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STRESZCZENIE
Cel. Artyku³ przedstawia charakterystykê trzech wybranych zachowañ homicydalnych. Autorzy staraj¹ siê pokazaæ mo¿liwoæ aplikacji wiedzy neuropsychiatrycznej do zrozumienia tak szczególnego zachowania, jak zabójstwo. Wskazuj¹ tak¿e formalne aspekty
ujêcia relacji miêdzy funkcjonowaniem mózgu a przestêpstwem, które mog¹ w przysz³oci pos³u¿yæ jako naukowa baza neuroprofilowania
kryminologicznego.
Pogl¹dy. Przedstawiono poszczególne mechanizmy neurobiologiczne, stanowi¹ce podstawê tzw. syndromu E  zespo³u cech sprawców
pope³niaj¹cych zbrodnie na niewinnych osobach, wynikaj¹ce z ich obsesyjnego przywi¹zania do okrelonych ideologii. W podobny sposób
scharakteryzowano tzw. zabójstwo z porzucenia, czyli zachowanie homicydalne, które mo¿e zostaæ podjête w wyniku okresowej dezorganizacji mózgowych systemów odpornoci na stres w warunkach zmiany uk³adu interpersonalnego, jak¹ prze¿ywa sprawca. Ostatnim scharakteryzowanym typem zabójstwa jest zachowanie w trakcie limbicznej spustowej reakcji psychotycznej  nietypowej formie napadu
padaczkowego, który mo¿e byæ wywo³any przez samo wspomnienie okrelonego wydarzenia. Autorzy postuluj¹ mo¿liwoæ powi¹zania
charakterystyki procesów neurobiologicznych zachodz¹cych u sprawców i analizy kryminalistycznej okolicznoci takiego zdarzenia.
Wnioski. Opisywane mechanizmy dot¹d maj¹ postaæ hipotez, ale wydaje siê, ¿e aktualny stan wiedzy o funkcjonowaniu centralnego
uk³adu nerwowego pozwala na bardziej szczegó³owe zrozumienie niektórych typów zabójstw. Empiryczna weryfikacja sugerowanych
procesów mo¿e przyczyniæ siê do ulepszenia strategii konstruowania takich czynnoci dochodzeniowych (w sprawach o zabójstwa), jak
przes³uchanie sprawcy, i mo¿e znaleæ zastosowanie w opiniowaniu s¹dowym, rekonstrukcji procesów motywacyjnych sprawcy zabójstwa
i jego poczytalnoci.
SUMMARY
Objectives. Three selected homicidal behaviours are characterised in the paper. An attempt was made to show a possible application of
neuropsychiatric knowledge to understanding such a specific behaviour as homicide. Moreover, formal aspects of the relationship between
brain functioning and crime are indicated, which in the future may provide a scientific basis for criminological neuroprofiling.
Review. The authors outline specific neurobiological mechanisms underlying Syndrome E, i.e. a set of features of perpetrators
who commit crime against an innocent victim because of their obsessive identification with some ideology. In a similar way the so-called
abandonment homicide is described. The latter is a homicide committed during a transient disorganization of the brain stress resistance
system. The third homicidal behaviour is the limbic psychotic trigger reaction  an atypical form of epileptic seizure evoked by a remembrance of a specific event. The authors propose that characteristics of perpetrators neurobiological processes can be linked with criminological analysis of circumstances of the committed crime.
Conclusions. Although the described mechanisms are hypothetical, it seems that the current knowledge about the CNS functioning may
enable us to understand better some types of homicidal behaviour. An empirical verification of the above-mentioned hypothetical relationship
between brain functioning and crime may contribute to an improvement of strategies of construing such forensic activities as interrogation
of the perpetrator, reconstruction of his/her motives, as well as to issuing forensic opinion about the homicide perpetrators accountability .
S³owa kluczowe: syndrom E / zabójstwo z porzucenia / limbiczna spustowa reakcja psychotyczna / neuroprofilowanie kryminalne
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Zabójstwo jest zachowaniem skrajnie agresywnym.
Czyn taki jak zabicie innego cz³owieka jest wydarzeniem
wywo³uj¹cym w spo³eczeñstwie silnie negatywne oceny
i wyrane poruszenie. Z tych wzglêdów zabójstwo od lat
jest zachowaniem poddawanym analizie w ramach wielu
dyscyplin naukowych. Mo¿na stwierdziæ, ¿e ile jest podstawowych koncepcji kryminologicznych, tyle jest te¿ pogl¹dów na genezê tego czynu. Ka¿da z dyscyplin sugeruje inne
mechanizmy motywacyjne i analizuje ró¿ne czynniki uznane przez ni¹ za najwa¿niejsze dla zrozumienia zabójstwa.

