuronalne i wymiary zachowania 

 Typowym przykładem tego, jak trzecia fala psychiatrii biologicznej próbuje uchwycić 

zaburzenia psychiczne i mechanizmy leżące u ich podstaw, jest inicjatywa Research Domain 

Criteria opracowana przez NIMH i zaproponowana jako alternatywa dla badania zaburzeń. Rozwija 

ona nowe klasyfikacje oparte na obserwowalnych zachowaniach i parametrach neurobiologicznych. 

Według Morrisa i Cuthberta (2012) podjęto w ten sposób dwie inicjatywy koncentrujące się na 

zbadaniu schizofrenii: MATRICS (badania pomiarowe i leczenie mające na celu poprawę zdolności 

poznawczych w schizofrenii) oraz CNTRICS (badania nad neuronauką kognitywną ukierunkowane 

na ten sam cel). RDoC można uznać za uogólnienie tych dwóch inicjatyw, skonstruowane w celu 

zastosowania go we wszystkich rodzajach zaburzeń psychicznych. Opiera się ono na trzech 

głównych założeniach: (1) zaburzenia psychiczne są uważane za zaburzenia obwodów mózgowych; 

(2) narzędzia neuronauki, w tym neuroobrazowanie, elektrofizjologia i nowe metody pomiaru 
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połączeń nerwowych, mogą być stosowane do identyfikacji dysfunkcji obwodów neuronowych; (3) 

dane z badań genetycznych i neurologii klinicznej pozwolą uzyskać biosygnały, które uwypuklą 

symptomy i objawy pozwalając na dokładniejszą interwencję medyczną i leczenie. Obejmuje to 

również procesy rozwojowe i interakcje ze środowiskiem jako równorzędne wymiary które 

powinny wspierać hipotezy i wnioski wypływające ze struktury organizacyjnej RDoC. Struktura ta 

jest sformułowana jako dwuwymiarowy schemat. Pierwszy wymiar obejmuje konstrukty, które 

reprezentują pięć podstawowych domen funkcjonowania umysłowego: negatywne systemy 

wartościujące, pozytywne systemy wartościujące, systemy poznawcze, systemy procesów 

społecznych i systemy uwagi/pobudzenia. Każda z tych domen zawiera podkategorie (około 

pięciu). Na przykład negatywne systemy wartościujące obejmują: aktywne zagrożenie ("strach"), 

potencjalne zagrożenie ("niepokój"), ciągłe zagrożenie, stratę i frustrację. Z kolei domena systemów 

poznawczych obejmuje uwagę, percepcję, pamięć roboczą, pamięć deklaratywną, zachowanie 

językowe i czynną kontrolę poznawczą. Drugi wymiar składa się z poziomów organizacji, na 

których można mierzyć wspomniane konstrukty. Poziomy te są zdefiniowane następująco: geny, 

cząsteczki, komórki, obwody, poziom fizjologiczny, poziom behawioralny, auto-raporty 

i paradygmaty. Jednostka analizy "obwodów" odnosi się do miar, które mogą indeksować 

aktywność obwodów neuronowych, albo poprzez neuroobrazowanie funkcjonalne, albo poprzez 

zapisy uprzednio zatwierdzone jako wskaźniki obwodu (np. potencjał strachu po przestraszeniu). 

"Fizjologia" odnosi się do ustalonych miar, które zostały potwierdzone przez ocenę różnych 

konstruktów, ale które nie mierzą bezpośrednio aktywności obwodu mózgu (a np. częstość akcji 

serca czy poziom kortyzolu). Z kolei "poziom behawioralny" może odnosić się do systematycznie 

obserwowanego zachowania lub do funkcjonowania w trakcie jakiegoś zadania np. mierzącego 

działanie pamięci roboczej. Zaletą tej konceptualizacji, w porównaniu do czysto objawowej 

i opartej na systemie takim jak DSM, jest to, że opiera się ona na badaniach prowadzonych na 

różnych poziomach, pozwala na charakteryzowanie pacjentów wymiarowo, nie kategorycznie 

(diagnoza jest obecna lub nie) i jest otwarta na nowe dowody. Oczywiście takie podejście nie może 

po prostu zastąpić DSM opartego na długoletnich doświadczeniach klinicznych. Będzie jednak 

stanowić klasyfikację opartą na podejściu wielopoziomowym i może, w perspektywie 

długoterminowej, zidentyfikuje podgrupy pacjentów, które wykazują charakterystyczne konstelacje 

zjawisk w obrębie tej matrycy, która okaże się pomocna w kategoryzacji i leczeniu. We 

wspomnianym blogu, Thomas Insel ogłosił, że NIMH będzie starał się finansować badania, 

podążające za takim transdiagnostycznym, systematycznym podejściem, zamiast tych, które 

próbują znaleźć neuronalne korelaty danej kategorii, które są po prostu oparte na 

(powierzchownym) grupowaniu się objawów i symptomów. 

