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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
nr 65, poz. 595 ze zm.).
Za swoje najważniejsze osiągnięcie naukowe, uprawniające do rozpoczęcia procedury
habilitacyjnej, uznaję:
- określenie wpływu krótkotrwałej prezentacji emocjonalnych obrazów, dźwięków i wyrazów
na monitorowanie reakcji;
- określenie wpływu różnic indywidualnych w zakresie zdecydowania oraz fundamentalizmu
religijnego na monitorowanie reakcji.
Efekty prac badawczych zostały przedstawione w 5 publikacjach z listy filadelfijskiej.
a) tytuł osiągnięcia naukowego:

Monitorowanie reakcji – wpływ czynników emocjonalnych oraz różnic indywidualnych
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b) publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:
1. Senderecka, M. (2016). Threatening visual stimuli influence response inhibition and error
monitoring: An event-related potential study. Biological Psychology, 113, 24-36.
Impact Factor JCR w roku publikacji: 3.070
Impact Factor JCR w okresie ostatnich 5 lat: 3.739
Aktualna liczba punktów wg wykazu MNiSW: 40
Liczba cytowań wg Web of Science: 7 (13 wg Publish or Perish)

2. Senderecka, M. (2018). Emotional enhancement of error detection—The role of perceptual
processing and inhibition monitoring in failed auditory stop trials. Cognitive, Affective,
& Behavioral Neuroscience, 18, 1-20.
Impact Factor JCR w roku 2017*: 2.565
Impact Factor JCR w okresie ostatnich 5 lat: 3.413
Aktualna liczba punktów wg wykazu MNiSW: 40
Liczba cytowań wg Web of Science: 1 (5 wg Publish or Perish)

3. Senderecka, M., Ociepka, M., Matyjek, M., & Kroczek, B. (2018). Post-error brain activity
correlates with incidental memory for negative words. Frontiers in Human Neuroscience,
12, 178.
Impact Factor JCR w roku 2017*: 2.871
Impact Factor JCR w okresie ostatnich 5 lat: 4.022
Aktualna liczba punktów wg wykazu MNiSW: 35
Liczba cytowań wg Web of Science: 0 (1 wg Publish or Perish)

4. Senderecka, M., Szewczyk, J., Wichary, S., & Kossowska, M. (2018). Individual differences
in decisiveness: ERP correlates of response inhibition and error monitoring.
Psychophysiology, 55, e13198.
Impact Factor JCR w roku 2017*: 3.118
Impact Factor JCR w okresie ostatnich 5 lat: 3.628
Aktualna liczba punktów wg wykazu MNiSW: 35
Liczba cytowań wg Web of Science: 0 (1 wg Publish or Perish)

5. Senderecka, M., Kossowska, M., Sekerdej, M., & Szewczyk, J. (2019). Religious
fundamentalism is associated with hyperactive performance monitoring: ERP evidence
from correct and erroneous responses. Biological Psychology, 140, 96-107.
Impact Factor JCR w roku 2017*: 2.891
Impact Factor JCR w okresie ostatnich 5 lat: 3.739
Aktualna liczba punktów wg wykazu MNiSW: 40
Liczba cytowań wg Web of Science: 0 (0 wg Publish or Perish)
* Impact Factor JCR w roku publikacji (2018 i 2019) nie jest jeszcze dostępny.
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Opis mojego wkładu w powyższe prace został przedstawiony w punkcie c) oraz szczegółowo
w załączonym do wniosku wykazie opublikowanych prac naukowych.
c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. prac i osiągniętych wyników wraz
z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

4.1. Wprowadzenie
Podstawowym obszarem moich zainteresowań badawczych jest kontrola poznawcza,
a konkretnie – proces monitorowania reakcji, zwłaszcza błędnych, oraz jego mózgowe podłoże.
Monitorowanie reakcji definiuje się jako zdolność do przeprowadzenia oceny aktualnie
wykonywanych działań, wykrycia popełnionych błędów i dynamicznego dopasowania sposobu
reagowania do zmieniających się wymagań otoczenia. Zdolność ta odgrywa kluczową rolę
w procesie adaptacyjnej kontroli zachowania, a jej skuteczność zależy przede wszystkim
od sprawności działania przyśrodkowej kory czołowej (Ridderinkhof et al., 2004).
Przeprowadzone dotychczas badania jednoznacznie wskazują, że na proces
monitorowania reakcji mają wpływ długotrwale utrzymujące się stany afektywne. Wzmożoną
detekcję błędów zaobserwowano choćby u pacjentów lękowych, z objawami niepokoju,
depresją, obniżonym nastrojem, a także z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (ang.
obsessive–compulsive disorder, OCD) (Chiu & Deldin, 2007; Endrass et al., 2008, 2010; Hajcak et
al., 2003; 2004; Holmes & Pizzagalli, 2008; Luu et al., 2000). Zdecydowanie mniej wiadomo
natomiast na temat tego, czy proces monitorowania reakcji może zmieniać się wskutek
przejściowego, krótkotrwałego wpływu czynników emocjonalnych. Wyniki dotychczasowych,
relatywnie nielicznych eksperymentów zrealizowanych w tym wątku badawczym nie przyniosły
jednoznacznych odpowiedzi (ich krótki przegląd zamieściłam poniżej w punkcie 4.3). Badania
przeprowadzone w nurcie psychologii różnic indywidualnych sugerują ponadto,
że intensywność monitorowania reakcji może wykazywać systematyczne powiązanie nie tylko
ze stanami emocjonalnymi, ale także z cechami osobowości czy temperamentu. Wzmożone
zaangażowanie w proces detekcji błędów odnotowano choćby u perfekcjonistów oraz osób
z wysokim poziomem sumienności (Hill et al., 2016, Perrone-McGovern et al., 2017), obniżone
natomiast – u osób impulsywnych (Ruchsow et al., 2005). Tę ostatnią zależność
zaobserwowałam także w badaniach własnych, stanowiących część mojej pracy doktorskiej,
przeprowadzonych z udziałem dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
z zaburzeniami koncentracji uwagi (ang. attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD)
(Senderecka et al., 2012). Wiele przesłanek wskazuje jednak na to, że związek między
monitorowaniem reakcji a cechami indywidualnymi dotyczy znacznie szerszego spektrum
zmiennych różnicowych, które dotychczas nie były brane pod uwagę w badaniach.
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Mając na uwadze zasygnalizowane powyżej nierozstrzygnięte problemy i otwarte wątki
badawcze, w moich pracach postanowiłam skoncentrować się na dwóch zasadniczych celach.
Po pierwsze (1), chciałam ustalić, w jakim stopniu krótkotrwała prezentacja nacechowanych
afektywnie bodźców, przynależących do różnych kategorii (takich jak obrazy, dźwięki
czy wyrazy), moduluje przebieg procesu detekcji i ewaluacji błędów (Senderecka, 2016; 2018;
Senderecka, Ociepka, Matyjek, & Kroczek, 2018). Po drugie (2), wraz ze współpracownikami
postanowiłam sprawdzić, czy i w jaki sposób skuteczność monitorowania reakcji zależy
od wybranych cech indywidualnych (Senderecka, Szewczyk, Wichary, & Kossowska, 2018;
Senderecka, Kossowska, Sekerdej, & Szewczyk, 2019). Szukając odpowiedzi na drugie
z postawionych pytań, skoncentrowałam się na zdecydowaniu1 (ang. decisiveness), jako cesze
blisko powiązanej z impulsywnością (Dickman, 1990), oraz fundamentalizmie religijnym,
ze względu na jego łączność z OCD (Inozu et al., 2012). Dodatkowo, moim celem było także
ustalenie: (3) czy intensywność mózgowej odpowiedzi na błąd wiąże się z przebiegiem
procesów bezpośrednio poprzedzających jego popełnienie (Senderecka, 2016; 2018), a także
(4) czy istnieje związek między procesem detekcji błędu a pamięcią mimowolną (Senderecka,
Ociepka et al. 2018).
4.2. Metoda i narzędzia badawcze
Podstawową metodą, do której odwołałam się we wszystkich pracach przedstawionych
jako osiągnięcie habilitacyjne, była analiza potencjałów związanych ze zdarzeniem (ang. eventrelated potentials, ERPs), czyli analiza krótkotrwałych zmian w aktywności elektrycznej mózgu,
które pojawiają się wskutek wystąpienia w otoczeniu określonego bodźca lub wykonania przez
osobę badaną reakcji. Metoda ta pozwala z bardzo dużą rozdzielczością czasową określić
przebieg różnych procesów mentalnych, zarówno podstawowych, związanych z percepcją
i sensorycznym opracowaniem bodźca, jak i bardziej zaawansowanych, łączących się z kontrolą
poznawczą. Dodatkowo, w przypadku dwóch prac (Senderecka, 2018; Senderecka, Ociepka et
al., 2018) skorzystałam także z metody (s)LORETA (ang. standardized low resolution
electromagnetic tomography, Pascual-Marqui et al., 1994), która w oparciu o rozproszone
algorytmy liniowe rekonstruuje prawdopodobne źródła sygnału EEG, rejestrowanego
na powierzchni skóry głowy.
Dla nurtu badań nad monitorowaniem działań kluczowe znaczenie mają dwa
komponenty potencjału zdarzeniowego mierzonego w odpowiedzi na błędną reakcję,
a konkretnie ujemna fala błędu (ang. error-related negativity, ERN/Ne; Falkenstein et al., 1990;
Gehring et al., 1993) oraz dodatnia fala błędu (ang. error-related positivity, Pe; Falkenstein et
al., 1991). ERN jest ostrym załamkiem o ujemnej polaryzacji, wyrażonym najsilniej w obszarach
czołowych i centralnych, osiągającym największe wychylenie w ciągu pierwszych 100 ms
1

