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38 Pamięć
Wyobrażamy sobie, że przeszłe doświadczenia zapisywane są w umyśle 
jak zdjęcia filmowe rejestrowane na dysku stałym komputera w postaci 
plików, których zawartość można odtwarzać. W rzeczywistości ciągłe sek-
wencje to złudzenia tworzone z informacji cząstkowych. Nie są one nawet 
obiektami fizycznymi, takimi jak komórki mózgowe – podobne są raczej 
do odstępów między nimi.

Większość zwierząt ma ‘pamięć ukrytą’ służącą zdolnościom percep-
cyjnym i motorycznym obejmującym działania odruchowe. W roku 
1903 rosyjski fizjolog Iwan Pawłow, znawca procesów trawienia, zauwa-
żył, że psy w jego laboratorium ślinią się nie tylko na widok czy zapach 
jedzenia, lecz także widząc jego asystenta pojawiającego się przed porą 
karmienia. Ta tzw. ‘psychiczna wydzielina’ zainspirowała Pawłowa 
do słynnego doświadczenia z dzwonkiem przy karmieniu. Zwierzęta 
oczywiście szybko kojarzyły te dwa bodźce, czego efektem było wydzie-
lanie śliny na dźwięk dzwonka. Ogólny wniosek był taki, że zachowania 
reaktywne można modyfikować w procesie uczenia się.

Zwierzęta posiadające wysoko rozwinięte układy nerwowe mają rów-
nież ‘pamięć jawną’ faktów i zdarzeń, których przetwarzanie wymaga 
pełnej ich świadomości. U ludzi działaniu obu typów pamięci towa-
rzyszą procesy zachodzące w korze mózgowej, choć uczestniczą w nim 
również inne obszary mózgu, czego przykładem był przypadek ‘pacjen-
ta HM’ – 27-letniego Amerykanina dotkniętego padaczką. W roku 
1957 chirurg William Scoville i neurofizjolog Brenda Milner opisali 
następstwa usunięcia przyśrodkowego płata skroniowego tego pacjen-
ta – obszaru umiejscowionego powyżej pnia mózgu, zawierającego 
parę zakrzywionych struktur zwaną hipokampem. Operacja ta uwol-
niła pacjenta od ataków epileptycznych, obarczyła go jednak ‘amnezją 
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LINIA CZASU
1894
Ramón y Cajal 
zasugerował synaptyczną 
plastyczność połączeń 
neuronowych

1903
Pawłow wykazał 
w doświadczeniach z psami, 
że zachowania można 
modyfi kować w procesach 
uczenia się

1949
Hebb wysunął hipotezę, 
że uczenie się polega 
na skoordynowanej 
aktywności połączonych 
neuronów

następową’ – niezdolnością do tworze-
nia nowych zapisów pamięciowych.

Uczenie się Do połowy XX wieku mózg 
był dla naukowców ‘czarną skrzyn-
ką’. Trudno się temu dziwić, wiedząc, 
że typowe mózgi ssaków składają się 
z miliardów neuronów, z których każdy 
ma tysiące synaps – łączników z innymi 
komórkami. Rezygnując z prób zgłębia-
nia tych niezwykle złożonych struktur, 
austriacko-amerykański neurofi zjolog 
Eric Kandel zajął się badaniem form 
znacznie prostszych: mózgów ślima-
ków morskich (Aplysia) złożonych 
z 20 000 neuronów. Wielkość i dostęp-
ność komórek nerwowych tych zwierząt 
pozwalały łatwiej studiować wpływ pro-
cesów uczenia się na ich zachowania. 
W latach 60. XX wieku Kandel zaczął 
używać mikroelektrod do rejestracji 
impulsów w prostym obwodzie zło-
żonym z 30 neuronów kontrolujących 

podstawowe odruchy obronne tych mięczaków morskich reagujących 
na dotyk chowaniem skrzeli pod siebie.