Ocena trzeciej fali psychiatrii biologicznej: spojrzenie z wewnątrz  
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 Ogólne ramy i koncepcja trzeciej fali biologicznej psychiatrii powinny w tym miejscu być 

już jasne. Skupia się ona na podejściu wielopoziomowym, inspirowanym badaniami empirycznymi 

i starającym się zrozumieć, czym są zaburzenia psychiczne, jakie mechanizmy leżą u podłoża ich 

objawów oraz jak zrozumienie tych mechanizmów może pomóc w klasyfikacji, diagnozie oraz 

leczeniu danej choroby. Należy zauważyć, że perspektywa ta nie pociąga za sobą wniosku, że 

podejście biologiczne w wąskim znaczeniu jest najlepszym rozwiązaniem terapeutycznym, 

a pozostaje raczej neutralna wobec pytania o to, jaka interwencja jest najlepsza w konkretnym 

przypadku. Może się na przykład okazać, że podejście psychoterapeutyczne stanie się najlepszym 

sposobem leczenia niektórych rodzajów zaburzeń. Tak naprawdę psychoterapeuci nie widzą 

większego problemu w integrowaniu swojego podejścia z takim spojrzeniem, ponieważ 

psychologiczne mechanizmy i metody, które są skuteczne w psychoterapii, mogą być też 

z powodzeniem konceptualizowane jako część samej neuronauki kognitywnej (Walter i wsp., 2009, 

Disner i in., 2011). Również rola czynników psychospołecznych i kulturowych może być łatwo 

zintegrowana z podejściem MPC. Jak wyjaśnia Kendler ze wsp. (2011a) jeżeli czynniki społeczne 

lub społeczno-kulturowe są częścią mechanizmu, który przyczynia się do powstania typowych 

zespołów objawów charakteryzujących zaburzenia psychiczne, to są one częścią podstawowej 

struktury wyjaśniającej danego przypadku. 

 Prawdopodobnie jednak wiele lub przynajmniej część osób nadal będzie podchodzić do 

tego nurtu sceptycznie. Rzeczywiście, posiada on kilka problemów i ograniczeń. Skupmy się przede 

wszystkim na czterech z nich. Po pierwsze, nadal można twierdzić, że spojrzenie to faworyzuje 

czynniki neurobiologiczne w stosunku do innych, ponieważ implikuje fakt, że zaburzenia 

psychiczne są zaburzeniami mózgu. Nie ma znaczenia, czy nazwiemy zaburzenia psychiczne 

"zaburzeniami mózgu" czy "zaburzeniami mózgowych obwodów", i tak umniejszamy przez to 

znaczenie umysłowości w ramach koncepcji zaburzeń psychicznych. Po drugie, trzecia fala nie 

proponuje rozwiązania problemu normatywności, a więc nie odpowiada na pytanie, kiedy dany 

zespół objawów psychicznych jest już zaburzeniem, a kiedy nadal mieści się w ramach 

"normalnego doświadczenia", więc wciąż będzie prowadzić do medykalizacji problemów życia 

codziennego. Po trzecie, nawet gdybyśmy w jakiś sposób mogli rozwiązać pierwsze dwa problemy 

to można by argumentować, że koncentracja na mózgu doprowadzi do nieefektywnego podziału 

zasobów, ponieważ uzyskany wynik, z perspektywy pacjentów, nie jest wart wysiłku. Historia 

wykazała, że wszystkie twierdzenia mówiące, że w niedalekiej przyszłości odkryjemy przyczyny 

zaburzeń psychicznych zawiodły, a ciągłe niepowodzenie neurobiologii (z pewnymi wyjątkami) 

mającej opracować wystarczające wyjaśnienia lub przewidywania zaburzeń psychicznych pokazują, 

że nie może ona efektywnie wyjaśnić tak złożonych zjawisk. Dlatego powinniśmy raczej skupić się 
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na dobrze znanych czynnikach psychospołecznych przyczyniających się do rozwoju lub 

podtrzymania zaburzeń psychicznych, które są w praktyce równie istotne. 