W polskojęzycznej literaturze można spotkać także alternatywną wersję tłumaczenia terminu decisiveness,
a mianowicie decyzyjność. W niniejszym autoreferacie konsekwentnie odwołuję się jednak do zdecydowania.
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bezpośrednio po popełnieniu błędu (Falkenstein et al., 1990, Gehring et al., 1993).
Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad sformułowano wiele teorii dotyczących funkcjonalnego
znaczenia tego komponentu. Według najpopularniejszej z nich, ERN związany jest
z automatycznym procesem detekcji popełnionego błędu. Proces ten opiera się na wykryciu
konfliktu między wewnętrzną reprezentacją reakcji błędnej (czyli wykonanej) i poprawnej (która
powinna zostać wykonana) (Yeung et al., 2004). Alternatywnie, utożsamiany jest także
z przejawem procesu uczenia się ze wzmocnieniem, w którym odzwierciedla reakcję
na niekorzystny wynik podjętego działania (Holroyd & Coles, 2002).
Z kolei Pe jest rozciągniętą w czasie wolną falą o dodatniej polaryzacji, widoczną przede
wszystkim w sygnale zebranym z obszarów centralnych i ciemieniowych, która maksymalną
amplitudę osiąga między 100 a 400 ms po udzieleniu przez osobę badaną błędnej reakcji
(Falkenstein et al., 1991). Podobnie jak w przypadku ERN, istnieje kilka teorii na temat
funkcjonalnego znaczenia Pe. Najczęściej przyjmuje się, że Pe jest wskaźnikiem bądź to
świadomego rozpoznania niepoprawnej reakcji (Nieuwenhuis et al., 2001), bądź też
przeprowadzenia emocjonalnej oceny błędu i jego potencjalnie negatywnych konsekwencji
(Falkenstein et al., 2000). Zgodnie z innymi ujęciami, Pe może także stanowić miarę
motywacyjnego znaczenia błędnych odpowiedzi (Ridderinkhof et al., 2009), a także wskaźnik
kumulacji przesłanek świadczących o tym, że błąd został popełniony (Steinhauser & Yeung,
2010; por. także Ullsperger et al., 2010). Na tych właśnie dwóch komponentach
skoncentrowałam się w szczególny sposób, poszukując odpowiedzi na postawione wyżej
pytania.
Wszystkie badania, które przedstawiam jako moje główne osiągnięcie naukowe, zostały
przeprowadzone w tym samym paradygmacie badawczym, przy użyciu zadania z sygnałem stop
(ang. stop-signal task, SST; Logan, 1994). W zadaniu tym, zgodnie z instrukcją, osoba badana
powinna szybko i poprawnie reagować na prezentowane na ekranie bodźce go, a jednocześnie
starać się wyhamować reakcję w tych próbach, w których tuż po bodźcu go pojawi się sygnał
stop. Rycina 1 ilustruje przebieg SST na przykładzie trzech rodzajów prób: bez sygnału stop
z poprawną reakcją na bodziec go (panel a), z sygnałem stop i reakcją wyhamowaną (panel b),
z sygnałem stop i błędnie niewyhamowaną reakcją (panel c).
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Rycina 1. Zadanie z sygnałem stop. Bodziec go ma postać strzałki skierowanej w lewą bądź prawą stronę.
Zgodnie z instrukcją, osoba badana powinna zareagować na bodziec go jak najszybciej i jak
najpoprawniej, dopasowując swoją odpowiedź do kierunku strzałki (panel a). W jednej czwartej losowo
wybranych prób tuż za bodźcem go prezentowany jest sygnał stop, który oznacza konieczność
wyhamowania reakcji na bodziec go (panel b i c). Interwał oddzielający prezentację bodźca go
od ekspozycji sygnału stop (ang. stop-signal delay, SSD) zmienia się z próby na próbę: wydłuża się
po skutecznym wyhamowaniu reakcji (czyniąc zadanie trudniejszym) i skraca po nieudanej inhibicji
(ułatwiając zadanie). Zabieg taki pozwala na zachowanie balansu między liczbą reakcji wyhamowanych
(panel b) i błędnie niewyhamowanych (panel c).

SST wybrałam z kilku istotnych powodów. Po pierwsze, w odróżnieniu od klasycznych
zadań na czas reakcji z wyborem (takich jak zadanie Stroopa albo zadanie flankerów), w których
analizuje się błędy wynikające ze wskazania niepoprawnej odpowiedzi, SST daje możliwość
analizy błędów wiążących się z nieumiejętnością wyhamowania reakcji. W przeciwieństwie
do błędów wyboru, które w warunkach pozalaboratoryjnych zazwyczaj można skorygować,
błędów hamowania nie można poprawić, ich charakter jest nieodwołalny (Beyer et al., 2012).
Decyduje to o ich wyrazistości i znaczeniu motywacyjnym, przekładając się na intensywność ich
monitorowania.
Po drugie, w SST obserwuje się relatywnie dużą liczbę niewyhamowanych reakcji.
W konsekwencji, z jednej strony, gwarantuje to korzystny stosunek sygnału do szumu
na poziomie miar aktywności mózgu (co w przypadku analizy potencjałów związanych
ze zdarzeniem ma niebagatelne znaczenie dla rzetelności pomiaru), z drugiej zaś, daje
możliwość prześledzenia dynamicznych zmian w intensywności monitorowania reakcji – zmian,
które zachodzą w czasie wykonywania zadania. Dzięki zastosowaniu mieszanych modeli
liniowych możliwość ta została wykorzystana w dwóch badaniach, składających się
na osiągnięcie habilitacyjne (Senderecka, Kossowska et al., 2019; Senderecka, Szewczyk et al.,
2018).
Po trzecie, SST pozwala na zastosowanie bodźców emocjonalnych w roli sygnału stop,
a więc takiego elementu zadania, którego pojawienie się bezpośrednio decyduje o tym,
czy reakcja osoby badanej zostanie uznana za poprawną czy też nie. Warto zwrócić uwagę,
że nie wszystkie paradygmaty eksperymentalne dają możliwość użycia bodźców emocjonalnych
w roli kluczowych elementów zadania, czyli takich, na które osoba badana powinna zgodnie
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z instrukcją zwrócić uwagę i których przetworzenie stanowi warunek konieczny uzyskania przez
nią poprawnego wyniku. Treści emocjonalne częstokroć wprowadzane są do zadań w roli
dystraktorów, np. jako tło ekranu komputera albo element poprzedzający prezentację bodźców,
na które osoba badana powinna zareagować. W takich przypadkach bodźce emocjonalne mogą
domyślnie obniżać poziom wykonania zadania poznawczego z powodu ich rozpraszającego
charakteru (Pessoa, 2009). Konsekwentne powiązanie emocjonalnych bodźców z sygnałem stop
w trzech równoległych wersjach zadania SST (Senderecka, 2016; 2018; Senderecka, Ociepka et
al. 2018) pozwoliło na uniknięcie tego typu ograniczeń i zmaksymalizowanie potencjalnego
wpływu emocjonalnej modulacji na proces detekcji błędów.
Po czwarte, jedną z ważnych przesłanek zrealizowania cyklu badań poświęconych
emocjonalnej modulacji procesu monitorowania błędów w jednorodnym paradygmacie
badawczym było przezwyciężenie niespójności, utrudniających interpretację wcześniejszych
eksperymentów przeprowadzonych w ramach tego nurtu (Larson et al., 2006; Moser et al.,
2005; Ogawa et al., 2011; Paul et al., 2017; Pfabigan et al., 2013; Riesel et al., 2012; van Wouwe
et al., 2010; Wiswede et al., 2009a; 2009b). Różnorodność stosowanych dotychczas
paradygmatów nie dawała możliwości rozstrzygnięcia, czy u podłoża rozbieżnych wyników,
uzyskiwanych w różnych laboratoriach, leży odmienny charakter manipulacji emocjonalnych,
czy też raczej specyfika samych zadań. Zastosowanie różnych bodźców emocjonalnych w serii
niemal identycznie skonstruowanych zadań z sygnałem stop pozwoliło wyeliminować
z interpretacji wyników wspomniany element niepewności (Senderecka, 2016; 2018;
Senderecka, Ociepka et al. 2018).
Po piąte wreszcie, wybór paradygmatu SST pozwolił w uzasadnionych przypadkach
na prześledzenie przebiegu dodatkowego procesu związanego z kontrolą poznawczą,
odrębnego od monitorowania reakcji, a mianowicie procesu ich hamowania. Analiza
potencjałów związanych z sygnałem stop w próbach z niewyhamowaną reakcją dała możliwość
określenia, czy intensywność mózgowej odpowiedzi na błąd jest w jakiś sposób powiązana
z przebiegiem procesów bezpośrednio poprzedzających jego popełnienie (Senderecka, 2016;
2018). Ponadto, na mocy przyjętych hipotez, analiza mózgowych wskaźników hamowania
reakcji została także włączona do badań nad neuronalnymi korelatami różnic indywidualnych
w zakresie zdecydowania, przynosząc interesujące wyniki (Senderecka, Szewczyk et al., 2018).
4.3. Emocjonalna modulacja procesu monitorowania reakcji
Celem cyklu trzech przeprowadzonych eksperymentów było zbadanie wpływu
krótkotrwałej prezentacji emocjonalnych obrazów, dźwięków oraz wyrazów na przebieg
procesu detekcji i ewaluacji błędów (Senderecka, 2016; 2018; Senderecka, Ociepka, et al.,
2018). Główną przesłanką do podjęcia takiego problemu badawczego był wspomniany wyżej
dobrze udokumentowany wpływ długotrwałych stanów emocjonalnych na proces
monitorowania reakcji (Chiu & Deldin, 2007; Endrass et al., 2008, 2010; Hajcak et al., 2003;
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2004; Holmes & Pizzagalli, 2008; Luu et al., 2000). Kluczowe znaczenie miały też przesłanki
neuroanatomiczne w postaci licznych połączeń między przyśrodkową korą czołową (uznawaną
za wiodący mózgowy ośrodek monitorowania reakcji) a obszarami zaliczanymi do układu
limbicznego, na czele z ciałem migdałowatym, wyspą i korą nadoczodołową (Morecraft & Van
Hoesen, 1998; Pandya et al., 1981).
Przegląd wyników badań, przeprowadzonych w tym nurcie wcześniej, wskazał, z jednej
strony, na ich małą konkluzywność, wynikającą prawdopodobnie z różnorodności stosowanych
paradygmatów eksperymentalnych oraz sposobów wzbudzania emocji, z drugiej zaś, na ich
fragmentaryczność, ponieważ w większości przypadków dotyczyły one wyłącznie wczesnej fazy
procesu monitorowania reakcji, której neuronalnym korelatem jest komponent ERN. W ramach
wspomnianych badań podwyższoną amplitudę ERN zaobserwowano m.in. w zadaniu flankerów,
w którym kluczowe bodźce były prezentowane na tle pozytywnych obrazów (Larson et al.,
2006) lub bezpośrednio po negatywnych obrazach (Wiswede et al., 2009a). Podobny wynik
uzyskano również wówczas, gdy do zadania flankerów wprowadzono bądź to informację
zwrotną o deprecjonującym charakterze (Wiswede et al., 2009b), bądź też nieprzyjemny dźwięk
o wysokiej częstotliwości oznaczający karę za popełnienie błędu (Riesel et al., 2012).
Analogiczny efekt podwyższenia amplitudy ERN odnotowano w zadaniu flankerów
po uprzednim zaindukowaniu osobom badanym poczucia bezradności (Pfabigan et al., 2013).
Przeciwstawny wynik, czyli obniżoną amplitudę ERN zaobserwowano natomiast w teście
ciągłego wykonania, gdy osoby badane przystępowały do niego bezpośrednio po obejrzeniu
krótkich filmów wzbudzających pozytywny afekt (van Wouwe et al., 2010), a także w teście
Stroopa w bloku prób, w którym popełnianym błędom towarzyszyło słowne upomnienie
(Ogawa et al., 2011). W tym drugim przypadku badacze zarejestrowali ponadto podwyższoną
amplitudę Pe. Emocjonalnej modulacji ERN nie zaobserwowano natomiast w zadaniu flankerów
w warunku indukowania strachu poprzez umieszczenie w kabinie eksperymentalnej różowego
ptasznika chilijskiego (Moser et al., 2005). Manipulacja taka doprowadziła jednak do obniżenia
amplitudy Pe. Do powyższego przeglądu warto także dodać niedawno opublikowane badanie
(Paul et al., 2017), przeprowadzone przy użyciu zadania go/no-go, w którym również
nie odnotowano emocjonalnej modulacji ERN, ale zaobserwowano obniżenie amplitudy Pe.
Procedura ostatniego z wymienionych badań obejmowała indukowanie pozytywnych emocji
poprzez przywoływanie z pamięci i ponowne przeżywanie określonych zdarzeń z własnego
życia.
Mając na uwadze różnorodność metodologiczną przeprowadzonych wcześniej badań
oraz jej skutek uboczny w postaci mało konkluzywnych wyników, zdecydowałam się
na zrealizowanie cyklu trzech eksperymentów w jednorodnym paradygmacie SST, dającym
możliwość użycia emocjonalnych bodźców w roli kluczowego elementu zadania, czyli sygnału
stop. Ponadto postanowiłam uwzględnić w analizach oba komponenty potencjału związanego
z błędną reakcją.
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4.3.1. Modulacyjny wpływ emocjonalnych obrazów
Z dotychczasowych badań wynika, że mózgowe mechanizmy percepcji i uwagi, wskutek
uwarunkowań ewolucyjnych, w sposób szczególny dostosowały się do szybkiego i efektywnego
przetwarzania emocjonalnych obrazów (Carretié et al., 2005; Junghöfer et al., 2001). Dlatego
też w pierwszym eksperymencie (Senderecka, 2016) w roli emocjonalnych sygnałów stop
postanowiłam użyć właśnie złożonych bodźców wzrokowych. Bodźce te, wyselekcjonowane
z zestawu International Affective Picture System (IAPS; Lang et al., 2008), miały pobudzający
charakter i negatywną walencję, a ponadto wywoływały poczucie zagrożenia. Z kolei w roli
neutralnych sygnałów stop występowały obrazy, które nie miały charakteru pobudzającego i nie
zawierały informacji istotnych z punktu widzenia przetrwania organizmu.
Wyniki behawioralne przeprowadzonego badania pokazały, że negatywna walencja
i pobudzający charakter emocjonalnych bodźców sprzyjały skuteczniejszemu i szybszemu
hamowaniu reakcji. Automatyczna detekcja błędów, znajdująca odzwierciedlenie na poziomie
elektrofizjologicznym w amplitudzie komponentu ERN, okazała się porównywalna w obu
warunkach zadania eksperymentalnego, wskazując na brak emocjonalnej modulacji wczesnych
etapów procesu monitorowania reakcji. Co jednak znamienne, amplituda komponentu Pe,
związanego ze świadomą oceną popełnionego błędu (Nieuwenhuis et al., 2001) czy też
afektywną reakcją na niego (Falkenstein et al., 2000), była wyższa w próbach emocjonalnych
(Rycina 2). Wynik ten sugeruje, że błąd popełniony bezpośrednio po prezentacji emocjonalnego
sygnału stop miał dla osoby badanej większe znaczenie motywacyjne niż analogiczny błąd
popełniony po prezentacji bodźca neutralnego (Ridderinkhof et al., 2009).
Aby dodatkowo sprawdzić, czy intensywność mózgowej odpowiedzi na błędną reakcję
wiąże się z przebiegiem procesów bezpośrednio poprzedzających jej popełnienie, do analiz
włączyłam także komponenty potencjału mierzonego w odpowiedzi na sygnał stop, m.in.
wzrokowy komponent N1, stanowiący wskaźnik przetwarzania percepcyjnego (Hillyard & AnlloVento, 1998)2. Wyniki analiz wykazały, że amplituda Pe była dodatnio skorelowana z magnitudą
komponentu N1, mierzonego w odpowiedzi na sygnał stop w próbach z niewyhamowaną
reakcją. Innymi słowy, im większe było wychylenie N1 w stronę wartości ujemnych, tym bardziej
Pe wychylało się w stronę wartości dodatnich. Korelacja ta sugeruje, że znaczenie popełnionego
błędu było większe dla tych osób badanych, które bardziej efektywnie przetwarzały na poziomie
sensorycznym sygnał stop, wzywający do wyhamowania reakcji. Związkowi temu postanowiłam
przyjrzeć się bliżej w kolejnym badaniu przeprowadzonym w tym nurcie.