Kandel rozpoczął swoje badania od procesu uczenia się zwanego 
uwrażliwieniem. Wiemy, że regularne oglądanie przerażających scen 
fi lmowych może prowadzić do tego, że zaczynamy reagować lękiem 
na niegroźne poklepanie po ramieniu. Na podobnej zasadzie Kandel 
stwierdził, że łagodne bodźce kierowane na ogon ślimaka morskie-
go wzmagają jego wrażliwość na dotyk syfona. Ślimak zapamiętywał 

OŚRODKI PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zapisy pamięciowe przeszłych doświad-
czeń nie są przechowywane w żadnym 
konkretnym obszarze mózgu ludzkiego. 
Mają one formę połączeń międzyneuronal-
nych w odpowiednich rejonach. Hipokamp 
w przyśrodkowym płacie skroniowym 
uczestniczy w początkowej fazie utrwalania 
informacji faktografi cznych, lecz ‘siedliskiem’ 
pamięci długotrwałej jest kora mózgowa.

Płat czołowy Płat ciemieniowy

Płat skroniowy Móżdżek

Płat 
potyliczny

Kora mózgowa (warstwy zewnętrzne)
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1957
Scoville i Milner potwierdzili udział 
hipokampa w tworzeniu zapisów 
pamięci jawnej

1970+
Kandel, badając ślimaki 
morskie, zapoczątkował 
badania mechanizmu 
pamięci ukrytej

1986
Kandel wykazał, że tworzenie 
zapisów pamięci długotrwałej 
wiąże się z powstawaniem 
w komórkach nowych białek

nieprzyjemne odczucia, a trwałość tej pamięci zależała od ich częstości: 
jedno takie zdarzenie zapominał po godzinie, ale pamięć czterech kolej-
nych utrzymywała się przez cały dzień. Oznacza to, że zamiana pamięci 
krótkotrwałej na długotrwałą wiąże się powtarzalnością bodźców.

MANIPULACJE PAMIĘCIĄ

Pamięć ludzka nie jest wiarygodna i łatwo 
poddaje się wpływom, a jej zasoby mogą 
być przedmiotem modyfikacji. W roku 
1974 amerykańska psycholog Elizabeth 
Loftus stwierdziła, że w pamięci mogą 
powstawać fałszywe zapisy w następstwie 
tzw. efektu dezinformacyjnego. 
Oto jeden z przykładów: po zadaniu 
podstawowego pytania z niewielką, ale 
sugestywną zmianą jakiegoś szczegółu, 
np. zastąpieniem neutralnego słowa 
‘stłuczka’ słowem ‘katastrofa’, świadek 
wypadku samochodowego relacjonuje go 
w sposób zniekształcony, ‘przypominając’ 
sobie potłuczone szkło, którego na miejscu 
zdarzenia nie było. Wynika z tego, że nikt 
nie może być skazany za przestępstwo 
wyłącznie na podstawie zeznań naocznych 
świadków. Naukowcy szukają teraz metod 
wykorzystania plastyczności pamięci 
w celach terapeutycznych poprzez 
‘korygowanie’ skutków traumatycznych 
doświadczeń dla poprawy zdrowia 
psychicznego, np. łagodzenie mentalnych 

retrospekcji u żołnierzy dotkniętych 
zespołem stresu pourazowego (ang.  post-

-traumatic stress disorder, PTSD). Niestety, 
w odróżnieniu od plików komputerowych 
zapisanych w katalogach na nośnikach 
pamięci trwałej, treści utrwalonych 
w ludzkiej pamięci nie można łatwo 
usunąć, ponieważ są one – wraz z danymi 
zmysłowymi i skojarzonymi z nimi emocjami 
– rozproszone w całym mózgu. Pełna 
konsolidacja przeszłych zdarzeń w pamięci 
długotrwałej trwa jednak dosyć długo, 
możliwe jest więc hamowanie tego procesu 
(‘zapamiętywanie intencji zapominania’): 
prosimy pacjenta z PTSD o ponowne 
‘przeżycie’ niedawnej traumy, aplikując 
mu jednocześnie taki lek jak propranolol 
(z gruby beta-blokerów), którego cząsteczki 
zakłócają chemiczne procesy tworzenia 
i podtrzymywania zapisów pamięciowych. 
Działanie to może przerywać połączenia 
synaptyczne przykrych zdarzeń ze związaną 
z nimi reakcją stresową, łagodząc 
emocjonalny wpływ złych wspomnień.
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Plastyczność synaptyczna W roku 
1894 hiszpański biolog Santiago 
Ramón y Cajal, ojciec współczesnej 
neuronauki, zasugerował, że połą-
czenia synaptyczne nie są stałe, lecz 
elastyczne. Fakt ten nazywamy 
dziś ‘plastycznością synaptyczną’. 
Potwierdziły go badania Kandela: 

ponieważ używał on tego samego obwodu nerwowego dla różnych pro-
cesów uczenia się – w tym przyzwyczajenia będącego przeciwieństwem 
uwrażliwienia – zatem stało się jasne, że zapisy pamięciowe nie powstają 
w komórkach, lecz w formie powiązań między nimi.