 Ostatnia krytyka tezy, zgodnie z którą "uzależnienie jest chorobą mózgu" może być 

interpretowana jako skondensowana kombinacja wymienionych zarzutów. Zgodnie z nią 

uzależnienie byłoby chorobą mózgu, tylko  i wyłącznie jeśli można by wykazać: (1) jego 

neuronalne korelaty, (2) fakt, że korelaty te są patologiczne i (3) że patologia jest wystarczająca, 

aby osoba chorowała w każdym dostępnym obciążeniu środowiskowym (Levy, 2013). Ponieważ 

uzależnieni w pewnych okolicznościach są w stanie zerwać z nałogiem, uzależnienie nie 

kwalifikuje się jako choroba mózgu. Jest to bardzo sprytny argument, wykorzystujący jeden 

element wielopoziomowego podejścia, a mianowicie rolę czynników środowiskowych, aby 

podważyć „tezę o zaburzeniach obwodów mózgu”. Rzeczywiście, w tym argumencie jest ziarno 

prawdy, ale tylko o tyle o ile pomaga ono odróżnić zaburzenia "organiczne lub neurologiczne" od 

zaburzeń "umysłowych lub psychiatrycznych". Na przykład choroby neurodegeneracyjne, takie jak 

pląsawica Huntingtona lub choroba Alzheimera, będą rozwijać się w zasadzie w każdych 

okolicznościach, podczas gdy nadmierne picie można przerwać. Jednak tego typu argumentacja 

napotyka na dwa problemy. Po pierwsze, nie odróżnia zachowania (picie) od zaburzenia 

(uzależnienie od alkoholu). Powszechnie wiadomo, że alkoholicy, którym udało się zerwać 

z nałogiem są uzależnieni przez całe życie, mają też duże skłonności do powrotu do alkoholizmu – 

właśnie takie zjawisko można z kolei wytłumaczyć w ramach tezy o zaburzeniach mózgu. Po 

drugie, wspomniany argument ustawia poprzeczkę dla psychiatrii zbyt wysoko. Stosując bowiem 

identyczną argumentację można uzasadnić, że fenyloketonuria, czyli ciężkie zaburzenie 

metaboliczne przenoszone genetycznie, tak naprawdę nie jest zaburzeniem metabolicznym skoro 

może być skutecznie leczone poprzez dietę. Oznacza to bowiem, że dana patologia nie jest 

wystarczająca aby osoba zachorowała w prawie każdym dostępnym środowisku. 

 Wreszcie, niektórzy mogą twierdzić, że trzecia fala psychiatrii biologicznej, podobnie jak 

poprzednie, ma tendencję do dewaluacji podejścia koncentrującego się na poziomie personalnym. 

Na przykład koncepcja MPC opiera się na poglądzie, postrzegającym umysły jako mózgi, a mózgi 

jako rodzaje maszyn uwarunkowanych przyczynowo na różnych poziomach. Można więc wysunąć 

argument zarzucający takiemu podejściu ignorowanie warstwy personalnej, nawet jeśli bierze on 

pod uwagę element subiektywny, na przykład poprzez "subiektywne raporty" w przypadku RDoC. 

Istnieje kilka sposobów odpowiedzi na tego typu krytykę, z których część przytoczę. Po pierwsze, 

należy przyznać, że istnieje powszechne niezrozumienie roli odkryć neurobiologicznych 

w kontekście zaburzeń psychiatrycznych. Bardzo często mówi się, sugeruje lub implicite zakłada, 

że sam fakt, iż istnieje neurobiologiczny korelat zaburzeń psychicznych, dowodzi już, że 