2

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że w niniejszym autoreferacie koncentruję się wyłącznie na tych
komponentach i analizach, które przyniosły najciekawsze wyniki z perspektywy omawianego cyklu badań
i osiągnięcia naukowego, pomijając rezultaty mniej kluczowe dla tego wątku.
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Rycina 2. Uśrednione przebiegi potencjałów związanych z błędną reakcją w warunku neutralnym (linia
czarna, NEU) i emocjonalnym (linia czerwona, EMO). Obszary zacienione przedstawiają okna czasowe
dla komponentów ERN i Pe, wzięte pod uwagę w analizach. Rycina ilustruje także przestrzenny rozkład
różnicy potencjału między warunkiem emocjonalnym i neutralnym w wybranych oknach czasowych.

4.3.2. Modulacyjny wpływ emocjonalnych dźwięków
Pierwszym celem kolejnego eksperymentu (Senderecka, 2018) było sprawdzenie,
czy zaobserwowany uprzednio wzorzec wyników, wskazujący na emocjonalną modulację
późnych etapów procesu monitorowania błędów, pojawi się również w przypadku użycia
bodźców z innej modalności zmysłowej, a konkretnie słuchowej. Z dotychczasowych badań
wynika, że dźwięki, podobnie jak obrazy, mogą wywoływać silne reakcje afektywne (Cox, 2008).
U podłoża tych reakcji leży wzmożona aktywność ciała migdałowatego, którą rejestruje się
w odpowiedzi na emocjonalne, zwłaszcza nieprzyjemne, bodźce słuchowe (Aubé et al., 2015;
Zald & Pardo, 2002). Awersyjne dźwięki są intensywniej przetwarzane od neutralnych już
na etapie opracowania percepcyjnego i wczesnej selekcji uwagowej, na co wskazuje większe
wychylenie słuchowego komponentu N1 (Czigler et al., 2007). Mimo to w badaniach
dotyczących wpływu emocji na kontrolę poznawczą bodźce słuchowe pojawiały się dotychczas
relatywnie rzadko (por. praca przeglądowa Gerdes et al., 2014). W związku z powyższym
w drugim eksperymencie w roli emocjonalnych sygnałów stop postanowiłam użyć
nieprzyjemnych, pobudzających dźwięków (krótkich zgrzytów, świstów, uderzeń), natomiast
w roli neutralnych sygnałów stop – prostych tonów o zdecydowanie mniej pobudzającym
charakterze.
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Drugim celem przeprowadzonego badania było określenie, czy intensywność mózgowej
odpowiedzi na błąd po raz kolejny okaże się powiązana z przebiegiem procesów bezpośrednio
poprzedzających jego popełnienie. Podbudowę teoretyczną dla tego pytania badawczego
stanowił sformułowany przez Ullspergera i współpracowników (2010) model gromadzenia
dowodów (ang. accumulating evidence model). Zgodnie ze wspomnianym modelem, informacje
świadczące o popełnieniu błędu pochodzą z kilku korowych ośrodków, które działają w sposób
równoległy. Ośrodki te wykazują zróżnicowanie funkcjonalne – zajmują się m.in. percepcją
bodźców zewnętrznych, interocepcją, motoryką i kontrolą poznawczą. W konsekwencji
dostarczają też różnego typu dowodów na wykonanie niepoprawnej reakcji. Siła dowodów,
pochodzących z różnych źródeł, kumuluje się wraz z upływem czasu i ostatecznie przekłada się
na wykrycie błędu. Co istotne, Steinhauser i Yeung (2010) pokazali, że siła zgromadzonych
dowodów znajduje odzwierciedlenie w amplitudzie komponentu Pe. Opierając się
na wspomnianym modelu hipotetycznie założyłam, że w SST w próbach z niewyhamowaną
reakcją intensywność przetwarzania percepcyjnego sygnału stop oraz zaangażowanie w proces
hamowania reakcji powinny przekładać się na siłę dowodów świadczących o popełnieniu błędu.
Innymi słowy, osoby, u których w odpowiedzi na sygnał stop obserwuje się wyższą amplitudę
N1 (Näätänen & Picton, 1987) oraz P3 (Huster et al., 2011), powinny też ujawniać wyższą
amplitudę Pe. W konsekwencji przyjęłam też założenie, że siła modulacji emocjonalnej Pe (czyli
różnicy w amplitudzie tego komponentu między warunkiem emocjonalnym i neutralnym) może
być powiązana z siłą analogicznej modulacji N1 i P3.
Podobnie jak w eksperymencie pierwszym (Senderecka, 2016), wyniki behawioralne
przeprowadzonego badania pokazały, że hamowanie reakcji było szybsze i skuteczniejsze w tych
próbach, w których w roli sygnału stop pojawiały się awersyjne dźwięki. Również analiza
potencjałów związanych ze zdarzeniem ujawniła bardzo podobny do opisanego wcześniej
wzorzec wyników. Efekt modulacji emocjonalnej nie ujawnił się na wczesnym, automatycznym
etapie monitorowania błędnych reakcji, co znalazło odzwierciedlenie w braku zróżnicowania
amplitudy ERN w dwóch warunkach zadania eksperymentalnego. Natomiast amplituda Pe znów
znacząco różniła się w próbach emocjonalnych i neutralnych, osiągając wyższe wychylenie
bezpośrednio po prezentacji awersyjnych, pobudzających i, co ważne, istotnych z perspektywy
zadania eksperymentalnego dźwięków (Rycina 3). Po raz kolejny zatem badanie wykazało,
że modulacja emocjonalna – tym razem wywołana prezentacją bodźców z modalności
słuchowej, a nie wzrokowej – zwiększa intensywność procesu świadomej ewaluacji błędów,
podnosi ich subiektywną wartość motywacyjną, czy też wzmaga siłę reakcji afektywnej
na popełnioną pomyłkę (Falkenstein et al., 2000; Nieuwenhuis et al., 2001; Ridderinkhof et al.,
2009). W ramach modelu gromadzenia dowodów (Ullsperger et al., 2010) wynik ten może także
oznaczać, że siła przesłanek świadczących o tym, że doszło do popełnienia błędu, była większa
w próbach emocjonalnych.
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Rycina 3. Uśrednione przebiegi potencjałów związanych z błędną reakcją w warunku neutralnym (linia
czarna, NEU) i emocjonalnym (linia czerwona, EMO). Obszary zacienione przedstawiają okna czasowe
dla komponentów ERN i Pe, wzięte pod uwagę w analizach. Rycina ilustruje także przestrzenny rozkład
różnicy potencjału między warunkiem emocjonalnym i neutralnym w wybranych oknach czasowych.