W tym artykule autorzy staraj¹ siê przedstawiæ trzy typy
zachowañ homicydalnych, które zinterpretowano poprzez
odwo³anie siê do ró¿nych mechanizmów mózgowych. Jakkolwiek badania nad funkcjonowaniem uk³adu nerwowego
osób pope³niaj¹cych tego rodzaju przestêpstwa datuj¹ siê
ju¿ od oko³o 30 lat, s¹ to w wiêkszoci badania akcentuj¹ce dysfunkcjê strukturaln¹ okrelonych obszarów mózgu,
która wp³ywa na zachowanie w taki sposób, ¿e w okrelonych warunkach osoba z dysfunkcjami neuropsychologicznymi mo¿e dopuciæ siê zabójstwa. Przyk³adowym modelem
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badawczym s¹ prace Adriana Rainea i jego zespo³u,
w których u¿ywa siê metod neuroobrazowania [1, 2]. Sposób analizy zachowañ homicydalnych, które przedstawiamy, jest odmienny od tego paradygmatu, gdy¿ staramy siê
pokazaæ tego typu zachowania z zaakcentowaniem szczególnego modus operandi i opieramy siê na teoretycznych
modelach procesów neuropsychologicznych, rozpatruj¹c
je w kontekcie szerszej wiedzy z zakresu neuropsychiatrii
i neurobiologii. Mechanizmy mózgowe przedstawione
w artykule w mniejszym stopniu wi¹¿¹ siê bezporednio ze
sta³ymi zmianami strukturalnymi mózgu, ale maj¹ charakter zaburzeñ funkcjonalnych w wiêkszoci wywo³anych
szczególnymi cechami uwarunkowañ psychospo³ecznego
rozwoju sprawców. Przedstawiane przez nas mechanizmy
maj¹ charakter spekulatywny. Niemniej, mo¿liwa jest ich
empiryczna weryfikacja. Charakteryzowane czynniki mózgowe mog¹ pos³u¿yæ jako wyjciowe typologie relacji zaburzenie funkcjonowania mózgu  zachowanie kryminalne, te za s¹ z regu³y podstaw¹ opracowywania rodzaju
zwi¹zków pomiêdzy kryminalistyczn¹ charakterystyk¹ czynu a sylwetk¹ sprawcy. Innymi s³owy, opis ró¿nych typologii przedstawianych zale¿noci mo¿e w przysz³oci okazaæ
siê istotn¹ czynnoci¹ stanowi¹c¹ bazê neuroprofilowania
kryminologicznego. Typologie takie maj¹ znaczenie orientacyjne w ca³ej ró¿norodnoci zachowañ kryminalnych, ich
zadaniem jest wstêpne porz¹dkowanie i systematyzowanie
wiedzy wyjaniaj¹cej zwi¹zki miêdzy stanem mózgu, czynnikami psychologicznymi i zachowaniami przestêpczymi.
Sposób rozpatrywania wymienionych wy¿ej mechanizmów
mo¿e staæ siê wstêpnym etapem zrozumienia niektórych
typów zachowañ homicydalnych od strony mechanizmów
mózgowych le¿¹cych u ich pod³o¿a.
SYNDROM E
Transformacja osób wczeniej nieagresywnych w osobników, którzy wielokrotnie dopuszczaj¹ siê mordów na niewinnych ludziach by³a fenomenem niestety wielokrotnie
przewijaj¹cym siê przez historiê  komentuje Itzhak Fried
z Uniwersytetu w Kalifornii. Badacz ten jest autorem tekstu
zamieszczonego w jednym z numerów czasopisma Lancet
[3], w którym przedstawia autorsk¹ interpretacjê zachowañ
zabójców. Istotne jest to, ¿e, zdaniem Frieda, zachowania
takie mo¿na uj¹æ w jeden charakterystyczny syndrom, nazwany przez niego syndromem E. Na wstêpie dokonamy
behawioralnej charakterystyki opisywanego fenomenu.
Jednostki, których dzia³ania wpisuj¹ siê w syndrom E
w sposób wyranie obsesyjny identyfikuj¹ siê z grup¹ i ideologi¹, któr¹ grupa wyznaje. S¹ to ideologie wrogie ró¿nego
rodzaju grupom spo³ecznym, nacelowane mniej lub bardziej
otwarcie na eliminacje przedstawicieli tych grup. Przyk³adem takich osób s¹ niektórzy przedstawiciele organizacji
nazistowskich, którzy ws³awili siê jako ortodoksyjni wyznawcy swojej ideologii i jednoczenie pozostali w historii
jako osobnicy okrutni wobec niewinnych osób. Niewykluczone, ¿e dzisiaj do takiego opisu mo¿na dopasowaæ poszczególnych przedstawicieli organizacji terrorystycznych, którzy równie¿ s¹ zwi¹zani z wrog¹ ideologi¹ i jak
pokazuj¹ wydarzenia ostatnich lat zdolni s¹ do aktów agresji
nie licz¹c siê ze spo³ecznymi i moralnymi jej konsekwen-
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cjami. Kolejnym obszarem charakteryzuj¹cym syndrom E
jest fakt, i¿ agresja stosowana przez opisywane jednostki
ma charakter zaplanowany, nie wynikaj¹cy z procesów psychotycznych i uznawana jest za wype³nianie jakiej misji,
planu, który wykonuje siê w ramach wy¿szej racji.
Je¿eli chodzi o sam akt agresywny, to towarzyszy mu:
 pocz¹tkowo odczuwany stan uniesienia, wzmo¿onego
nastroju, z poczuciem zadowolenia,
 nag³a desensytyzacja, zniesienie kontaktu z emocjami,
 brak zmian psychotycznych,
 niewra¿liwoæ na sam¹ agresjê,
 sp³aszczenie afektu,
 brak dopasowania stanu motywacyjnego i emocjonalnego
do aktualnych wydarzeñ i ich emocjonalnego znaczenia,
 znaczne pobudzenie uk³adu autonomicznego,
 stale utrzymuj¹ce siê obsesyjne, zgeneralizowane przywi¹zanie do ideologii i zale¿noæ od grupy,
 powtarzalnoæ aktów, perfekcyjnoæ w zachowaniu, wykonywaniu planu z cechami obsesyjnych myli dotycz¹cych w³asnych dzia³añ i ideologii.
Przedstawiona charakterystyka zbli¿ona jest do funkcjonowania osoby z zaburzeniami o typie obsesyjno-kompulsyjnym (OCD). St¹d te¿ Fried wywodzi charakterystykê
neurofizjologicznych mechanizmów, które mog¹ byæ pod³o¿em takich zachowañ. Uznaje on, ¿e syndrom E jest wynikiem wadliwego rozwoju wybranych struktur centralnego
uk³adu nerwowego zachodz¹cego w okrelonych warunkach spo³ecznych. By³yby to mechanizmy nastêpuj¹ce:
 najwa¿niejszym jest okresowe, ale silne zahamowanie
funkcjonowania cia³a migda³owatego przez nadmiern¹