"przyczyny" danego zaburzenia są biologiczne w taki sam sposób jak w przypadku zaburzeń 
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neurologicznych. Jest to jednak oczywiste nieporozumienie. Ponieważ każdy stan psychiczny 

posiada swój korelat w mózgu, powinniśmy być w stanie znaleźć go dla dowolnego stanu 

psychicznego, patologicznego lub nie. Nie chodzi więc o to, czy w ogóle istnieją korelaty lub 

określone mechanizmy neurokognitywne, ale czy stanowią one patologię, a także o to w jaki sposób 

powstały, czy są trwałe, czy i jak można na nie oddziaływać, itd. Te nieporozumienia w licznych 

przypadkach idą nawet dalej, ponieważ często błędnie stwierdza się, że istnienie "sygnatury 

mózgowej" (aby użyć bardziej neutralnego określenia) oznacza od razu, że zaburzenia te nie mogą 

być kontrolowane lub modyfikowane za pomocą narzędzi psychologicznych, lub nawet, że jest to 

wrodzone lub spowodowane genetycznie. Powstają więc implikacje, które z pewnością są 

niekonsekwentne, ale powszechnie przyjmowane. 

 Po drugie, problemem normatywności musi zająć się nie tylko psychiatria biologiczna, ale 

także każde inne podejście, i to nie tylko w kontekście zaburzeń psychiatrycznych, ale także 

wszelkiego innego rodzaju zaburzeń – co zresztą było już omawiane ogólnie w medycynie. Właśnie 

z tego powodu, iż nie jest to problem, który jest w jakiś szczególny sposób związany z psychiatrią, 

nie wspominając już o psychiatrii biologicznej, nie będę go szczegółowo omawiał, wprowadzając 

tylko pewne uwagi. Jasne jest, że samo odkrycie neuronalnych korelatów lub mechanizmów danego 

zaburzenia, nie może kwalifikować określonego stanu jako patologicznego. Można osiągnąć to 

jedynie poprzez opracowanie koncepcji normalnego funkcjonowania. Jeśli podejście biologiczne 

zakłada, że jest w stanie zdefiniować zaburzenia psychiczne bez odnoszenia się do norm, jest 

skazane na porażkę. Normatywność w kontekście zaburzeń psychicznych występuje więc w co 

najmniej trzech postaciach: "statystycznej", jako "konstrukcja biologiczna" i w "sferze wartości" 

(Graham, 2013, s. 59). Na przykład większość koncepcji zaburzeń psychicznych obejmuje 

kryterium cierpienia lub znaczenia klinicznego dającego się opisać jedynie w odniesieniu do normy, 

której z kolei nie można odczytać z faktów biologicznych. Powrócę jeszcze do tego problemu 

później. Należy jednak przyznać, że chociaż trzecia fala psychiatrii biologicznej nie zajmuje 

konkretnego stanowiska wobec problemu normatywności, można to wykorzystać jedynie jako 

krytykę wobec tych wariantów psychiatrii biologicznej, które wyraźnie twierdzą, że normalność 

można wywnioskować po prostu z faktów biologicznych. 

 Po trzecie, dlaczego neurobiologia nie przyniosła efektywniejszych rezultatów w zakresie 

wyjaśniania, diagnozowania, prognozowania czy leczenia? Niektóre odpowiedzi dotyczące 

problemów metodologicznych zostały już omówione powyżej (Kapur i in., 2012), ale głębsze 

wyjaśnienie tego powolnego postępu jest często pomijane. Chodzi tu mianowicie o ograniczenia 

etyczne, które muszą spełniać badania psychiatryczne, a które w oczywisty sposób utrudniają ich 

postęp. W przeciwieństwie do innych dyscyplin medycznych, psychiatria może uzyskać dostęp do 

obiektu swoich badań "narządu umysłu" czyli mózgu, jedynie pośrednio. W przeciwieństwie do 
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takich narządów jak serce, wątroba, nerki itd., do których można uzyskać bezpośredni dostęp 

podczas terapii i badań, np. poprzez biopsję lub pomiar metabolitów we krwi, nie istnieje etycznie 

dopuszczalna metoda bezpośredniego dostępu do tkanki mózgowej, w celu zbadania określonych 

mechanizmów molekularnych. Istnieje oczywiście kilka wyjątków, na przykład możliwość 

nieinwazyjnego śledzenia określonych cząsteczek za pomocą spektroskopii rezonansu 

magnetycznego, lub możliwości przeprowadzenia badań w trakcie operacji chirurgicznych 

w przypadku epilepsji lub głębokiej stymulacji mózgu. Bezpośredni dostęp do mózgów zwierząt 

również ma swoje ograniczenia, poza tym oczywiście gryzonie i ludzie różnią się od siebie pod 

wieloma względami, zaś same eksperymenty na zwierzętach są także ograniczane kwestiami 

etycznymi. Tak więc "porażka" psychiatrii biologicznej niekoniecznie jest związana z jej 

koncepcjami lub podejściem teoretycznym, ale częściowo może być powodowana też istotnymi 

ograniczeniami etycznymi, które z uzasadnionych przyczyn zostały wprowadzone do badań na 

ludziach. 