Zapamiętywanie faktów i zdarzeń jest znacznie bardziej skomplikowa-
ne niż utrwalanie nieświadomych odruchów i często obejmuje łączenie 
pozornie niepowiązanych ze sobą informacji. Jak wobec tego przebie-
ga kojarzenie neuronów? W roku 1949 kanadyjski psycholog Donald 
Hebb wysunął hipotezę, że powiązanie synaptyczne sąsiednich komó-
rek ulega wzmocnieniu, gdy jedna z nich regularnie kieruje impulsy 
do drugiej, a ta odpowiada własnymi sygnałami. Mówiąc prościej: mię-
dzy neuronami, które często się komunikują, powstają trwałe połącze-
nia. Taki efekt fi zyczny nazywamy dziś długotrwałym pobudzeniem 
synaptycznym (ang. long-term potentiation, LTP).

Indywidualna pamięć jest jak rzeka, którą widać tylko wtedy, gdy płynie 
w niej woda, czyli gdy neurony wysyłają impulsy. Jej fi zycznymi śladami 
(‘engramami’) są formy ukształtowania dna pogłębiające się i utrwala-
jące w warunkach długotrwałej repetycji neuronalnych impulsów. Dno 
‘rzeki pamięci’ składa się z cząsteczek: białek zawartych w neuronach, 
jonów wapnia tworzących różnice potencjałów elektrycznych w bło-
nach komórkowych, a także neuroprzekaźników takich jak serotonina, 
glutaminian i dopamina w szczelinach synaptycznych.

Eric Kandel

‘  Elementarne formy uczenia się są 
wspólne dla wszystkich zwierząt 

z rozwiniętymi układami nerwowymi, 
muszą więc istnieć stałe cechy 

mechanizmów uczenia się na poziomach 
komórkowym i molekularnym. ’

Przechowywanie i przywracanie zapisów pamięci W pamięci krótko-
trwałej informacje utrzymują się w okresach mierzonych w sekundach 
lub minutach; w pamięci długotrwałej przechowywane są przez lata. 
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W roku 1986 Kandel ujawnił molekularną różnicę między nimi: apli-
kując komórkom ślimaków morskich różne leki blokujące produkcję 
nowych białek, stwierdził, że uwrażliwienie krótkotrwałe nie było przez 
nie zakłócane, natomiast pamięć długotrwała ginęła. A zatem, pamięć 
krótkotrwała wykorzystuje w synapsach cząsteczki istniejące wcześniej, 
a pamięć długotrwała wymaga syntezy nowych białek, z czym wiąże 
się łączność między synapsami a jądrem komórkowym w molekular-
nej reakcji łańcuchowej, oraz obecność aktywizujących geny białek 
CREB-1 i CREB-2.

Znacznie mniej wiadomo o tym, jak zachowuje się i przywołuje 
wspomnienia. Ciekawym odkryciem jest przechodzenie niedawnych 
doświadczeń przez okres ‘ponownej konsolidacji’ przed ich stabiliza-
cją i utrwaleniem w pamięci długoterminowej. W roku 2000 kanadyj-
ski neurofizjolog Karim Nader nauczył szczury kojarzenia łagodnego 
wstrząsu z dźwiękiem wysokiej częstotliwości. Po wstrzyknięciu leku 
uniemożliwiającego tworzenie nowej pamięci zwierzęta przestały reago-
wać nerwowo na hałas – szczury zapomniały o strachu. Słowo ‘pamięć’ 
najlepiej opisuje, w jaki sposób jest pobierana; za każdym razem cząstki 
materiału odtwarzanego z pamięci są ‘gromadzone’ i łączone w całość. 
Zapisy pamięci nie są więc ciągłe, lecz pofragmentowane i dlatego łatwo 
można nimi manipulować.

myśl w pigułce

Doświadczenia 
są przechowywane 
w formie wzorców 
połączeń neuronowych 
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