aktywacjê obszarów przedczo³owych i orbitalnych,
 niedostatecznej aktywnoci nie podlegaj¹ obszary grzbietowo-boczne, co umo¿liwia planowanie i przewidywanie wydarzeñ bêd¹cych skutkiem w³asnych dzia³añ,
 znacznego stopnia wzmo¿enie aktywacji okolic orbitalnych p³atów czo³owych (lub oczodo³owych; OFC, orbital
frontal cortex) zwi¹zana z obsesyjnoci¹,
 prawdopodobne wzmo¿enie aktywnoci okolic przyrodkowych p³atów czo³owych odpowiadaj¹ce podniesieniu
afektu, wzmo¿enie motywacji,
 zak³ócone funkcjonowanie obszarów brzuszno-przyrodkowych p³atów czo³owych, powoduj¹ce niemo¿noæ generowania emocji dostosowanych do realnych wydarzeñ [3].
Obszary p³atów czo³owych, funkcjonalnie i strukturalnie
zró¿nicowane s¹ po³¹czone z orodkami podkorowymi,
szczególnie strukturami zwojów podstawy i uk³adu limbicznego. Wspó³dzia³anie tych obwodów korowo-podkorowych
polega na wzajemnych zale¿nociach miêdzy funkcjami
wzbudzaj¹cymi a hamuj¹cymi [4]. Na takiej zasadzie opieraj¹ siê wspó³czesne wyjanienia zaburzeñ obsesyjno-kompulsyjnych. Badacze pos³uguj¹cy siê ró¿nymi metodami
(neuroobrazowanie, badania neurofarmakologiczne) wykazali, ¿e istotnie u pacjentów z OCD wystêpuj¹ ró¿nego
rodzaju asymetrie w dzia³aniu wymienionych obwodów.
Wyniki wybranych badañ przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
 u pacjentów z OCD obserwuje siê nadmiern¹ aktywacjê
(np. wzmo¿enie metabolizmu i przep³ywu krwi) okolic
orbitalnych, przedniej czêci zakrêtu obrêczy, g³owy
j¹dra ogoniastego,
 nadmierna raktywacja wybranych obszarów wywo³uje
dezorganizacjê funkcjonaln¹ po³¹czeñ okolic orbitalnych
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z obszarami podkorowymi, takimi jak: pr¹¿kowie, j¹dra
wzgórza (przyrodkowe), ga³ka blada [5, 6, 7].
Warto tak¿e przytoczyæ w skrócie modele OCD odwo³uj¹ce siê do wymienionych mechanizmów. W modelach
tych akcentuje siê nadmiern¹ aktywacjê okolic oczodo³owych  przy ich nadmiernej aktywnoci dochodzi tak¿e do
ci¹g³ej podwy¿szonej aktywacji j¹dra ogoniastego, co z kolei powoduje hamowanie obszarów ga³ki bladej. Hamowanie funkcji ga³ki bladej wywo³uje nadmierne wzbudzenie
wzgórza, które zwrotnie powoduje nieadekwatn¹ aktywacjê
struktur czo³owych. Nieprawid³owe pobudzenie niektórych
orodków limbicznych uwa¿a siê za neurobiologiczne pod³o¿e zaburzeñ afektywnych i trudnoci w selektywnym
przetwarzaniu bodców (zaburzenie uwagi), które tak¿e
wystêpuj¹ w OCD. Jeli odwo³amy siê do specyfiki funkcjonowania struktur grzbietowo-bocznych p³atów czo³owych, to
mo¿na uznaæ, ¿e OCD jest wynikiem niewydolnoci funkcji odpowiadaj¹cych za monitowanie aktywnoci jednostki
w zale¿noci od czynników zewnêtrznych. Zaburzenia tego
systemu mog¹ powodowaæ niemo¿noæ zakoñczenia wykonywania czynnoci, które powinno zostaæ zakoñczone/zablokowane pod wp³ywem zwrotnego sprzê¿enia i informacji o przebiegu danej czynnoci i  w tym przypadku  jej
finalizacji. Je¿eli informacje o przebiegaj¹cym w³anie programie nie docieraj¹ do uk³adu limbicznego utrzymywane
jest sta³e wzbudzenie tych obszarów [8].
Na podstawie przytoczonych danych mo¿na stwierdziæ,
¿e jakkolwiek trudno by³oby bezsprzecznie wykazaæ ca³kowit¹ trafnoæ behawioralnej i neurofizjologicznej charakterystyki syndromu E, to odnosz¹c j¹ do wymienionych
w³aciwoci okazuje siê ona przynajmniej prawdopodobna.
Nale¿y podkreliæ, ¿e przestêpstwa pope³niane przez
osoby ujawniaj¹ce syndrom E maj¹ znamiona planowania.
Odzwierciedla siê to w wyborze miejsca i czasu dokonania
zbrodni oraz wyborze ofiary, która mo¿e byæ osob¹ znacz¹c¹ dla sprawcy/sprawców  pe³ni¹c¹ rolê symboliczn¹ (grupy nienawici, kulty religijne, osobnicy dzia³aj¹cy w imiê
misji lub pragn¹cy wyraziæ swoje niezadowolenie z powodu prze¿ywanych problemów natury osobistej lub zawodowej), rolê strategiczn¹ z uwagi na zajmowan¹ pozycjê
w hierarchii przestêpczej lub dostêp do okrelonych zasobów, takich jak pieni¹dze, wp³ywy w rodowisku politycznym, w³adzê, wreszcie rolê zarówno strategiczn¹ jak i symboliczn¹. Jednostka identyfikuj¹ca siê z grup¹ lub ideologi¹,
w swoim sposobie dzia³ania mo¿e ujawniaæ tematykê charakterystyczn¹ dla dzia³ania grupy lub koncepcji ideologicznej, np. ekstremistów religijnych, siatki terrorystycznej,
ruchu anarchistycznego itp. Z uwagi na ograniczone mo¿liwoci organizacyjne i logistyczne (transport na miejsce,
zaopatrzenie w broñ itp.) osoby takie w swoich planach niejednokrotnie s¹ niezdolne do utrzymania kontroli nad wydarzeniami w miejscu dokonania czynu, jego lokalizacj¹,
struktur¹, odleg³oci¹ od miejsca pobytu ofiary, mo¿liwociami dotarcia na miejsce zbrodni oraz mo¿liwoci ucieczki.
Mo¿liwe jest tak¿e utracenie kontroli nad aspektem wiktymologicznym przestêpstwa, który zawiera w sobie wybór
ofiary, sposób dotarcia do niej, mo¿liwoci oddzia³ywania
na ofiarê. Powy¿sze problemy znajduj¹ odzwierciedlenie
w modus operandi sprawców. Osoby najbli¿sze sprawcy,
którego charakteryzujemy mog¹ byæ przyzwyczajone do
takich zachowañ jak wysy³anie listów z pogró¿kami, obse-
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syjne ledzenie informacji dotycz¹cych ugrupowañ politycznych, organizacji przestêpczych itp. W fazie wykonania
wystêpuje przewa¿nie akt agresywny o znamionach agresji dalekiej, niewymagaj¹cy fizycznego kontaktu sprawcy