 Po czwarte, czy podejście psychiatrii biologicznej implikuje brak szacunku dla osoby? Po 

pierwsze krytyka ta w swojej najbardziej ogólnej i radykalnej formie nie ogranicza się tylko do 

psychiatrii biologicznej, ale do wszelkich podejść psychiatrycznych zakładających istnienie 

zaburzeń psychicznych. Ten antypsychiatryczny argument wychodzi z założenia, że choroby 

i zaburzenia psychiczne są mitem, pomyleniem choroby z trudnościami życiowymi. Mitem 

stygmatyzującym ludzi z problemami psychicznymi, jako mających zaburzenie, a tym samym nie 

przyznającym im odpowiedzialności za to co robią i jakich wyborów dokonują. W znacznie mniej 

radykalnej i częstszej wersji (nie przeczącej realności zaburzeń psychicznych), zarzuca się 

podejściu biologicznemu, że prowadzi do nadmiernego opierania się na medykamentach i poświęca 

zbyt mało uwagi wydarzeniom z życia i realnym problemom pacjentów. Bez wątpienia nadmierna 

medykalizacja jest problemem pojawiającym się w niektórych aspektach psychiatrii, co może być 

spowodowane faktem zbytniego uproszczenia obrazu zaburzeń psychicznych ("w przypadku 

depresji trzeba zastąpić serotoninę tak samo jak insulinę w przypadku cukrzycy"). Jednakże wiele 

z tych konsekwencji nie wiąże się bezpośrednio z postulatami trzeciej fali, a dotyczy raczej 

starszych wersji postulujących ścisły związek między etiologią i terapią. Związek, który w obecnej 

praktyce został już porzucony. Na przykład, w przypadku depresji rozróżnia się depresję endogenną 

(mającą przyczyny biologiczne i leczoną farmakologicznie), depresję lękową (neurotyczną) (mającą 

swoje źródło w dzieciństwie i leczoną terapeutycznie a nie farmakologicznie) i depresją reaktywną 

(zrozumiałą reakcję powodowaną czynnikami zewnętrznymi np. negatywnym wydarzeniem). 

 Powyższe odpowiedzi na krytykę psychiatrii biologicznej zostały wypracowane w ramach 

samej psychiatrii i badań psychiatrycznych, zaś wiele z podejmowanych w tym kontekście 

zagadnień koncentruje się na kwestii samego "zaburzenia" w problemach psychicznych. Uważam 
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jednak, że bardziej wszechstronną ocenę perspektywy psychiatrii biologicznej można znaleźć tylko 

wtedy, gdy zwrócimy się w stronę "mentalnej" części teorii zaburzeń psychicznych. To z kolei może 

zostać umożliwione poprzez odwołanie się do bogatego zaplecza, w którym od wieków rozważano 

pojęcie umysłu, czyli filozofii umysłu. 

Rewizja Psychiatrii Biologicznej: Perspektywa filozofii umysłu 

 Jeśli chcemy zrozumieć, czym są zaburzenia psychiczne, powinniśmy najpierw postawić 

pytanie, czym jest psychika? Już tradycyjnie istniał ścisły związek między filozofią a psychiatrią 

teoretyczną. Jednak tutaj ograniczę się do najnowszych koncepcji z zakresu filozofii umysłu, 

ponieważ są one ukierunkowane na podobne problemy jak te rozpatrywane w psychiatrii 

biologicznej, a więc przede wszystkim na problemu związku umysłu i mózgu. Idea współpracy 

z filozofią jest prosta - jeśli lepiej zrozumiemy, w jaki sposób stany mentalne są powiązane ze 

stanami mózgu, możemy dokładniej pojąć w jaki sposób zaburzone stany mentalne odnoszą się do 

nieuporządkowanych stanów mózgu. Weźmy na przykład teorię identyczności zakładającą, że stany 

mentalne są identyczne ze stanami mózgu. Jeśli to prawda, to wydaje się oczywiste, że zaburzenia 

mentalne są po prostu zaburzeniami funkcjonowania mózgu. Możemy też podjąć problem 

