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Definicje: przemoc, agresja 

Przemoc – wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub 

stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki 

wpływ, przy czym rozróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i 

przemoc psychiczną. 

 

Agresja – zachowanie ukierunkowane na zewnątrz lub do wewnątrz 

(autoagresja) mające na celu spowodowanie szkody fizycznej lub 

psychicznej. 

 

Agresja instrumentalna – agresja służąca innemu celowi niż zranienie 

lub zadanie bólu, np.: zastraszenie, usunięcie konkurencji, itp. 



Dziesięć terminów stosowanych w 

zależności od kontekstu przemocy 

1. Przemoc w przedszkolu 

2. Mobbing w szkole 

3. Przemoc między rówieśnikami 

4. Przemoc domowa 

5. Przemoc w relacjach intymnych 

6. Mobbing w więzieniu 

7. Mobbing w miejscu pracy 

8. Przemoc stadionowa 

9. Przemoc wobec osób starszych 

10. Cyberbulling 



Teorie tłumaczące zjawisko(a) 

przemocy 

1. Teoria ewolucyjna 

2. Teoria przywiązania i style wychowawcze 

3. Teoria społecznego uczenia się 

4. Teoria społeczno-kulturowa 

5. Modele systemowe/interakcyjne 



Podstawowe założenia  

ewolucyjnej teorii przemocy 

1. Zachowanie agresywne leżące u podstaw zjawiska 
(zjawisk) przemocy mają podłoże genetyczne i 
charakter przystosowawczy (selfish gen) 

 

2. Istnieje duże podobieństwo pomiędzy człowiekiem a 
innymi ssakami jeżeli chodzi o mechanizmy zachowań 
agresywnych 

 

3. Być może – z uwagi na stopień obecnego rozwoju 
społeczno-bytowego – przemoc już nie jest 
człowiekowi potrzebna (jest nieprzystosowawcza na 
tym etapie rozwoju ewolucyjnego) 



Prehistoria badań nad neurotoksycznością 

doznawanej przemocy 

????  Opis biblijny – Księga Joba 

 

1896  Freud Z.: „Etiologia Histerii” 

 

1945  Spitz A.R. – opis tzw.depresji anaklitycznej 

 

1946  Caffey J.: „Liczne złamania kości długich u 

           dzieci cierpiących z powodu chronicznego 

           krwiaka poddtwardówkowego” 

 

1962  Kempe C.H.: „Zespół bitego dziecka” 

 



Pierwsze dowody na neurotoksyczność 

doznanej (doznawanej) przemocy 

1978 – Davies R.W. i wsp. (zmiany w EEG u ofiar 

            kazirodztwa) 

1997 – Bremner J.D. i wsp. (mniejszy lewy hipokamp  

            u osób dorosłych molestowanych w dzieciństwie) 

1998 – Ito Y. i wsp. (zmiany w EEG w obrębie lewej półkuli 

            u dzieci, w wieku 8 – 12 lat, które ulegały przemocy 

            fizycznej lub seksualnej) 

2000 – Driessen M. i wsp. (obustronnie mniejszy hipokamp 

            i jądro migdałowate u kobiet molestowanych w  

            dzieciństwie) 



Fakty świadczące pośrednio o związku zmian  

w mózgu u osób dotkniętych przemocą  

z doznaniem (doznawaniem) tej przemocy 

1. Zespoły lękowe, depresyjne, PTSD występujące 

        w następstwie doznanej (doznawanej) przemocy 

 

2.    Stwierdzane przy pomocy różnych metod zmiany w 
mózgu u zwierząt poddawanych „przemocy” 
(psychospołeczny stres u wiewióreczników, atak kota 
u szczurów, itp.) i wykazujących w związku z nią, 
odpowiednio, „zaburzenia depresyjne” lub „lękowe” 

 

3.    Stwierdzane metodami biochemicznymi zmiany w 
mózgu u zwierząt poddanych stresowi 
(unieruchomienie) i wykazujących w jego następstwie 
„zaburzenia lękowe” 



Udział neuronalnych proteaz w remodelowaniu synaps  

[taki proces zachodzi w j. migdałowatym pod wpływem stresu  

/Nature, 2011, 473 (7347): 372 – 375/] 



Prehistoria badań nad patologią 

OUN u sprawców przemocy 

 

1.  ???? – Opis biblijny (Księga Joba) 

 

2.  1848 – Opis przypadku Phinesa Gage’a 



Naukowe dowody,  

że uszkodzenie OUN może być przyczyną 

zachowań przemocowych 

1996 – Grafman J. i wsp.: Frontal lobe injures, violence, 
and aggression: a raport of the Vietnam Head Injury 
Study; Neurology, 46: 1231 – 1238. 

 

2007 – Narayan V.M. i wsp.: Regional cortical thinning in 
subjects with violent antisocial personality disorder or 
schizophrenia; Am. J. Psychiatry, 164: 1418 – 1427. 

 

2011 – Fazel S.: Risk of violent crime in individuals with 
epilepsy and traumatic brain injury: a 35-Year Swedish 
Population Study; PLOS Medicine 8 (12) e1001150.  