Aby zrealizować drugi z przedstawionych wyżej celów i zbadać powiązania między
procesem monitorowania błędów i poprzedzającą go odpowiedzią na sygnał stop w próbach
z niewyhamowaną reakcją, skonstruowałam dwa modele regresji wielokrotnej. Pierwszy z nich
utworzyłam, aby sprawdzić, czy wychylenie Pe można przewidzieć w oparciu o amplitudę
komponentów N1 i P3, niezależnie od kategorii emocjonalnej zaprezentowanego dźwięku.
Wyniki przeprowadzonych analiz ujawniły, że model wyjaśnił 66% wariancji amplitudy
komponentu Pe, a oba predyktory przyczyniły się do tego w istotny sposób. Wyższa amplituda
Pe współwystępowała ze znacząco większym wychyleniem N1 i P3 w próbach
z niewyhamowaną reakcją. Oznacza to, że monitorowanie błędów było bardziej intensywne
u tych osób, które były w stanie skuteczniej przetworzyć sygnał stop, zarówno na poziomie
percepcyjnym, jak i związanym z kontrolą procesu hamowania.
Z kolei drugi model został skonstruowany, aby przetestować, czy wzrost amplitudy Pe
odzwierciedlający modulację emocjonalną można przewidzieć w oparciu o analogiczny wzrost
wychylenia komponentów N1 i P3 obserwowany w warunku emocjonalnym. W drugim modelu
zarówno oba predyktory, jak i zmienna objaśniana zostały zatem utworzone poprzez odjęcie
średniej amplitudy danego komponentu w warunku neutralnym od średniej amplitudy
analogicznego komponentu w warunku emocjonalnym. Celem takiego zabiegu było oddzielenie
modulującego wpływu emocji na N1, P3 i Pe od efektów bezpośrednio z nim niezwiązanych.
Drugi model okazał się wyjaśniać 32% wariancji wzrostu amplitudy Pe w warunku
emocjonalnym, przy czym tym razem istotnym predyktorem był wyłącznie wzrost amplitudy P3.
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Oznacza to, że im większy wpływ na proces hamowania reakcji miały czynniki emocjonalne
u danej osoby, tym bardziej też widoczny był ich wpływ na monitorowanie błędów.
W ślad za skonstruowaniem modeli, przeprowadziłam eksploracyjną analizę źródeł
sygnału stojącego za poszczególnymi komponentami przy użyciu metody LORETA. Analiza
wykazała, że modulacja emocjonalna P3 i Pe miała przynajmniej jedno wspólne źródło (oprócz
wielu rozłącznych), zlokalizowane w okolicach przedniej i środkowej części zakrętu obręczy
(ang. anterior/midcingulate cortex, ACC/MCC) (Rycina 4). Co znamienne, na podobną zbieżność,
wskazały także wyniki badań neuroobrazowych (Huster et al., 2011), sugerujące, iż P3 związane
z sygnałem stop oraz kompleks ERN-Pe są generowane przez podobną sieć neuronalną, której
centrum stanowią przednie okolice MCC (nazywane alternatywnie grzbietową częścią ACC).

Rycina 4. Wyniki analizy źródła sygnału (LORETA). W próbach z niewyhamowaną reakcją większe
wychylenie komponentu P3 po prezentacji nieprzyjemnego dźwięku wiązało się z intensywniejszą
aktywnością grzbietowo-przyśrodkowej kory przedczołowej, w połączeniu z większym zaangażowaniem
przedniej i środkowej części zakrętu obręczy w obu półkulach, a ponadto dolnego zakrętu czołowego
i przedniej części wyspy po stronie prawej (panel a). Z kolei w oknie czasowym przypisanym
do komponentu Pe, wyższa aktywność w warunku emocjonalnym ujawniła się w okolicach tylnej części
zakrętu obręczy, a ponadto w dziobowych fragmentach brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej,
również w połączeniu z większym zaangażowaniem przedniej i środkowej części zakrętu obręczy (panel
b). Miejsca, w których odnotowałam największą różnicę aktywności między warunkiem emocjonalnym
i neutralnym, oznaczyłam strzałkami i opisałam współrzędnymi w przestrzeni Talairach. EMO =
emocjonalny, NEU = neutralny.

Warto w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na fakt, że do MCC dochodzą liczne
połączenia z emocjonalnych obszarów mózgu, m.in. z wyspy i kory nadoczodołowej (Morecraft
& van Hoesen, 1998), a aktywność tego obszaru zmienia się w odpowiedzi na prezentację
S t r o n a 13 |33

Magdalena Senderecka, Autoreferat

bodźców o negatywnej walencji (np. Morrison et al., 2007; Pereira et al., 2010). Co więcej, wiele
danych wskazuje na to, że MCC spełnia rolę węzła, z którego informacje dotyczące emocji, jak
również świadczące o wzmożonej potrzebie kontroli są przekazywane do ośrodków ruchowych
(Shackman et al., 2011). Dlatego też MCC przypisuje się rolę centrum kontroli działań
nakierowanych na cel oraz ich optymalizowania w odpowiedzi na pojawiające się w otoczeniu
bodźce emocjonalne. Interpretując wyniki przeprowadzonego przeze mnie badania
(Senderecka, 2018), przyjęłam zatem, że w próbach z nieprzyjemnym sygnałem dźwiękowym
MCC odbierało informacje z emocjonalnych okolic mózgu, a następnie przekazywało je dalej,
zarówno do obszarów odpowiedzialnych za kontrolę motoryki, w tym hamowanie działań, jak
i zaangażowanych w monitorowanie reakcji, wzmagając w ten sposób ich aktywność. Tym
samym, dzięki zastosowaniu metody LORETA, w mojej pracy wskazałam na potencjalny
mechanizm neuronalny leżący u podłoża zaobserwowanego związku hamowania reakcji
i monitorowania błędów w warunku emocjonalnym.
4.3.3. Modulacyjny wpływ emocjonalnych wyrazów
W trzecim eksperymencie, wraz z zespołem stypendystów współpracujących ze mną
przy realizacji grantu Opus 10, postanowiłam poszukać odpowiedzi na trzy pytania badawcze.
Po pierwsze, w ramach kontynuacji dotychczasowych badań, chcieliśmy sprawdzić,
czy emocjonalną modulację procesu monitorowania błędów można także wzbudzić poprzez
krótkotrwałą prezentację nacechowanych afektywnie wyrazów. Ta kategoria bodźców była dla
nas interesująca, ponieważ słowa są symbolami, których znaczenia nabywane jest w procesie
uczenia. Wzbudzane przez nie reakcje nie opierają się zatem na predyspozycjach biologicznych,
ani nie zostały ukształtowane przez procesy ewolucyjne, w przeciwieństwie do reakcji
wywoływanych przez emocjonalne obrazy i dźwięki, zwłaszcza awersyjne (Öhman & Mineka,
2001). Z tego powodu zazwyczaj przyjmuje się, że emocjonalne wyrazy są mniej pobudzające
od pozostałych nacechowanych afektywnie bodźców wzrokowych, takich jak złożone sceny
czy ekspresje mimiczne (Hinojosa et al., 2009; Vanderploeg et al., 1987). To założenie znalazło
potwierdzenie w wynikach wielu badań, w których nie zaobserwowano wpływu emocjonalnych
bodźców językowych na wykonanie różnych zadań poznawczych (por. prace przeglądowe Siegle
et al., 2002; Williams et al., 1996). Z drugiej strony, wciąż przybywa doniesień wskazujących
na to, że pobudzające wyrazy jednak są w stanie w większym stopniu niż neutralne przyciągnąć
uwagę osoby badanej i w konsekwencji zmienić przebieg jej procesów poznawczych
(np. Carretié et al., 2008; Kanske & Kotz, 2010). W związku z powyższym w pierwszej kolejności
postanowiliśmy sprawdzić, czy zastosowanie emocjonalnych wyrazów w roli sygnałów stop
w SST wpłynie modulująco na monitorowanie błędów.
Po drugie, naszym celem było przetestowanie, czy emocjonalna modulacja procesu
monitorowania błędów (o ile w ogóle się pojawi) będzie ograniczona do wyrazów o określonej
walencji. Pobudzenie i walencja to dwa wymiary, na których zazwyczaj opisuje się
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emocjonalność bodźców i które mogą kształtować stan afektywny osoby badanej (Lang, 1995).
Walencja determinuje sposób, w jaki system motywacyjny reaguje na bodziec (apetytywnie
czy awersyjnie), podczas gdy pobudzenie decyduje o intensywności tej reakcji. W moich
wcześniejszych eksperymentach (Senderecka, 2016, 2018) posługiwałam się wyłącznie
bodźcami awersyjnymi (w zestawieniu z neutralnymi), stąd nie było jasne, czy zaobserwowana
przeze mnie emocjonalna modulacja procesu monitorowania błędów była związana z ich
negatywną walencją, czy też raczej ich pobudzającym charakterem. Aby rozstrzygnąć
tę wątpliwość, w trzecim eksperymencie zdecydowaliśmy się użyć trojakiego rodzaju wyrazów:
negatywnych, pozytywnych i neutralnych.
Po trzecie, postanowiliśmy sprawdzić, czy istnieje związek między procesem detekcji
błędu a pamięcią mimowolną. W szczególności interesowało nas pytanie, czy aktywność mózgu
związana z przetwarzaniem informacji o popełnionych błędach będzie korelować z poziomem
odpamiętania emocjonalnych wyrazów w niezapowiedzianym teście swobodnego
przywoływania z pamięci. Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań sugerują,
że nacechowane afektywnie wyrazy są skuteczniej zapamiętywane od neutralnych (np. Herbert
et al., 2008a, 2008b), co pozostaje w zgodzie z opisanym w literaturze efektem emocjonalnego
wzmocnienia pamięci (ang. emotion-enhanced memory effect, EEM) (Talmi et al., 2007). EEM
ujawnia się także wtedy, gdy znaczenie słów przetwarzane jest mimowolnie (Herbert et al.,
2008a, 2008b) i to niezależnie od długości czasu oddzielającego zadanie eksperymentalne
od testu pamięci (por. praca przeglądowa Murty et al., 2010). O ile w przypadku długiego czasu
odroczenia, u podłoża EEM leży przede wszystkim lepsza konsolidacja emocjonalnego materiału
pamięciowego (McGaugh, 2004), o tyle w przypadku krótkiego czasu odroczenia, EEM wynika
w przeważającej mierze z tych czynników, które odgrywają znaczącą rolę podczas kodowania,
takich jak zwiększona wrażliwość percepcyjna (Zeelenberg et al., 2006), wyższe pobudzenie
fizjologiczne (LeDoux, 2000), czy wreszcie większe zaangażowanie uwagowe (Hamann, 2001).
Co istotne, wzrost zaangażowania uwagi jest również obserwowany w sytuacjach
wymagających monitorowania reakcji (van Noordt et al., 2015). Mając to wszystko na uwadze,
pod koniec naszego eksperymentu, bez wcześniejszej zapowiedzi, poprosiliśmy osoby badane,
aby przypomniały sobie jak najwięcej wyrazów, które wystąpiły w SST w roli sygnału stop. Dzięki
temu mogliśmy sprawdzić, czy wspomniany wzrost zaangażowania uwagi, domyślnie
towarzyszący detekcji błędów, wykazuje powiązanie z wydajnością pamięci dla bodźców
emocjonalnych. Wedle naszej wiedzy, taki związek nigdy wcześniej nie był badany.
Wyniki analizy potencjałów związanych z błędną reakcją po raz kolejny okazały się
zbieżne z tymi, które odnotowałam w poprzednich eksperymentach (Senderecka, 2016; 2018).
Amplituda ERN nie wykazała zróżnicowania w trzech warunkach zadania eksperymentalnego,
a zatem emocjonalna modulacja nie ujawniła się na wczesnym, automatycznym etapie
monitorowania reakcji. Zgodnie z przyjętą hipotezą, amplituda Pe okazała się wyższa w próbach
z negatywnymi i pozytywnymi sygnałami stop niż z neutralnymi (Rycina 5). Wynik ten oznacza,
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że zdolność modulowania późnej fazy procesu monitorowania błędów nie jest przypisana
wyłącznie bodźcom o znaczeniu ewolucyjnym (np. obrazom wywołującym poczucie zagrożenia
lub awersyjnych dźwiękom), ale rozciąga się także na materiał symboliczny, o wyuczonym
znaczeniu emocjonalnym. Ponadto, nasze analizy wykazały, że pobudzające, emocjonalne
wyrazy modulowały amplitudę Pe w podobny sposób, niezależnie od ich walencji. Wynika stąd,
że modulacja procesu monitorowania błędów może zostać wzbudzona zarówno przez
negatywne, jak i pozytywne bodźce, a zatem kluczowe znaczenie w jej przypadku ma wymiar
pobudzenia, a nie walencji.