redukcjonizmu i przyczynowości umysłu: gdybyśmy byli naprawdę w stanie pokazać, że stany 

mentalne mogą zostać zredukowane do stanów mózgu, pozostawi nam to tylko dwie możliwości: 

albo musimy wyeliminować stany mentalne, ponieważ są niczym więcej niż psychologią potoczną, 

wygodnym sposobem mówienia o ukrytych stanach mózgu, lub musimy wywnioskować, że są one 

epifenomenalne, tj. nie mają mocy sprawczych. To z kolei prowadzi do wniosku, który tylko 

niewielu ludzi chciałoby przyjąć. Możemy też skoncentrować się na idei dualizmu. Czy musimy 

przyjąć istnienie specjalnej substancji, która w pełni wyjaśnia zjawisko mentalności i która 

pozostaje w ontologicznie oddzielnej, pozafizycznej rzeczywistości? 

 Jednakże, jeśli zbytnio zagłębimy się w sedno filozofii umysłu, narazimy się na debatę 

metafizyczną, którą łatwo może zostać odrzucona, jako zbyt teoretyczna i niezwiązana 

bezpośrednio z psychiatrią. Zamiast tego odniosę się tutaj do dwóch przykładów ukazujących 

znaczenie filozofii umysłu dla psychiatrii: podejścia do zaburzeń psychicznych, zaproponowane 

przez filozofa (George Graham) oraz rodziny problemów omawianych we współczesnej filozofii 

umysłu i koncentrujących się na pytaniu czy stany mentalne wykraczają poza centralny układ 

nerwowy. 

 Graham (2013) w swojej koncepcji podaje kompleksową i przystępną wersję integrującą 

filozofię umysłu i problematykę zaburzeń psychicznych. Stara się przede wszystkim wyjaśnić czym 

one są, zgodnie z jakimi (normatywnymi) kryteriami dokonujemy ich klasyfikacji jako klinicznie 

istotnych, oraz czym różnią się zaburzenia psychiczne od zaburzeń mózgu (zaburzeń 
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neurologicznych). Według Grahama zaburzenie psychiczne jest niepełnosprawnością, niezdolnością 

lub upośledzeniem w jednym lub większej liczbie podstawowych zdolności umysłowych 

lokalizowanych w obrębie zdolności psychologicznych osoby, mająca szkodliwe lub 

prawdopodobnie szkodliwe konsekwencje dla jej podmiotowości. Jest to zaburzenie, ponieważ jest 

szkodliwe i niepożądane niezależnie od tego, czy osobnik jest tego świadomy, czy też nie. Mówiąc 

bardziej konkretnie, oznacza to, że dana osoba znajduje się w gorszej sytuacji niż w przypadku 

gdyby tych zaburzeń nie było oraz, że zaburzenie to ma charakter niedobrowolny i osobiście 

niekontrolowany i nie może być usunięte przez zwykłe zwiększenie zasobów poznawczych. Na 

przykład, złudzenie osoby paranoidalnej nie zostanie złagodzone przez udzielenie jej większej ilości 

informacji o treści tego złudzenia, a smutek osoby z depresją nie zostanie wyeliminowany przez 

pocieszanie jej. Zaburzenia psychiczne są rezultatem działania zjawisk na poziomie sił 

psychicznych i mechanizmów nerwowych, tak przynajmniej twierdzi Graham. Oczywiście 

kluczową kwestią jest naturalnie to, co Graham rozumie przez siły mentalne. Sam wyraźnie 

twierdzi, że nie jest dualistą, a raczej próbuje odpowiedzieć na pytanie, co jest tak naprawdę 

„mentalnego” w zaburzeniach mentalnych. Znakiem umysłu jest to, że jego stany składają się 

z jednego lub z równocześnie dwóch elementów, tj. świadomości i intencjonalności. Zdaniem 

Grahama, tylko wtedy, gdy mechanizmy przyczynowe wywołujące lub utrzymujące zaburzenia 

psychiczne działają poprzez świadome i/lub zamierzone stany, należy je zaklasyfikować jako 

zaburzenia psychiczne. Objawy psychiczne powstające w wyniku dolegliwości mózgu (takich jak 

udar, neurodegeneracja lub infekcja) są zaburzeniami neurologicznymi, nawet jeśli występują 

z (wtórnymi) objawami psychicznymi. Ponadto definicja tego co mentalne decyduje o kryteriach, 

w których stan umysłu powinien być traktowany jako zaburzenie, a nie jako odmiana normalnego 

życia umysłu: gdy wpływa on na zdolność rozumu lub racjonalność danej osoby, nie powodując jej 

całkowitego zniszczenia. 