Nieprzystawalność zjawisk klinicznych  

do zjawisk występujących w populacji ogólnej  

w kontekście przemocy 

1. Zwykle brane są pod uwagę przypadki skrajne 
(mordercy, osoby skazane, osoby podwójnie lub nawet 
potrójnie dotknięte patologią) 

 

2. Z reguły osoby z grupy badanej przebywają w zupełnie 
innych warunkach (gorszych!) niż osoby z grupy 
kontrolnej 

 

3. Stosunkowo rzadko dokonywany jest podział 
badanych pod względem charakteru występujących u 
nich zachowań przemocowo-agresywnych 
(podstawowe dwa typy takich zachowań to –  
przemoc gorąca /emocjonalna/ i przemoc chłodna)  



Analiza zjawiska agresji u zwierząt  

dla wyjaśnienia cech charakteru psychopatów;  

I. rodzaje agresji i ich generalny podział 

A. Rodzaje agresji [Moyer, 1968]: 
         - agresja wywołana lękiem (w samoobronie) 

         - agresja związana z obroną potomstwa 

         - agresja pomiędzy samcami 

         - agresja wywołana podrażnieniem 

         - agresja związana z aktem seksualnym 

         - agresja drapieżcza 

         - agresja terytorialna 

 

B.    Ogólnie przyjęty, dychotomiczny podział agresji: 
        1) agresja emocjonalna (reaktywna, defensywna, wroga) 

        2) agresja drapieżcza (proaktywna, zaplanowana, instrumentalna)   

 



Analiza zjawiska agresji u zwierząt  

II. mózgowe struktury zaangażowane w realizację zjawiska agresji 

(wg. Siegel A. & Victoroff J., 2009) 

LH – boczne 

podwzgórze 

MH – środkowe 

podwzgórze 

PAG – substancja 

szara okołowodo-

ciągowa 

 



Analiza zjawiska agresji u zwierząt; 

III. Neurotransmitery zaangażowane w realizację zjawiska agresji 

1. Aminokwasy 

            - kwas gammaaminomasłowy 

            - kwas glutaminowy 

 

2. Tzw. neurotransmitery  

          klasyczne 

            - acetylocholina 

            - dopamina 

            - noradrenalina 

            - serotonina 

 

 

 
 

 

 

             

 

3. Peptydy 

     - cholecystokinina 

      - oksytocyna 

      - peptydy opiatowe 

      - substancja P 

      - wazopresyna 

 

4. Inne 

      - tlenek azotu (NO) 

      - neurosteroidy? 

Memento: 
Każdy z w/w neuroprzekaźników posiada własne enzymy syntetyzujące i rozkładające 

oraz zwykle przynajmniej dwa podtypy receptorów (serotonina ma ich ok. siedemnaście) 



Szczególnie interesujące zwierzęce 

modele przemocy 
1. Agresja „ożenionego” samca nornika preriowego 

wobec innych samic swojego gatunku (nie zachowują 
się tak inne gatunki nornika!) 

 

2. Transgeneracyjna transmisja przemocy wobec 
intymnego partnera u szczura* 

       (Cordero M.I.: Translational Psychiatry, 2012, 2, e106; 
doi: 10.1038/tp.2012.32.) 

 

* Uwaga: 

Tego typu zachowanie u ludzi jest faktem (Roberts A.L.: Epidemiology,  

2010, 21 /6/, 809 – 818), ale jest tłumaczone teorią społecznego 

uczenia się 

   



Jakich aktorów sceny przemocy nie biorą pod 

uwagę neurobiologicznie zorientowani teoretycy? 

Aktorzy sceny przemocy cieszący się 

zainteresowaniem  neurobiologicznie 

zorientowanych specjalistów: 

 

1. Sprawca 

 

2. Ofiara 

Aktorzy sceny przemocy nie cieszący się 

zainteresowaniem neurobiologicznie  

zorientowanych specjalistów: 

 

3. Świadkowie: 

         a – „współpracujący” ze sprawcą 

         b – „współpracujący” z ofiarą 

         c – obojętni  



Podsumowanie 
1. U człowieka, zarówno u ofiar, jak i u sprawców przemocy 

obserwuje się zmiany w mózgu, co do których istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że z tą przemocą mają związek. 

 

2. Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy uleganiem przemocy a 
zmianami w mózgu ofiary i wywieraniem przemocy a zmianami w 
mózgu sprawcy wydają się potwierdzać badania na zwierzętach. 

 

3. Szczegółowe wyjaśnienie bardzo skomplikowanych 
neurobiologicznych mechanizmów zachowań przemocowych być 
może w przyszłości pozwoli nam skutecznie leczyć i ofiary i 
sprawców farmakologicznie (obecnie próbuje się). 

 

4. Badania nad neurobiologicznymi uwarunkowaniami zachowań 
agresywnych i przemocowych przynoszą na tyle interesujące 
wyniki, że należałoby nimi też objąć świadków przemocy, aby 
wyjaśnić dlaczego część z nich zachowuje się w sposób czynny, a 
część – bierny. 