Rycina 5. Uśrednione przebiegi potencjałów związanych z błędną reakcją w warunku neutralnym (linia
czarna, NEU), pozytywnym (linia czerwona, EMO) i negatywnym (linia niebieska, NEG). Obszary
zacienione przedstawiają okna czasowe dla komponentów ERN i Pe, wzięte pod uwagę w analizach.
Rycina ilustruje także przestrzenny rozkład różnicy potencjału między warunkiem negatywnym
i neutralnym oraz pozytywnym i neutralnym w wybranych oknach czasowych.

Warto w tym miejscu zauważyć, że wszystkie trzy opisane wyżej eksperymenty w spójny
sposób pokazały, że wczesne i późne etapy procesu monitorowania błędów nie są w tym
samym stopniu podatne na manipulacje emocjonalne. Biorąc pod uwagę fakt, że komponentom
ERN i Pe przypisuje się inne znaczenie funkcjonalne, wynik taki nie powinien stanowić
zaskoczenia. Na podstawie przeprowadzonych dotychczas prac badawczych można przyjąć
założenie, że amplituda ERN odzwierciedla przede wszystkim stałe, indywidualne cechy
afektywne osób badanych, natomiast amplituda Pe wydaje się bardziej zależna od chwilowego,
wzbudzonego sytuacyjnie stanu emocjonalnego. Bez wątpienia jednak potrzebne są dalsze
badania, aby uzyskać dogłębne zrozumienie związków między stanami emocjonalnymi
a zróżnicowaniem przebiegu tych dwóch etapów monitorowania błędów.
Rezultaty testu pamięci okazały się zgodne z EEM, gdyż osoby badane przypomniały
sobie znacząco więcej wyrazów negatywnych i pozytywnych niż neutralnych, i to mimo tego,
że sama konstrukcja zadania eksperymentalnego nie zmuszała ich do przetworzenia tych
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bodźców na poziomie semantycznym. Co jednak najciekawsze, przeprowadzone analizy
korelacyjne ujawniły, że wydajność pamięci dla wyrazów negatywnych była dodatnio powiązana
z amplitudą Pe w próbach, w których błąd następował bezpośrednio po prezentacji
negatywnego sygnału stop (Rycina 6). Podobna, choć słabsza korelacja, dotyczyła też amplitudy
Pe ogółem.

Rycina 6. Wykresy rozrzutu oraz linie regresji dla wyników testu pamięci i amplitudy Pe w obrębie
każdego z warunków emocjonalnych. Panel a przedstawia zależność między amplitudą Pe w warunku
negatywnym a wynikiem testu pamięci dla negatywnych wyrazów. Panel b pokazuje zależność między
amplitudą Pe w warunku pozytywnym a wynikiem testu pamięci dla pozytywnych wyrazów. Panel c
ilustruje analogiczne powiązanie między amplitudą Pe w warunku neutralnym i wynikiem testu pamięci
dla wyrazów neutralnych. NEG = negatywny, NEU = neutralny, POZ = pozytywny.

W ślad za analizą związku wydajności pamięci z amplitudą Pe, przeprowadziliśmy
eksploracyjnie dodatkowe analizy korelacyjne, tym razem biorąc pod uwagę wyniki testu
pamięci i aktywność źródeł sygnału stojącego za komponentem Pe. Aby je wyznaczyć
odwołaliśmy się do metody sLORETA. Analizy te ujawniły, iż wynik testu pamięci
dla negatywnych wyrazów był istotnie skorelowany z aktywnością grzbietowych fragmentów
ACC oraz przyśrodkowego zakrętu czołowego w obu półkulach, zarejestrowaną w próbach
z negatywnymi sygnałami stop, w oknie czasowym korespondującym z Pe (Rycina 7). Podobna
korelacja nie ujawniła się w przypadku pozostałych kategorii wyrazów i innych warunków
eksperymentalnych.
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Rycina 7. Analiza lokalizacji źródła sygnału (sLORETA). Panel a ilustruje dodatnią korelację między
wynikiem testu pamięci dla negatywnych wyrazów i aktywnością mózgu w obrębie grzbietowych
fragmentów przedniej części zakrętu obręczy oraz przyśrodkowego zakrętu czołowego, związaną
z monitorowaniem błędu w warunku negatywnym, w oknie czasowym korespondującym
z komponentem Pe. Panel b przedstawia miejsce (oznaczone strzałkami i opisane współrzędnymi
w przestrzeni MNI), w którym korelacja okazała się najwyższa. r = statystyka r Pearsona.