 W teorii Grahama umysł odgrywa ważną rolę pod kilkoma względami. Po pierwsze 

dlatego, że mechanizmy wywołujące lub podtrzymujące zaburzenia psychiczne mają działać 

poprzez te mechanizmy mózgowe, które realizują stany umysłowe (intencjonalne i / lub świadome), 

dzięki czemu są bezpośrednio mentalne. Po drugie, normatywne kryteria znaczenia klinicznego 

(a tym samym kryteria oddzielania normalności od zaburzenia) opierają się na stwierdzeniu 

zaburzenia intencjonalności i racjonalności, tj. cechach umysłu. Po trzecie, twierdzi on, że 

zaburzenia psychiczne (takie jak ataki paniki, schizofrenia, depresja) powinny i mogą być 

odróżniane od właściwych, neurologicznych zaburzeń mózgu (takich jak udar, choroba Parkinsona, 

choroba Alzheimera) dzięki temu, że te ostatnie są spowodowane czysto mechanicznymi, 

aracjonalnymi uszkodzeniami mózgu, które ponadto są niewrażliwe na leczenie psychologiczne. 

Tymczasem "psychiczność" w zaburzeniach psychicznych pełni podwójną rolę: po pierwsze 
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charakteryzuje się upośledzeniem intencjonalności i racjonalności, ale z drugiej strony, ślady 

umysłu nie są w nich całkowicie nieobecne, a w obrębie objawów wciąż istnieje poczucie 

racjonalności i zachowana jest intencjonalność. 

 Problemem w teorii Grahama jest jego wyjaśnienie sił mentalnych. Czasami zdaje się on 

sugerować, że racjonalność lub intencjonalność mają przyczynę sprawczą w sobie samych, zaś 

innym razem temu zaprzecza. Jednak wartość jego podejścia dla psychiatrii biologicznej 

dostrzegam przede wszystkim w tym, że kładzie ono nacisk na rolę umysłu w zrozumieniu, 

wyjaśnianiu i identyfikowaniu zaburzeń psychicznych, które są przeciwstawione czystym 

zaburzeniom mózgu i niepatologicznym stanom umysłu. Co prawda wielu zwolenników psychiatrii 

biologicznej akceptuje dziś współdziałanie czynników neurobiologicznych i psychologicznych 

(mentalnych). Jednakże, jeśli mentalność jest identyczna ze stanami neuronalnymi, to co właściwie 

oznacza twierdzenie o interakcji? Przejdźmy zatem do niezwykle ważnego pytania, o to czy 

mentalność rzeczywiście może zostać zredukowana do poziomu neuronalnego. 

 Na gruncie filozofii i nauk kognitywnych funkcjonuje wiele propozycji starających się 

podważyć podejście zgodnie z którym, procesy poznawcze (stany mentalne) mogą być najlepiej 

zrozumiane jedynie jako wewnętrzne procesy zachodzące w systemie poznawczym (w naszym 

przypadku w mózgu). Internalizm, stanowiący podstawową ideę tego spojrzenia, ignoruje fakt, że 

procesy poznawcze są usytuowane tzn. że zasadniczo zależą od cielesności oraz interakcji ze 

środowiskiem naturalnym i społecznym (słaba wersja), a nawet mogą być przez nie konstytuowane 

(mocna wersja). Jak na razie nie ma jeszcze spójnej ani kompletnej teorii usytuowania, istnieje 

raczej kilka nurtów badań i koncepcji, które można zebrać pod hasłem 4E, czyli umysłu 

ucieleśnionego, rozszerzonego, osadzonego i enaktywnego (org. embodied, extended, embedded, 

enacted – przyp. tłum.) (Lyre i Walter, 2013). Zasadnicza idea tego spojrzenia mówi, że aby 

zrozumieć, czym jest poznanie (umysłowość/psychika), należy wziąć pod uwagę fakt, że zdolności 

poznawcze systemu (naszego mózgu) są: (1) wcielone, czyli trwale złączone z naszą cielesnością, 

przez co konieczne jest uznanie jej za integralną część naszej architektury poznawczej; (2) 

usytuowane, czyli powiązane ze środowiskiem, tj. systemy kognitywne wykorzystują specyficzne 

warunki środowiskowe w celu zwiększenia swoich zdolności działania (3) rozszerzone, czyli 

przekraczają granice naszej cielesności, i obejmują środowiska technologiczne lub społeczne, 

a zatem składają się nie tylko z czynników wewnętrznych, ale także zewnętrznych 

i środowiskowych oraz (4) enaktywne, tj. powstają tylko poprzez aktywne oddziaływanie 

z otoczeniem (Walter, 2010). 