z celem. Symboliczna inicjacja kontaktu mo¿e przebieraæ
formê komunikowania swych zamierzeñ w trakcie pisania
listów, manifestów, pamiêtników, wypowiedzi na forach
internetowych. Sprawcy mog¹ podawaæ siê za przedstawicieli wiêkszej organizacji, stosuj¹c w wypowiedziach
zaimek my, który jest najkrótszym sposobem wyra¿enia
zgodnoci i/lub wiêzi pomiêdzy potencjalnymi stronami.
W zale¿noci od poziomu kreatywnoci mo¿e wystêpowaæ
tutaj przewaga narracji lub prostego odtwarzania wzorów
zachowania danej zbiorowoci, jej przekonañ.
ZABÓJSTWO Z PORZUCENIA
Kolejnym typem zachowania homicydalnego, który chcemy zaprezentowaæ jest tzw. zabójstwo z porzucenia
(abandonment homicide). Tego rodzaju czyn pod wzglêdem
podstawowego wymiaru modus operandi mo¿e siê wydaæ
zjawiskiem ³atwo rozpoznawalnym i stanowi¹cym istotny
odsetek czynów wród zabójstw w ogóle. Jest to zabójstwo
zdezorganizowane w swym przebiegu, czyli: nieplanowane
z wyprzedzeniem w czasie, ma charakter reaktywny, bez
kontroli nad przebiegiem zdarzenia i zachowaniem ofiary,
przewa¿nie dochodzi do niego pomiêdzy osobami najbli¿szymi, szczególnie mê¿em i ¿on¹ (lub osobami pozostaj¹cymi w zwi¹zku nieformalnym). Poza wymienionymi
charakterystykami, typowe dla tego czynu jest to, ¿e zostaje on wywo³any przez szczególny rodzaj bodca spustowego, jakim jest spostrze¿enie, ¿e partner (najczêciej ¿ona)
chce opuciæ przysz³ego sprawcê, porzuciæ go. Uprzednie
interpretacje takich wydarzeñ nawi¹zywa³y do pojêcia kryzysu katatymicznego [9]. Kryzys katatymiczny, w którym
mo¿e dojæ do zabójstwa, to proces opisywany g³ównie
w psychoanalitycznych kategoriach pojêciowych, polegaj¹cy na przymusowym odreagowaniu silnego napiêcia bêd¹cego wynikiem prze¿ywania g³êbokiego wewnêtrznego
konfliktu, z którego  wed³ug subiektywnych prze¿yæ osoby
w takim kryzysie  jedynym wyjciem przynosz¹cym afektywne katharsis jest wy³adowanie napiêcia poprzez zachowanie agresywne, które mo¿e byæ skierowane na inn¹ osobê lub na siebie samego. Warto jeszcze dodaæ, ¿e sprawca
w sposób zniekszta³cony interpretuje zachowanie przysz³ej
ofiary i eksplozja agresji jest zachowaniem pojawiaj¹cym
siê w umyle jako jedyny sposób odreagowania. Modelowy przebieg zabójstwa z porzucenia mo¿na przedstawiæ
nastêpuj¹co: ¿ona po okresie och³odzenia stosunków
z partnerem w sposób mniej lub bardziej bezporedni informuje mê¿a, ¿e od niego odchodzi. On stara siê jeszcze z ni¹
negocjowaæ, prosi j¹ o to, by pozosta³a z nim w zwi¹zku,
ale bezskutecznie. W momencie najwiêkszego napiêcia m¹¿
siêga po jakiekolwiek narzêdzie, które znajdzie pod rêk¹
(lub wystêpuje duszenie manualne) i zadaje wiele ran w sytuacji bezporedniego kontaktu z ofiar¹, mo¿liwe jest równie¿ wyst¹pienie tzw. nadzabijania (overkill  zadanie iloci
ran znacznie wiêkszej ni¿ jest to konieczne dla pozbawienia ofiary ¿ycia). W zwi¹zku z takim przebiegiem czynu na
ciele ofiary mo¿na znaleæ wiele ran sugeruj¹cych obronê
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ofiary (np. rany na rêkach), obra¿enia mog¹ znajdowaæ siê
równie¿ na ciele sprawcy, np. twarzy, d³oniach, ramionach.
Niekiedy wystêpuj¹ próby ukrycia cia³a po zabójstwie, ale
s¹ one w wiêkszoci przypadków nieudane, mo¿e mieæ
miejsce przemieszczenie zw³ok  ale tylko w obrêbie mieszkania, lub usi³owanie zaimprowizowania miejsca zdarzenia
charakterystycznego np. dla zabójstwa na tle ekonomicznym. Ze wzglêdu na fakt, ¿e s¹ to przestêpstwa, które pope³niaj¹ osoby znaj¹ce siê nawzajem i zwi¹zane emocjonalnie, sprawca mo¿e tak¿e staraæ siê zapewniæ ofierze
pewien komfort, np. podk³adaj¹c jej pod g³owê poduszkê, lub uk³adaj¹c d³onie jak do trumny, b¹d te¿ zakryæ
twarz. Zagro¿eniem jest ewentualna próba samobójcza
sprawcy, który po czynie (a wiêc tak¿e odreagowaniu) mo¿e
w pe³ni uwiadomiæ sobie to, co zrobi³.
Jak podaje Donald G. Dutton  autor opracowania [10],
w którym zosta³a przedstawiona charakterystyka zjawiska,
sprawcy zabójstwa z porzucenia najczêciej maj¹ cechy
osobowoci zale¿nej, bierno-agresywnej lub borderline.
Rozpoznaje siê u nich zaburzenia w relacjach interpersonalnych zwi¹zane przede wszystkim z brakiem poczucia
bezpieczeñstwa i nieprawid³owym rozwiniêciem reakcji
przywi¹zania. Co wiêcej, sprawca jest najczêciej osob¹
o s³abo zintegrowanej osobowoci, przesz³oci¹ w patologicznej rodzinie z wykorzystywaniem seksualnym w³¹cznie
i zaniedbywaniem w dzieciñstwie, z tendencj¹ do generalizowania silnych uczuæ negatywnych na osoby jakkolwiek
przypominaj¹ce te, które kiedy go skrzywdzi³y. I w³anie g³ównie na charakterystyce osobowoci i warunków,
w jakich siê ona rozwija³a, Dutton opiera swoje neurobiologiczne wyjanienie opisywanego czynu.
Interpretacje te odnosz¹ siê do badañ nad neurobiologi¹
traumy separacyjnej. Szereg danych z badañ laboratoryjnych nad ssakami pokazuje, ¿e odseparowanie m³odego
zwierzêcia od matki nawet bez ¿adnego innego czynnika
zagra¿aj¹cego wywo³uje siln¹ reakcjê stresow¹, która wp³ywa na funkcjonowanie uk³adu nerwowego, fizjologiê systemu sercowo-naczyniowego i oddechowego [11]. W tym
miejscu skupimy siê na oddzia³ywaniu tego procesu na
wybrane cechy dzia³ania mózgu.
Separacja wp³ywa d³ugotrwale na funkcjonowanie neurohormonalne w zakresie wydzielania kortyzolu i jego sprzê¿enia z innymi hormonami i neurotransmiterami [12].