Ze względu na korelacyjny charakter opisanych wyżej efektów nie byliśmy uprawnieni
do wyciągania jednoznacznych wniosków na temat stojącego za nimi mechanizmu.
Zaproponowaliśmy jednak dwie interpretacje. Po pierwsze, stwierdziliśmy, że intensywniejsze
monitorowanie błędów i łatwiejsze przywoływanie z pamięci negatywnych wyrazów mogą
współwystępować, ponieważ oba te procesy odzwierciedlają wrażliwość osoby badanej
na awersyjne zdarzenia. Zarówno błędy, jak i nieprzyjemne bodźce językowe są nacechowane
negatywnie i mogą wywoływać poczucie zagrożenia. Dlatego też osoby szczególnie wrażliwe
na własne błędy prawdopodobnie poświęcają też więcej uwagi negatywnym wyrazom,
co z kolei ułatwia im ich zakodowanie i późniejsze przywołanie z pamięci (Hamann, 2001).
Po drugie, z dużą dozą ostrożności założyliśmy, że aktywność mózgu związana
z monitorowaniem błędów może selektywnie wspierać proces kodowania w pamięci
nacechowanych negatywnie bodźców. Przyśrodkowa kora czołowa jest zaangażowana
w detekcję błędów (Ridderinkhof et al., 2004), ale wykazuje też wzmożoną aktywność
w odpowiedzi na prezentację bodźców emocjonalnych (Davis et al., 2005), a także podczas
procesu uczenia się poprzez warunkowanie reakcji strachu (Etkin et al., 2011). Nie można zatem
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wykluczyć, że proces monitorowania błędnych reakcji może wpływać na skuteczność kodowania
negatywnych bodźców, choćby ze względu na częściowe nakładanie się sieci neuronalnych
stojących za tymi dwiema funkcjami. Interpretacja ta jest bez wątpienia heurystycznie bardzo
interesująca, choć ze względu na swój spekulatywny charakter z pewnością wymaga dalszych
badań.
4.4. Wpływ różnic indywidualnych na monitorowanie reakcji
Drugą płaszczyznę moich poszukiwań badawczych stanowi wpływ różnic indywidualnych
na monitorowanie reakcji. Wyniki prac z tego zakresu przedstawiam jako drugi element mojego
osiągnięcia naukowego. Badania prowadziłam we współpracy z zespołem pracowników
Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – prof. dr hab. Małgorzatą
Kossowską, dr. Maciejem Sekerdejem, dr. Jakubem Szewczykiem, a także z pracownikiem
Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu – dr. hab. Szymonem Wicharym. Głównym celem
przeprowadzonych przez nas eksperymentów było zbadanie, czy i w jaki sposób skuteczność
monitorowania reakcji zależy od dwóch wybranych cech indywidualnych – zdecydowania
(Senderecka, Szewczyk et al., 2018) oraz fundamentalizmu religijnego (Senderecka, Kossowska
et al., 2019).
4.4.1. Zdecydowanie
W pierwszym eksperymencie z tego nurtu skoncentrowaliśmy się na różnicach
indywidualnych w zakresie zdecydowania (Senderecka, Szewczyk et al., 2018). Konstrukt ten
został opisany przez Webster i Kruglanskiego (1994) jako jeden z członów potrzeby
poznawczego domknięcia. W zaproponowanym przez nich ujęciu, zdecydowanie to skłonność
do szybkiego i pewnego formułowania ocen i podejmowania decyzji, niezależnie od ich
znaczenia. Wyniki poprzednich badań sugerują, że tendencja do podejmowania szybkich decyzji
konsekwentnie współwystępuje z zachowaniami impulsywnymi (Dickman, 1990; Edman et al.,
1983), a te z kolei wiążą się ze zmniejszoną skutecznością monitorowania działań oraz
hamowania reakcji (np. Bekker et al. 2005a; Liotti et al., 2005; Senderecka et al., 2012).
Powiązania te w dość oczywisty sposób sugerują, iż wzorzec wyników obserwowany typowo
u osób impulsywnych, wskazujący na obniżoną efektywność kontroli poznawczej, może ujawnić
się także u osób z wysokim poziomem zdecydowania. Mimo to nasza praca badawcza okazała
się pierwszą w literaturze przedmiotu, w której wprost został podjęty problem wpływu różnic
indywidualnych w zakresie zdecydowania na przebieg procesu monitorowania, a ponadto także
hamowania reakcji. Opierając się na wynikach badań przeprowadzonych z udziałem dzieci
i dorosłych z ADHD (Bekker et al. 2005a; Liotti et al., 2005; Senderecka et al., 2012) oraz osób
impulsywnych spoza grup klinicznych (Heritage & Benning, 2013; Ruchsow et al., 2005; Shen et
al., 2014; Stahl & Gibbons, 2007), założyliśmy, iż wyższe zdecydowanie będzie
współwystępować z obniżoną amplitudą ERN, a ponadto zredukowaną amplitudą
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komponentów N1 i P3 mierzonych w odpowiedzi na sygnał stop w prostej wersji SST,
ze wzrokowym bodźcem go i słuchowym sygnałem stop.
Hipotezy te znalazły potwierdzenie w wynikach analiz, które przeprowadziliśmy przy
użyciu mieszanych modeli liniowych. Na poziomie behawioralnym, zdecydowanie okazało się
skorelowane dodatnio z czasem reakcji na sygnał stop oraz ujemnie z procentem
wyhamowanych reakcji. Ponadto osoby charakteryzujące się wyższym poziomem zdecydowania
miały obniżoną amplitudę obu komponentów związanych z sygnałem stop – N1 i P3, i to
zarówno w próbach z poprawnie wyhamowaną, jak i błędnie niewyhamowaną reakcją. Wyniki
te sugerują, że wyższe zdecydowanie wiązało się z mniej skutecznym orientowaniem uwagi
na sygnał stop na wczesnych etapach jego przetwarzania, a ponadto z mniej efektywnym
spowalnianiem i tłumieniem reakcji motorycznej (Bekker et al., 2005b). Ponadto u osób
z wyższym poziomem zdecydowania odnotowaliśmy też dłuższą latencję P3, co wskazuje na ich
obniżoną zdolność do szybkiego angażowania się w proces hamowania reakcji. Co jednak
najbardziej istotne, wyższy poziom zdecydowania współwystępował z obniżoną amplitudą ERN,
odzwierciedlającą proces automatycznej detekcji błędu (Rycina 8). Wynik ten może oznaczać,
że osoby zdecydowane w mniejszym stopniu odczuwały konflikt zachodzący między umysłową
reprezentacją reakcji błędnej i poprawnej (Yeung et al., 2004), a to z kolei może wskazywać,
że reprezentacja poprawnej reakcji powiązanej z sygnałem stop była u nich ogółem słabsza.
Warto zauważyć, że podobny wzorzec wyników, wskazujący na obniżenie amplitudy ERN,
stwierdzono u osób z tendencją do impulsywnego reagowania (Ruchsow et al., 2005; Stahl &
Gibbons, 2007), a także z wysokim poziomem impulsywności mierzonej samoopisowo (Potts et
al., 2006; Taylor et al., 2018). Nasze wyniki potwierdziły zatem założenie, że zdecydowanie
i impulsywność mogą łączyć się z podobnym wzorcem detekcji błędów i hamowania reakcji,
niemniej zbieżność ta z pewnością wymaga dalszych, szczegółowych badań.
Dodatkowo, dzięki zastosowaniu mieszanych modeli liniowych, w ramach opisanego
wyżej eksperymentu mogliśmy prześledzić dynamiczne zmiany w intensywności monitorowania
reakcji, które zachodzą w czasie wykonywania zadania. Analizy wykazały, że wraz z upływem
czasu, wychylenie ERN zmniejszało się, odzwierciedlając spadek zaangażowania osób badanych
w wykonywanie zadania. Tym samym potwierdziliśmy wnioski pochodzące z kilku
wcześniejszych badań (Boksem et al., 2006; Luu et al., 2000), zgodnie z którymi amplituda ERN
wykazuje wrażliwość na czasowe fluktuacje stanu motywacyjnego i poziomu zmęczenia osób
badanych.
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Rycina 8. Uśrednione przebiegi potencjałów związanych z błędną (linia pomarańczowa) i poprawną
reakcją (linia zielona) u osób z niższym (linia przerywana) i wyższym (linia ciągła) poziomem
zdecydowania. Dwie grupy osób badanych zostały wyróżnione w oparciu o podział przez medianę
wyłącznie w celach ilustracyjnych. Obszary zacienione przedstawiają okno czasowe dla komponentów
ERN i CRN (ang. correct-related negativity), wzięte pod uwagę w analizach. Rycina ilustruje także
przestrzenny rozkład różnicy potencjału między wyróżnionymi grupami dla reakcji błędnej i poprawnej
w wybranym oknie czasowym.

4.4.2. Fundamentalizm religijny
W drugim eksperymencie z nurtu badań nad wpływem różnic indywidualnych
na monitorowanie reakcji skoncentrowaliśmy się na fundamentalizmie religijnym. Altemeyer
i Hunsberger (1992) zdefiniowali fundamentalizm religijny, wskazując na cztery przekonania,
na których się opiera. Dotyczą one następujących kwestii: (1) istnieje jeden zestaw nauk
religijnych, który zawiera podstawowe i niepodważalne prawdy o ludzkości i bóstwie; (2) nauki
te sprzeciwiają się złu, które należy aktywnie zwalczać; (3) za naukami tymi należy podążać,
odwołując się przy tym do praktyk religijnych wypracowanych w przeszłości; (4) osoby, które
przestrzegają podstawowych nauk religijnych, pozostają w szczególnej relacji z bóstwem.
Przekonania takie narzucają zatem ścisłe zasady właściwego zachowania. W konsekwencji
fundamentaliści religijni wykazują duże uwrażliwienie na kwestie związane z winą i karą.
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W naszym badaniu postanowiliśmy zatem sprawdzić, czy wyższy poziom fundamentalizmu
religijnego będzie współwystępować z intensywniejszą reakcją na popełniane błędy.
Eksperyment został zaplanowany jako konceptualna replikacja badań przeprowadzonych
przez zespół kierowany przez Inzlichta (Inzlicht et al., 2009). Inzlicht i współpracownicy
wykorzystali Skalę Żarliwości Religijnej (McGregor et al., 2008) oraz zadanie Stroopa, aby
przetestować hipotezę o anksjolitycznym działaniu religijności. Założyli, że większa żarliwość
religijna powinna łączyć się ze zmniejszoną aktywnością ACC, której odzwierciedlenie będzie
stanowić zredukowana amplituda ERN. Zależność taka faktycznie ujawniła się
w przeprowadzonym przez nich badaniu. Warto jednak zwrócić uwagę, że Skala Żarliwości
Religijnej pozwala jedynie ocenić, w jakim stopniu osoby badane są pewne swojego systemu
wierzeń, w żaden sposób nie odnosi się jednak do treści tych wierzeń, np. koncepcji boskiej
kary. Wyniki uzyskane przez zespół Inzlichta sugerują zatem, że nie tyle treść, co pewność
przekonań religijnych może przynieść ulgę w przeżywaniu popełnionego błędu i przełożyć się
na obniżenie poziomu lęku. W naszej replikacji przyjęliśmy natomiast, że – w przeciwieństwie
do żarliwości religijnej – fundamentalistyczne przekonania, a zwłaszcza obecna w nich
koncepcja boskiego gniewu, mogą wzmagać poczucie zagrożenia i niepewności, czego
neuronalnym przejawem będzie większe wychylenie komponentu ERN, pojawiającego się tuż
po popełnieniu błędu. Aby przetestować tę hipotezę, posłużyliśmy się Skalą Fundamentalizmu
Religijnego (Altemeyer & Hunsberger, 1992), w szczególny sposób koncentrując się na Podskali
Profundamentalizmu, która zawiera pytania bezpośrednio związane z pojęciem boskiej kary
i koniecznością przestrzegania jego surowych praw.
Wyniki naszych badań, przeprowadzonych przy użyciu prostej wersji SST, istotnie
wykazały, że religijny fundamentalizm, a przede wszystkim silna wiara w boską karę, łączą się
z przeciwstawnym wzorcem aktywności mózgowej, niż ten, który został opisany w kontekście
żarliwości religijnej przez Inzlichta i współpracowników (2009), a mianowicie ze wzmożoną
detekcją błędów. Stopień, w jakim boski gniew i lęk przed karą dominowały w umysłach osób
badanych, okazał się dodatnio skorelowany z magnitudą ERN (Rycina 9). Innymi słowy, dla osób
bardziej skoncentrowanych na konieczności przestrzegania surowych boskich praw, błędy były
wydarzeniami bardziej stresującymi i wywoływały u nich silniejszy konflikt poznawczy. Nasze
wyniki rozszerzyły zatem wcześniejsze ustalenia, wskazując, że nie tylko siła przekonań
religijnych, ale także ich treść powinna być brana pod uwagę w badaniach poświęconych
relacjom między religijnością a monitorowaniem działań. Dalsze analizy wykazały ponadto,
że osoby z wyższym poziomem fundamentalizmu religijnego bardziej intensywnie monitorowały
swoje reakcje także w próbach z poprawną odpowiedzią, co ujawniło się w większym
wychyleniu komponentu CRN (ang. correct-related negativity, Falkenstein et al., 2000).
Wskazuje to na ich ogółem zwiększoną potrzebę kontrolowania działań i niepewność
towarzyszącą ocenie ich poprawności (Pailing & Segalowitz, 2004). Wyższy poziom
fundamentalizmu był także skorelowany z intensywniejszą aktywnością mózgu po błędnej
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reakcji w oknie czasowym komponentu Pe. Dla osób z bardziej fundamentalistycznymi
przekonaniami błędy miały zatem większe znaczenie motywacyjne i w większym stopniu
przyciągały ich uwagę (Ridderinkhof et al., 2009).