 Koncepcja ucieleśnienia ma długą tradycję w fenomenologii, np. w pracach 

Maurice’a Merleau-Ponty'ego. Z kolei teza o umyśle rozszerzonym została poruszona przede 

wszystkim w artykule opublikowanym z 1998 roku (Clark, Chalmers, 1998), w którym to autorzy 
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omawiają przykład zewnętrznego nośnika pamięci (procesu poznawczego). Przykład, który od tego 

czasu był szeroko omawiany i dyskutowany w literaturze. Dotyczy on notatnika Otta, chorego na 

Alzheimera i mającego problemy z pamięcią pacjenta, któremu notes zastępuje fizjologiczną 

pamięć w magazynowaniu informacji. Argumentacja opiera się na tym, że jeśli dostęp do notatnika 

odgrywa tę samą rolę co dostęp do pamięci, tak w życiu Otta jak i w wyjaśnieniu jego zachowań 

jako neuronalnie zaimplementowanej zawartości pamięci zdrowego człowieka, nieuznanie notesu 

za autentyczną część materialnej podstawy jego normalnych wspomnień i przekonań byłoby 

działaniem arbitralnym i neuronalnym szowinizmem. Ogólna forma argumentu tkwiącego w tym 

przykładzie jest nazywana zasadą parytetu - jeśli jakaś część świata funkcjonuje w taki sposób, 

jakby się to działo w naszym mózgu, nie powinniśmy się wahać w uznaniu jej za część procesu 

poznawczego. Aby uczynić ją bardziej wiarygodną, można dokonać modyfikacji traktując notatki 

jako interfejs mózg - komputer, np. jako urządzenie cyfrowe sprzężone bardziej bezpośrednio 

z mózgiem, na przykład w zaawansowanej technologicznie formie faktycznie istniejących okularów 

Google. 

 Dlaczego teoria 4E może mieć znaczenie dla zrozumienia natury zaburzeń psychicznych? 

Dlatego, że traktuje procesy zewnętrzne względem mózgu, jako konstytutywne dla procesów 

umysłowych, a zatem także jako konstytutywne dla zaburzonych, patologicznych procesów 

mentalnych. Przykładem sytuacji, w której może to mieć istotne znaczenie jest ADHD. Może być 

ono zdiagnozowane, jako zaburzenie psychiczne, jeśli dziecko dorasta, w środowisku, które sprzyja 

rozpraszaniu uwagi i zarazem karze nadpobudliwość. Podobnie anoreksja (jadłowstręt psychiczny), 

ciężka i często śmiertelna choroba psychiczna występująca najczęściej w krajach zachodnich, 

wydaje się być znacznie rzadsza lub wręcz nieistniejąca w środowiskach, w których szczupła 

sylwetka oraz kontrola jedzenia i wagi nie są promowane, jak chociażby w biednych krajach 

afrykańskich. Fakty te wydają się poddawać w wątpliwość stwierdzenie, że każde obecnie 

uznawane zaburzenie psychiczne najlepiej jest sklasyfikować, jako czyste zaburzenie mózgu – co 

nie oznacza, że w określonych okolicznościach wewnętrzne procesy mózgu nie odgrywają w nich 

bardzo ważnej roli. 

 Główną uwagą, którą chciałem tutaj przedstawić, jest to, że psychiatria biologiczna musi 

uwzględniać teorie na temat tego jak konstytuowana jest umysłowość. Nowa fala psychiatrii 

biologicznej może być w stanie włączyć te problemy do konceptualizacji zaburzeń psychicznych, 

ale tylko wtedy, gdy będzie jej towarzyszyć spójna teoria umysłu, uwzględniająca argumenty 

i wglądy obecne w filozofii umysłu. 
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