Dodatkowo trauma separacyjna istotnie oddzia³uje na funkcjonowanie mózgowego systemu sekrecji i regulacji opioidów endogennych [13]. Silny stres bêd¹cy wynikiem
separacji wyzwala intensywne wydzielanie opioidów, czego
dowody mo¿na znaleæ w pracach, w których badacze wykorzystuj¹ metody izolacji spo³ecznej m³odych zwierz¹t
i nastêpnie badaj¹ (m.in. metod¹ autoradiografii in vivo)
wi¹zania opioidów w receptorach. Wyniki takich badañ pokazuj¹ wzrost opioidów w obszarach przyrodkowych p³atów czo³owych i w obszarze oko³opêczkowym (parafascicular  przyrodkowo-grzbietowa czêæ wzgórza), którego nie
zauwa¿a siê u zwierz¹t nieizolowanych. Poza tym odmienny
wzorzec funkcjonowania opioidów obserwuje siê w substancji czarnej i brzusznym obszarze nakrywki. Nadmierne oddzia³ywanie opioidów we wczesnym okresie rozwoju wtórnie doprowadza do zmniejszenia gêstoci receptorów tych
substancji w póniejszych fazach rozwojowych, co wp³ywa
na zdolnoci mózgu do regulowania reakcji na bolesne, b¹d
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nieprzyjemne wydarzenia i zapotrzebowanie na kontakty
interpersonalne. Podobne zmiany dotycz¹ tak¿e regulacji
funkcjonowania oksytocyny i wazopresyny [14, 15, 16].
Izolacja spo³eczna wp³ywa równie¿ na wydzielanie takich neurotransmiterów jak serotonina, odgrywaj¹ca istotn¹
rolê w reagowaniu na napiêcie emocjonalne i stres oraz na
to, czy reakcja taka bêdzie mniej lub bardziej impulsywna
[14, 16]. Innym istotnym neuroprzekanikiem bior¹cym
udzia³ w tym procesie jest noradrenalina. Kolejny wa¿ny
mechanizm  to wp³yw kortyzolu i opioidów na rozwój
struktur hipokampa i innych obszarów uk³adu limbicznego
[16]. Zmiany te dotycz¹ w g³ównej mierze gêstoci komórek
hipokampa (zmniejszenie o 630%), cia³a migda³owatego,
zakrêtu obrêczy i podwzgórza. Rozregulowanie dzia³ania
wszystkich wymienionych struktur i mechanizmów w znacznej mierze zmienia funkcjonowanie mózgowego systemu
odpowiedzi na sytuacje stresowe oraz na pamiêæ takich zdarzeñ. Dutton [10] sugeruje, ¿e sytuacja opuszczenia, porzucenia uruchamia wówczas wspomnienie traumy wraz z jej
silnym komponentem emocjonalnym. Wspomniane wczeniej nadmierne wydzielanie opioidów i noradrenaliny zaburza dzia³anie pamiêci explicite, innymi s³owy powoduje
czêciowe lub ca³kowite zniesienie zdolnoci do wiadomego regulowania aktywizacji tych wspomnieñ. Powstaj¹
w ten sposób uporczywe, intruzyjne wspomnienia, które
w przypadku spostrze¿enia sytuacji opuszczenia uruchamiaj¹ wewnêtrzne stany pobudzenia, których bardziej zaawansowana  korowa  regulacja staje siê niemo¿liwa. Taki
zdezintegrowany i nasycony nieuwiadomionymi wspomnieniami sytuacji roz³¹ki mózg w zasadniczy sposób znosi
zdolnoæ adekwatnego do sytuacji zachowania w okolicznociach porzucenia bêd¹cych indywidualnym mechanizmem spustowym dla silnego odreagowania agresywnego.
Nale¿y wyranie zaznaczyæ, ¿e przedstawiony opis mechanizmów neurobiologicznych przek³ada siê na zdolnoæ
i jakoæ zapamiêtania przez sprawcê swego czynu.
LIMBICZNA WYZWOLONA
REAKCJA PSYCHOTYCZNA
Ostatnim typem specyficznego zachowania homicydalnego, które chcemy przedstawiæ, jest opisywana przez
Anneliese Pontius, z Harvard Medical School limbiczna
wyzwolona reakcja psychotyczna (LPTR, limbic psychotic
trigger reaction).
LPTR jest specyficznym typem napadu padaczkowego
wystêpuj¹cego bez drgawek, którego ogniskiem s¹ okrelone struktury uk³adu limbicznego. Zosta³ opisany po raz
pierwszy przez wspomnian¹ autorkê w roku 1984 [17] i od
tego czasu autorka stara³a siê udoskonaliæ kategorie opisowe
tego zespo³u, jak i wskazaæ studia przypadków, które prezentuj¹ zachowania zgodne z opisem. Znamienne jest to, ¿e
LPTR ma niezmienny zestaw czynników, które nale¿y rozpoznaæ, aby móc wysun¹æ ugruntowan¹ klinicznie hipotezê,
¿e dane zachowanie rzeczywicie mo¿na uznaæ za LPTR:
1. przejciowy stan psychotyczny: halucynacje (ró¿nej
modalnoci, wzrokowe, ustrukturalizowane i nie) oraz
urojenia,
2. przejciowa nadaktywacja uk³adu autonomicznego,
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3. przebieg zbli¿ony do napadu padaczkowego; z okresem
aury o charakterystycznej dezorganizacji poznawczej,
okresem napadu, w którym mo¿e dojæ do zabójstwa
bêd¹cego swoistym automatyzmem i póniejszym stanem psychicznej bezw³adnoci,
4. sp³aszczenie afektu w trakcie przebiegu ca³ego napadu,
5. niewystepowanie ilociowych zmian wiadomoci,
6. zdarzenie jest zapamiêtywane,
7. wyj¹tkowo zindywidualizowany czynnik wyzwalaj¹cy,
polegaj¹cy na przywróceniu z pamiêci okrelonych dowiadczeñ,
8. ruminowanie umiarkowanie traumatycznych dowiadczeñ z przesz³oci  nastêpuj¹ce przerywane ponowne
dowiadczanie sytuacji traumatycznej,
9. czyn jest nieumotywowany,
10. sprawca nie planuje czynu,
11. zabójstwo o charakterze ego-dystonicznym,
12. po dokonaniu czynu sprawca nie usprawiedliwia siê, nie
próbuje oskar¿yæ innych, wystêpuj¹ce zagro¿enie prób¹
samobójcz¹,
13. przed przestêpstwem sprawca nie za¿ywa rodków odurzaj¹cych,
14. sprawca nie wykazuje cech otêpienia ani upoledzenia
umys³owego,
15. z regu³y, w wywiadzie rodzinnym nie wystêpowa³y zaburzenia typu padaczkowego, choæ takie mog³y wystêpowaæ wczeniej u sprawcy.
Jako najistotniejsze kryteria wykluczaj¹ce LPTR wymieniane s¹:
 wczeniej wystêpuj¹ca psychoza, np. schizofrenia,
 zaburzenia eksplozywne,
 padaczka skroniowa z zaburzeniami wiadomoci,
 mo¿liwe do udowodnienia planowanie, premedytacja,
 zaburzenia osobowoci i zachowania z powtarzaj¹cymi
siê ró¿norodnymi zachowaniami agresywnymi,
 u¿ycie rodków odurzaj¹cych przed czynem [18, 19].
Je¿eli w trakcie LPTR dochodzi do zabójstwa, to z powy¿szych charakterystyk wynika, ¿e jest one niezaplanowane, ego-dystoniczne, sprawca zapamiêtuje jego przebieg,
wydaje siê pozornie nieumotywowane (choæ brak motywu
we wspó³czesnej psychologii i psychiatrii jest kwesti¹ dyskusyjn¹). W przypadku osoby, u której wyst¹pi³a LPTR
w fazie przedkryminalnej (przed pope³nieniem przestêpstwa)
nie zauwa¿a siê zmian zachowania wskazuj¹cych na prze¿ywanie silnego napiêcia emocjonalnego. W zachowaniu
sprawcy nie mo¿na odnaleæ cech planowania zbrodni zarówno w postaci prze¿ywanych fantazji treciowo nawi¹zuj¹cych do czynu, jak te¿ fizycznego przygotowywania siê
do zabójstwa (wybór ofiary, dobór narzêdzia, ustalenie
miejsca, opracowanie ewentualnego alibi). Sprawca nie inscenizuje miejsca zdarzenia przed czynem i nie podejmuje
innych dzia³añ zabezpieczaj¹cych (rêkawiczki, maski itp.)
Czyn przebiega zgodnie z nabytymi wzorcami reagowania
w sytuacjach trudnych, jednak przy minimalnym udziale
wiadomoci.
Pod wzglêdem organizacji neurofizjologicznej zachowanie to traktowane jest jako swoisty kindling (wywo³anie
nadwra¿liwoci okrelonych obszarów mózgu na bodziec
na tyle s³aby, ¿e przed wczeniejszym jego wielokrotnym
zaaplikowaniem nie wystêpowa³a reakcja elektrochemiczna),
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w przebiegu którego skojarzenie aktualnej sytuacji z dowiadczeniem z przesz³oci wywo³uje kaskadê procesów,
które mog¹ zakoñczyæ siê zabójstwem. Kindling rozpoczyna
siê od jakiego bodca wyzwalaj¹cego rozprzestrzenienie
siê impulsów elektrycznych i chemicznych. W klasycznych
procedurach eksperymentalnych u¿ywano ró¿nego rodzaju
bodców zewnêtrznych, podczas gdy Pontius sugeruje, ¿e
takim impulsem mo¿e byæ równie¿ wspomnienie (bodziec
wewnêtrzny). Opiera siê ona m.in. na pracach Halgrena
i in. [20], z których wynika, ¿e proces bêd¹cy ród³em wy³adowañ w trakcie napadu padaczkowego i pamiêæ dziel¹ te
same obwody neuronalne. Lokalne obwody autoasocjacyjne
(zamkniête obwody neuronalne, przez które przebiega pobudzenie) mog¹ funkcjonowaæ w ten sposób, ¿e dochodzi do
hipersynchronizacji i wy³adowañ, co oznacza, ¿e mózgowy
system pamiêci mo¿e w pewnych warunkach wygenerowaæ
czêciowy napad padaczkowy. Warto równie¿ wspomnieæ, i¿
uk³ad limbiczny i cia³o migda³owate s¹ strukturami wyj¹tkowo podatnymi na zadzia³anie mechanizmu kindling [18, 20].
Pontius sugeruje, ¿e w trakcie g³ównego etapu LPTR
nastêpuje ca³kowite zniesienie mo¿liwoci kontroli zachowania oraz zak³ócenie zdolnoci przewidzenia skutków
swoich dzia³añ. Odwo³uj¹c siê do za³o¿enia, ¿e okolice czo³owe funkcjonuj¹ razem z uk³adem limbicznym na zasadzie
wzajemnych sprzê¿eñ zwrotnych, poprzez które ca³oæ takiego uk³adu jest dynamicznie regulowana, w LPTR dochodzi do zak³ócenia dzia³ania okolic czo³owych poprzez
nag³e, nadmierne funkcjonowanie struktur uk³adu limbicznego. Zak³ócenie dzia³ania okolic czo³owych wi¹¿e siê czêsto z symptomem nazywanym zachowaniem u¿ytkownika
[8], st¹d jest mo¿liwe, ¿e osoba w opisywanym stanie mo¿e
odruchowo chwyciæ za jakie narzêdzie i u¿yæ go zgodnie z przeznaczeniem. Wspomniane skojarzenie aktualnej
sytuacji z wczeniejszym dowiadczeniem stanowi wyj¹tkowy czynnik wyzwalaj¹cy dla kaskady wspomnieñ, którym
towarzyszy wzmo¿enie aktywnoci (nag³e, silne wy³adowania) hipokampa i cia³a migda³owatego. W³anie nag³e wy³adowania z cia³a migda³owatego powoduj¹ wtórne obni¿enie
funkcji obszarów czo³owych. Autorka uwa¿a, ¿e zachowanie osoby w trakcie LPTR jest takie, jak dzia³anie na autopilocie, kiedy jest siê w stanie wykonaæ doæ z³o¿on¹ czynnoæ bez zamiaru, kontroli i mo¿liwoci jej zahamowania.
Co istotne  i odró¿niaj¹ce LPTR od padaczki skroniowej
 w LPTR zachowania takie nie s¹ charakterystyczne dla
przeciêtnego sposobu funkcjonowania sprawcy i cile wi¹¿¹ siê z indywidualnym bodcem wyzwalaj¹cym. Dot¹d
autorka opisa³a 23 przypadki, które zaklasyfikowa³a wg
wczeniej przytoczonych 15 kryteriów jako LPTR [18, 21,
22]. Przypadki te w wiêkszoci by³y zabójstwami, ale pojawia³y siê te¿ podpalenia, akty ekshibicjonizmu i inne nietypowe zachowania. Przypadków tych nie mo¿na by³o te¿
uznaæ za przebieg jakiejkolwiek innej formy napadów w padaczce skroniowej.
Poza analiz¹ zak³óconego dzia³ania uk³adu limbicznego
w zakresie funkcjonowania pamiêci (w tym pamiêci emocjonalnej), poziomu wiadomej kontroli zachowania nale¿y wskazaæ, ¿e hipofunkcja struktur czo³owych jest znamienn¹ cech¹ tego zespo³u. Istotne s¹ nastêpuj¹ce fakty.
(1) Dysfunkcje czo³owe mog¹ wywo³aæ zale¿noæ podmiotu od otoczenia, w tym: w formie zachowania u¿ytkownika, kiedy to zachodzi ograniczenie kontroli i hamowania
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Tablica 1. Zale¿noæ pomiêdzy czynnikiem traumatycznym z przesz³oci jednostki a zachowaniem homicydalnym  przyk³adowe relacje
pomiêdzy wydarzeniami z przesz³oci a bodcem spustowym w LPTR [wg 17]
Nr