Rycina 9. Uśrednione przebiegi potencjałów związanych z błędną (linia pomarańczowa) i poprawną
reakcją (linia zielona) u osób z niższym (linia przerywana) i wyższym (linia ciągła) poziomem
profundamentalizmu. Dwie grupy osób badanych zostały wyróżnione w oparciu o podział przez medianę
wyłącznie w celach ilustracyjnych. Obszary zacienione przedstawiają okna czasowe dla komponentów
ERN/CRN oraz Pe, wzięte pod uwagę w analizach. Rycina ilustruje także przestrzenny rozkład różnicy
potencjału między wyróżnionymi grupami dla reakcji błędnej i poprawnej w wybranych oknach
czasowych.

Warto wspomnieć, że wyniki naszego eksperymentu nabierają dodatkowego znaczenia,
jeśli uwzględni się powiązanie między fundamentalizmem religijnym a OCD, na które wskazują
badania kwestionariuszowe (Inozu et al., 2012). Podwyższenie amplitudy ERN i CRN to wzorzec
wyników występujący typowo u pacjentów z OCD (Endrass et al., 2008; 2010). Nasze badanie
ujawniło, że dokładnie ten sam wzorzec aktywności neuronalnej charakteryzuje też osoby
z wyższym poziomem fundamentalizmu. Wynik ten stanowi bez wątpienia ciekawy punkt
wyjścia do dalszego, systematycznego eksplorowania powiązań między fundamentalizmem
religijnym i OCD.
4.5. Podsumowanie oraz implikacje praktyczne osiągnięcia
Podsumowując, mój wkład w dziedzinę badań nad monitorowaniem reakcji polega
zarówno na wskazaniu modulującego wpływu czynników emocjonalnych na przebieg tego
procesu, jak również na zidentyfikowaniu powiązań między jego skutecznością a wybranymi
cechami indywidualnymi. W ramach pierwszego nurtu badań, w szeregu powiązanych ze sobą
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i podobnie zaprojektowanych zadań, pokazałam, że (1) krótkotrwała prezentacja
emocjonalnych bodźców wpływa na późny etap monitorowania błędnych reakcji. Wynik ten
sugeruje, że błędy popełniane w kontekście emocjonalnym mają dla osób badanych większą
wartość motywacyjną, bardziej angażują je uwagowo, wiążą się z lepszą świadomą oceną
wykonanego działania i większą siłą dowodów świadczących o popełnieniu błędu. Badania
kierowanego przeze mnie zespołu pokazały ponadto, że (2) emocjonalna modulacja procesu
monitorowania reakcji może zostać wzbudzona przez różne rodzaje bodźców afektywnych,
zarówno takie, których emocjonalne znaczenie wynika z uwarunkowań ewolucyjnych (obrazy,
dźwięki), jak i takie, których afektywne nacechowanie ma wymiar symboliczny (wyrazy).
Co więcej, pokazaliśmy także, że (3) dla emocjonalnej modulacji procesu monitorowania
błędów kluczowe znaczenie ma wymiar pobudzenia, a nie walencji, gdyż odnotowany przez nas
wpływ bodźców negatywnych i pozytywnych okazał się porównywalny. Ponadto, (4) w naszych
badaniach po raz pierwszy opisaliśmy interesujące powiązanie procesu monitorowania reakcji,
zwłaszcza w negatywnym kontekście emocjonalnym, ze skutecznością zapamiętywania
nacechowanych negatywnie informacji. Zwróciliśmy także uwagę na fakt, iż (5) osoby, które
z większym zaangażowaniem przetwarzają informację, oznaczającą konieczność zmiany
sposobu reagowania, intensywniej też reagują na popełniony błąd, jeśli ostatecznie nie uda im
się do takiej instrukcji dostosować.
W ramach drugiego nurtu badań, wraz ze współpracownikami pokazałam po raz
pierwszy, iż (6) na proces monitorowania reakcji mogą mieć wpływ takie cechy indywidualne,
jak zdecydowanie czy fundamentalizm religijny. Nasze wyniki sugerują, że zdecydowanie,
podobnie jak impulsywność, jest cechą rzutującą na kontrolę behawioralną. Osoby o wysokim
poziomie impulsywności działają zwykle bez większego zastanowienia i nie monitorują zbyt
intensywnie swoich reakcji, co często skutkuje błędnym zachowaniem. Taką strategię reakcji
zaobserwowaliśmy w naszym badaniu u osób z wysokim poziomem zdecydowania. Dalsze
badania, uwzględniające różne podtypy zdecydowania, powinny pokazać, na ile jednorodny jest
to wzorzec. Z kolei w drugim eksperymencie z tego nurtu pokazaliśmy, że osoby
charakteryzujące się wyższym poziomem fundamentalizmu religijnego intensywniej angażują
się w proces monitorowania swoich reakcji, i to zarówno błędnych, jak i poprawnych. Nasze
wyniki pośrednio wskazują zatem na potencjalny związek między fundamentalistycznymi
przekonaniami a podwyższonym poziomem lęku i zwiększonym poczuciem niepewności.
Ponadto sugerują także, że osoby z wyższym poziomem fundamentalizmu mogą wykazywać
pewne wzorce aktywności mózgowej typowe dla pacjentów z OCD, choć powiązanie to
z pewnością wymaga dalszych, pogłębionych badań.
Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że poczynione przeze mnie i moich
współpracowników ustalenia stanowią jedynie pewien etap naszego wysiłku badawczego.
W ramach kontynuowanych przez nas programów badawczych staramy się jeszcze bardziej
pogłębić nasze rozumienie możliwych relacji między procesem monitorowania działań,
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czynnikami emocjonalnymi i różnicami indywidualnymi. Uzyskane przez nas wyniki mają bez
wątpienia znaczenie podstawowe dla wspomnianego nurtu badań, ponieważ (1) definiują
warunki (dotyczące sytuacji eksperymentalnej, typu bodźców, ich powiązania z zadaniem)
kluczowe dla zaistnienia emocjonalnej modulacji procesu monitorowania błędów, a ponadto
(2) wskazują na nowe obszary poszukiwań, zwłaszcza w nurcie różnic indywidualnych, a także
w zakresie powiązania procesów pamięciowych z monitorowaniem działań.
Nasze wyniki są też istotne z powodów praktycznych, ponieważ – dając klucz
do zrozumienia, jak przebiega monitorowanie błędnych reakcji w kontekście emocjonalnym
i w jaki sposób może być ono powiązane z zapamiętywaniem informacji tworzących ten
kontekst – stają się tym samym interesujące z perspektywy klinicznej i terapeutycznej. Ponadto
wiedza o tym, że osoby z wysokim poziomem zdecydowania, czy też fundamentalizmu
religijnego, mogą na poziomie subklinicznym wykazywać pewną zbieżność funkcjonowania
z osobami, odpowiednio, impulsywnymi oraz cierpiącymi na OCD, otwiera nową drogę
do lepszego zrozumienia ich zachowań.
5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
5.1. Mózgowe podłoże zaburzeń uwagi i hamowania reakcji w ADHD
Celem badań przeprowadzonych przeze mnie w ramach pracy doktorskiej było
określenie mózgowego podłoża zaburzeń uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD,
na podstawie nieprawidłowości ujawniających się u nich we wzorcu potencjałów związanych
ze zdarzeniem. Projekt zrealizowałam w ramach grantu promotorskiego MNiSW, pod
kierunkiem prof. dr hab. Anny Grabowskiej z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
PAN w Warszawie. Badania zostały przeprowadzone na grupie dzieci z mieszanym podtypem
ADHD oraz grupie kontrolnej. Uzyskane przez nas wyniki behawioralne potwierdziły obniżoną
sprawność hamowania reakcji u dzieci z ADHD. Z kolei analiza danych elektrofizjologicznych
wskazała na szereg dysfunkcji występujących u nadpobudliwych dzieci, obejmujących m.in.:
(1) zaburzenia automatycznej orientacji systemu uwagowego na pojawiające się w otoczeniu
bodźce, (2) problemy z rozróżnianiem oraz kategoryzacją informacji o kluczowym znaczeniu,
(3) obniżoną zdolność przezwyciężania konfliktu zachodzącego między dwiema wykluczającymi
się reakcjami, a także (4) deficyty kontroli poznawczej w zakresie monitorowania błędnych
reakcji. Uzyskane przez nas wyniki zostały opisane w dwóch artykułach, które ukazały się
na łamach International Journal of Psychophysiology. Ponadto realizacja projektu zaowocowała
opublikowaniem szeregu polskojęzycznych prac poświęconych zastosowaniu metod
neuroobrazowania oraz metod elektrofizjologicznych w badaniach nad ADHD.
Senderecka, M., Grabowska, A., Szewczyk, J., Gerc, K., Chmylak, R. (2012). Response inhibition of children with
ADHD in the stop–signal task: an event–related potential study. International Journal of Psychophysiology, 85,
93–105.
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Senderecka, M., Grabowska, A., Gerc, K., Szewczyk, J., Chmylak, R. (2012). Event–related potentials in children with
attention deficit hyperactivity disorder: an investigation using an auditory oddball task. International Journal of
Psychophysiology, 85, 106–115.
Senderecka, M., Gerc, K., Grabowska, A., Chmylak, R., Szewczyk, J. (2011). Elektrofizjologiczne korelaty zaburzeń
uwagowych u dzieci z ADHD: analiza potencjałów zdarzeniowych w słuchowej wersji zadania oddball.
Czasopismo Psychologiczne, 17, 57–73.
Senderecka, M. (2009). Zadanie z sygnałem stop w diagnozie ADHD. Studia Psychologiczne, 47, 105–116.
Senderecka, M. (2009). Paradygmat słuchowego i wzrokowego oddballu w badaniach uwagi u dzieci z ADHD.
[W:] K. Janowski, K. Grzesiuk (red.) Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne. Tom III. (s. 230–244). Lublin:
Bestprint.
Senderecka, M. (2009). W poszukiwaniu mózgowego podłoża zaburzeń uwagi u dzieci z ADHD – wyniki uzyskane
przy użyciu metod neuroobrazowania strukturalnego i funkcjonalnego. [W:] K. Janowski, K. Grzesiuk (red.)
Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne. Tom III. (s. 259–275). Lublin: Bestprint.
Senderecka, M. (2009). Zmiany w zapisie EEG w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami koncentracji
uwagi. [W:] K. Janowski, K. Grzesiuk (red.) Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne. Tom III. (s. 245–258).
Lublin: Bestprint.