czynnik traumatyczny z przesz³oci

bodziec wyzwalaj¹cy i zachowanie homicydalne

1. wys³anie sprawcy do szpitala psychiatrycznego przez rodziców
bez jego zgody

cios w serce brata w trakcie czytania opowiadania o osobie,
która zosta³a wys³ana bez swojej zgody do szpitala psychiatrycznego

2. dowiadczenie zmuszania do seksu oralnego w dzieciñstwie

zastrzelenie cz³onka rodziny po tym, jak nachalnie zachêca³ sprawcê
do wspólnego ogl¹dania materia³ów pornograficznych

3. spostrze¿enie zdjêcia ojca, na którym sta³ w specyficznej pozycji utopienie spostrze¿onego, obcego mê¿czyzny, który by³ na rybach
z ³apk¹ na muchy;ojciec zmar³ na atak serca zaraz po k³ótni
i sta³ w podobnej pozie jak ojciec na zdjêciu, trzymaj¹c wêdkê
ze sprawc¹, który mia³ wtedy 4 lata
4. operacja wyciêcia migda³ków przebyta w dzieciñstwie,
z póniejszym silnym bólem gard³a w trakcie prze³ykania;
sprawca radzi³ sobie z bólem przez trzymanie siê za szyjê

uduszenie partnerki w trakcie gry wstêpnej, kiedy sprawca dotyka³
jej szyi w szczególny sposób

Tablica 2. Charakterystyka mechanizmów neuropsychologicznych i opisu kryminalistycznego wybranych typów zachowañ homicydalnych
Charakterystyka

Typ zachowañ homicydalnych
syndrom E

zabójstwo z porzucenia

LPTR

Zmiany psychotyczne
w trakcie czynu

bez zmian psychotycznych

bez zmian psychotycznych, choæ
z mo¿liwym zniekszta³ceniem
poznawczym spostrzeganej osoby

krótki stan psychotyczny
(urojenia, halucynacje)

Zakres pobudzenia
autonomicznego
i emocjonalnego

pobudzenie autonomiczne.
sp³aszczenie afektu

silne pobudzenie emocjonalne

pobudzenie autonomiczne

Ofiara

wybrana ofiara, mo¿e mieæ
symboliczne znaczenie
dla sprawcy

ofiar¹ jest osoba bliska sprawcy,
z regu³y partnerka

ofiara zupe³nie przypadkowa

Typ kontaktu z ofiar¹

kontakt poredni, rzadziej
bezporedni

kontakt bezporedni

kontakt bezporedni

Zakres wczeniejszego
planowania

planowanie wystêpuje

bez planu

bez planu

Kontrola sytuacji

sprawca pocz¹tkowo kontroluje
sytuacjê, póniej kontrola mo¿e
byæ zachwiana przez zbyt du¿¹
iloæ istotnych elementów
sytuacji kryminalnej

bez kontroli

bez kontroli

Zdolnoæ zapamiêtania
czynu

sprawca mo¿e zapamiêtaæ czyn

zapamiêtanie mo¿e byæ fragmentaryczne, zniekszta³cone emocjonalnie

pe³na mo¿liwoæ zapamiêtania

Typ osobowoci
sprawcy

obsesyjno-kompulsyjna

osobowoæ zale¿na, bierno-agresywna schizoidalna, introwertywna
lub borderline

Mechanizmy
neurobiologiczne

okresowe zahamowanie dzia³ania
cia³a migda³owatego przez hiperaktywacjê struktur czo³owych
(szczególnie ofc i przyrodkowych), niezak³ócone funkcjonowanie okolic grzbietowo-bocznych
p³atów czo³owych

obni¿ona wydolnoæ mózgowych
mechanizmów regulacji zachowania
w stresie, impulsywnoæ, zmiany
w strukturze hipokampa, zaburzenie
pamiêci explicite i zdolnoæ kontroli
agresji w wyniku neurochemicznej
dezorganizacji funkcjonowania
uk³adu limbicznego

Charakter mechanizmów bodziec spustowy niespecyficzny, bodziec spustowy specyficzny
wywo³uj¹cych
desensytyzacja, zahamowanie
zachowania agresywne dostêpu emocji

zainicjowanego zachowania u¿ytkowego. (2) Obszary czo³owe s¹ funkcjonalnie zwi¹zane z uk³adem limbicznym na
zasadzie wzajemnych dynamicznych sprzê¿eñ zwrotnych, co
zosta³o w szczegó³ach opisane ju¿ przez Nautê na pocz¹tku

pocz¹tkowa hiperaktywacja cia³a
migda³owatego i hipokampa
z tymczasowym wtórnym zahamowaniem okolic czo³owych, rozniecenie
pobudzenia elektrycznego poprzez
kindling na uk³ad limbiczny,
zak³ócenie funkcjonowania okolic
grzbietowo-bocznych p³atów
czo³owych
specyficzny bodziec wyzwalaj¹cy

lat siedemdziesi¹tych i potwierdzaj¹ pogl¹dy wspó³czesnej
neuropsychiatrii [23]. (3) Uszkodzenie p³atów czo³owych
zgodnie z koncepcj¹ ewolucji-dyssolucji Jacksona mo¿e wywo³aæ ods³oniêcie ni¿szych piêter ewolucyjnych uk³adu
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nerwowego i tym samym ujawnienie siê zachowañ popêdowo-instynktownych, w tym z³oci i agresji [8]. Pontius
opisuje atak w trakcie LPTR jako zachowanie atawistyczne,
regresywne, organizowane na ni¿szych ewolucyjnie poziomach centralnego uk³adu nerwowego [21, 22].
Na zakoñczenie tej czêci przedstawimy jeszcze wybrane przyk³ady zale¿noci pomiêdzy czynnikiem traumatycznym zaistnia³ym w przesz³oci jednostki a zachowaniem
w trakcie przebiegu LPTR, które opisa³a Anneliese Pontius
(tabl. 1)
PODSUMOWANIE
Przedstawione przez nas charakterystyki relacji miêdzy
funkcjonowaniem mózgu a swoistym zachowaniem homicydalnym mia³o na celu: wskazanie nowego zastosowania
wiedzy z zakresu neuropsychiatrii dla dzia³añ kryminologiczno-s¹dowych, np. do opracowanie metod przes³uchania w aspekcie mo¿liwoci zapamiêtania czynu przez
sprawcê, odpowied na pytania s¹du dotycz¹ce poczytalnoci, a szczególnie mo¿liwoci pokierowania swoim zachowaniem; wstêpne nakrelenie formy w jak¹ mo¿na uj¹æ
specyficzne cechy dzia³ania mózgu w danych okolicznociach kryminalnych, poszerzenie mo¿liwoci rozumienia
zabójstwa jako zachowania generowanego przez swoist¹
sytuacjê i okrelone  przejciowe lub trwa³e  zaburzenie
funkcjonowania mózgu. Ujêcie zachowania homicydalnego
w granice poszczególnych systemów mózgowych pozwala
równie¿ na ocenê dzia³ania takiego mózgu pod k¹tem tego,
co mog³o siê dziaæ przed pope³nieniem przestêpstwa, oraz
na okrelenie zakresu mo¿liwoci sterowania zachowaniem
w trakcie dokonywania czynu. Zwi¹zki miêdzy funkcjonowaniem mózgu a charakterystyk¹ kryminalistyczn¹ przedstawia tabl. 2.
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