5.2. Monitorowanie i rozwiązywanie konfliktu
W cyklu dwóch prac badawczych, wraz z zespołem współpracowników z Instytutu
Filozofii oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obejmującym m.in.
dra hab. Adama Chuderskiego, mgr Patrycję Kałamałę, dra Jakuba Szewczyka oraz dr hab. Zofię
Wodniecką, podjęłam tematykę mózgowego podłoża monitorowania i rozwiązywania konfliktu.
Zdolność ta uznawana jest za jeden z podstawowych komponentów funkcji wykonawczych,
umożliwiających samokontrolę i celowe zachowanie. W pierwszym projekcie (Chuderski et al.,
2016) pokazaliśmy, że amplituda N450 stanowi neuronalny korelat monitorowania poziomu
konfliktu między konkurencyjnymi względem siebie reakcjami w zmodyfikowanym teście
Stroopa: im wyższy konflikt, tym wyższe wychylenie tegoż komponentu. Z kolei w drugim
projekcie (Kałamała et al., 2018) odkryliśmy, że w zadaniu flankerów z porównywalną liczbą
prób zgodnych i niezgodnych, mechanizm rozwiązania konfliktu wywołanego przez niespójne
bodźce nie opiera się na procesie hamowania, jak dotychczas utrzymywano, gdyż zadanie to nie
wywołuje komponentu N2 świadczącego o hamowaniu reakcji. W zamian zasugerowaliśmy,
iż za mechanizmem tym stoją prawdopodobnie procesy związane z uwagą selektywną, których
neuronalnym wskaźnikiem jest komponent P2. Wyniki te zostały przedstawione w artykułach,
opublikowanych na łamach Brain Research oraz Psychophysiology.
Chuderski, A., Senderecka, M., Kałamała, P., Kroczek, B., Ociepka, M. (2016). ERP correlates of the conflict level in
the multi–response Stroop task. Brain Research, 1650, 93–102.
Kałamała, P., Szewczyk, J., Senderecka, M., Wodniecka, Z. (2018). Flanker task with equiprobable congruent and
incongruent conditions does not elicit the conflict N2. Psychophysiology, 55, e12980.
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5.3. Ocena skuteczności metod elektrofizjologicznych w diagnozie subklinicznej encefalopatii
wątrobowej
Kolejny projekt badawczy, w którym brałam udział, dotyczył subklinicznej encefalopatii
wątrobowej (ang. subclinical hepatic encephalopathy, SHE), pojawiającej się w następstwie
przewlekłej choroby wątroby. U pacjentów z SHE, niezależnie od jej etiologii, stwierdza się
lekkie zmiany osobowości, trudności z wykonywaniem złożonych zadań poznawczych,
niewielkie zaburzenia psychomotoryczne. Mimo to pacjenci ci w badaniach neurologicznych
i klinicznych uzyskują wyniki, które mieszczą się w normie. Celem projektu badawczego było
m.in. sprawdzenie skuteczności zastosowania pomiarów elektrofizjologicznych w procesie
diagnozowania utajonej postaci encefalopatii wątrobowej. Analiza potencjałów zdarzeniowych
okazała się skuteczną metodą wykrywania wczesnych zaburzeń w funkcjonowaniu
ośrodkowego układu nerwowego pacjentów z marskością wątroby (w przeciwieństwie
do protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego). Uzyskane wyniki zostały opisane
w serii pięciu anglojęzycznych artykułów, które ukazały się na łamach Advances in Medical
Sciences, Journal of Physiology and Pharmacology (dwie prace), Medical Science Monitor
oraz Neurologii i Neurochirurgii Polskiej. Badania zostały zrealizowane w ścisłej współpracy
z dr hab. Ireną Ciećko-Michalską z Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych
Collegium Medicum UJ oraz prof. dr hab. Agnieszką Słowik z Katedry Neurologii Collegium
Medicum UJ, w ramach dwóch grantów MNiSW, kierowanych przez prof. dra hab. Tomasza
Macha z Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Collegium Medicum UJ.
Ciećko–Michalska, I., Binder, M., Wyczesany, M., Szewczyk, J., Senderecka, M., Wójcik, J., Dziedzic, T., Słowik, A.,
Mach, T. (2012). Electrophysiological correlates of attentional processes in patients with liver cirrhosis without
minimal or clinically–overt hepatic encephalopathy. Journal of Physiology and Pharmacology, 63, 339–346.
Ciećko–Michalska, I., Dziedzic, T., Banyś, R., Senderecka, M., Binder, M., Wyczesany, M., Szewczyk, J., Wójcik, J.,
Słowik, A., Mach, T. (2012). Does magnetic resonance spectroscopy identify patients with minimal hepatic
encephalopathy? Neurologia i Neurochirurgia Polska, 46, 436–442.
Ciećko-Michalska, I., Senderecka, M., Szewczyk, J., Panasiuk, A., Słowik, A., Wyczesany, M., Binder, M., Mach, T.
(2006). Event-related cerebral potentials for the diagnosis of subclinical hepatic encephalopathy in patients
with liver cirrhosis. Advances in Medical Sciences, 51, 273-277.
Ciećko–Michalska, I., Wójcik, J., Senderecka, M., Wyczesany, M., Binder, M., Szewczyk, J., Dziedzic, T., Słowik, A.,
Mach, T. (2013). Cognitive functions in patients with liver cirrhosis: a tendency to commit more memory errors.
Medical Science Monitor, 19, 283–288.
Ciećko–Michalska, I., Wójcik, J., Wyczesany, M., Binder, M., Szewczyk, J., Senderecka, M., Dziedzic, T., Słowik, A.,
Mach, T. (2012). Cognitive evoked response potentials in patients with liver cirrhosis without diagnosis of
minimal or overt hepatic encephalopathy. A pilot study. Journal of Physiology and Pharmacology, 63, 271–276.
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5.4. Opracowanie polskiej wersji skali Addenbrooke's Cognitive Examination-III
Addenbrooke's Cognitive Examination-III (ACE-III) jest wielowymiarowym narzędziem
przesiewowej i różnicowej oceny funkcji poznawczych. Pozwala na ocenę uwagi, funkcji
językowych, fluencji słownej, funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz pamięci. Oryginalna wersja
skali została przygotowana przez zespół prof. Johna Hodgesa z University of New South Wales
w Sydney w Australii. W ostatnich latach wraz z dr hab. Emilią Sitek z Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego (kierownikiem projektu) oraz zespołem naszych współpracowników opracowałam
polską wersję skali ACE-III. Rezultat naszej pracy został sprawdzony pod względem
merytorycznym przez prof. Thomasa Baka z University of Edinburgh w Wielkiej Brytanii.
Obecnie trwają badania, mające na celu walidację i normalizację testu, który docelowo ma
szansę stać się podstawowym narzędziem do diagnostyki przesiewowej i różnicowej używanym
przez neuropsychologów w Polsce. Dotychczasowym owocem tego projektu, obok samej skali,
są dwa polskojęzyczne artykuły naukowe.
Senderecka, M., Zabawa, J., Kluj-Kozłowska, K., Greń, M., Konkel, A., Kuklińska, M., Paprot, E., Sikorski, R., Barczak,
A., Sitek, E. (2014). Polish Version of the Addenbrooke’s Cognitive Examination III, copyright John Hodges
https://sydney.edu.au/brain-mind/resources-for-clinicians/dementia-test.html
Sitek, E., Barczak, A., Senderecka, M. (2017). Zastosowanie jakościowej analizy profilu wykonania skali ACE-III
w diagnostyce różnicowej chorób otępiennych. Aktualności Neurologiczne, 17, 34-41.
Sitek, E., Senderecka, M., Nowicka–Sauer, K. (2016). Metody przesiewowej oceny funkcji poznawczych w praktyce
lekarza rodzinnego. Gabinet Prywatny, 23, 49–59.

5.5. Asymetria funkcjonalna mózgu
W przeszłości osobny obszar moich zainteresowań naukowych dotyczył asymetrii
funkcjonalnej mózgu. W ramach tego wątku zajmowałam się zagadnieniem specjalizacji półkul
mózgowych w zakresie przetwarzania percepcyjnego znaków z dwóch poziomów figur
hierarchicznych – lokalnego i globalnego. Celem podjętych przeze mnie badań było ustalenie,
czy relatywna przewaga półkuli prawej w identyfikowaniu znaków z poziomu globalnego oraz
półkuli lewej w identyfikowaniu znaków z poziomu lokalnego może się zmieniać w zależności
od charakteru przetwarzanych bodźców – werbalnego lub niewerbalnego. Poszukiwania te
zakończyły się dwiema publikacjami, w tym jedną z prof. dr hab. Anną Grabowską.
Senderecka, M. (2007). Różne punkty widzenia prawej i lewej półkuli mózgu. Przegląd Psychologiczny, 50, 149–
164.
Senderecka, M., Grabowska, A. (2006). Globalny i lokalny poziom przetwarzania bodźców wzrokowych a asymetria
funkcjonalna mózgu i płeć biologiczna. Kolokwia Psychologiczne, 14, 63–81.

5.6. Historia myśli i badań psychologicznych
Oprócz realizacji projektów badawczych o charakterze empirycznym, zajmowałam się
również pracami o charakterze teoretyczno-przeglądowym. Powstawały one przede wszystkim
S t r o n a 28 |33

Magdalena Senderecka, Autoreferat

w ramach wieloletniej współpracy z Ośrodkiem Badań Interdyscyplinarnych (od października
2008 roku – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych) w Krakowie, prowadzonym przez
prof. dra hab. Michała Hellera z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Współpraca ta zaowocowała m.in. opracowaniem i ukazaniem się drukiem niepublikowanego
wcześniej rękopisu Władysława Heinricha Teoria poznania. Rękopis ten datowany jest na 1912
rok i pochodzi z archiwalnych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Władysław Heinrich, urodzony
w 1869 roku w Warszawie, był ważną postacią dla naukowego środowiska Krakowa (podobnie
jak Kazimierz Twardowski dla Szkoły Lwowsko-Warszawskiej). Pod koniec XIX wieku
przeprowadził pierwsze na rodzimym gruncie eksperymenty psychologiczne, a w roku
akademickim 1903/1904 powołał do życia Pracownię Psychologii Doświadczalnej. Była ona
pierwszą w Polsce i jedną z najwcześniejszych tego rodzaju instytucji w Europie
Środkowowschodniej. Wpływ Władysława Heinricha na historię myśli psychologicznej
i filozoficznej opisałam w jednej ze swoich publikacji. Do tego nurtu prac zaliczyć także mogę
przygotowany przeze mnie rozdział do Przewodnika po kognitywistyce, który ukazał się pod
redakcją prof. dra hab. Józefa Bremera z Akademii Ignatianum w Krakowie.
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