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Anozognozja:
mechanizmy mózgowe i objawy
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ANOSOGNOSIA: BRAIN MECHANISMS AND SYMPTOMS

Summary. Anosognosia or a lack of awareness of deficits accompanies many selective neuropsychological disorders (e. g. 
aphasia, amnesia, prosopagnosia, hemianopia and hemiplegia, cortical blindness, unilateral neglect). A significant number of 
brain-damaged patients are unaware of their deficits, even when they are confronted with them. This article reviews clinical 
and experimental studies concerning anosognosia, methodological, diagnostic and therapeutic questions, and critically 
evaluates different interpretations of the analized phenomenon.

Termin „anozognozja” funkcjonuje w neuropsychologii od 1914 r., gdy J. Babiński określił tą nazwą brak 
uświadomienia sobie porażenia lewej strony ciała przez pacjenta z uszkodzeniem prawej półkuli, chociaż 
pierwsze obserwacje kliniczne tego objawu były rejestrowane wcześniej. W r. 1896 Anton opisał 56-letnią 
pacjentkę, która zdecydowanie zaprzeczała, że ma kłopoty ze wzrokiem, mimo braku funkcjonalnego widzenia 
(pacjentka nie mogła policzyć palców ani też nie różnicowała przedmiotów i kolorów), natomiast w pełni była 
świadoma problemów językowych o charakterze afazji (cyt. za: Heilman, 1991). Wiele spostrzeżeń o braku lub 
niepełnym uświadomieniu obiektywnie istniejących deficytów ruchowych, percepcyjnych, językowych, 
pamięciowych rejestrowanych przez badaczy na przestrzeni lat potwierdziło pierwsze obserwacje Babińskiego 
i Antona o realności przejawów anozognozji.
W pierwszym okresie badań nad zjawiskiem anozognozji – pod koniec XIX i na początku XX wieku – powstawały 
opisy bogato udokumentowanych, długotrwałych studiów przypadków, połączonych z badaniami sekcyjnymi 
mózgu pacjentów oraz rozpoczęły się dyskusje terminologiczne (np. H. Munk wprowadził nazwę „ślepota 
duchowa”, H. Jackson – pojęcie „impercepcja”, J. Babiński – termin „anozognozja” i „anozodiaforia”). Drugi okres 
– lata 40. i 50. – charakteryzuje się podjęciem systematycznych badań, głównie dotyczących zespołu pomijania 
stronnego oraz próbami ustalenia mózgowych mechanizmów tego typu zaburzeń. W tym też okresie E. 
Weinstein i R. Kahn zwrócili uwagę na motywacyjne podstawy anozognozji (por. McGlynn, Schacter, 1989).
W okresie trzecim, współczesnym, analiza przejawów i mechanizmów anozognozji ujmowana jest w szerszym 
zakresie badań nad procesami metapoznawczymi (procesami monitorowania zachowania, metapamięcią) oraz 
nad związkiem mózg-umysł-świadomość (por. Demaree, Harrison, 1997; Prigatano, Schacter, 1991; Wheeler, 
Stuss, Tulving, 1997).
Zainteresowanie badaczy kwestią anozognozji ma uwarunkowania teoretyczne i praktyczne. Z perspektywy 
teoretycznej badania tego przejawu stanowią fragment bardziej ogólnych analiz mózgowej organizacji umysłu 
i świadomości i wiążą się z rozwojem podejścia poznawczego: badań nad sztuczną inteligencją, procesami uwagi, 
kontroli, monitoringu, nad funkcjonowaniem wiedzy explicite i implicite. W znaczeniu praktyki klinicznej, 
poznając naturę zaburzeń, można opracować adekwatne procedury diagnozy i terapii, tym bardziej że do tej pory 
nie dysponujemy obiektywnymi sposobami pomiaru tego zjawiska (obecnie mają one charakter opisowy – por. 
Bisiach, Geminiani, 1991; Reed, Jagust, Coulter, 1993). W stosunku do terapii, anozognozja – zdaniem wielu 
badaczy (por. McGlynn, Schacter, 1989) – może być krytycznym czynnikiem obniżającym skuteczność 
oddziaływań terapeutycznych zaburzonych czynności (np. afazji, amnezji, zespołu pomijania stronnego, 
prozopagnozji i in.). W przypadku nieświadomości deficytów zawodne okazują się techniki bezpośredniego 
usprawniania funkcji; techniki, które są skuteczne, gdy nie obserwuje się przejawów anozognozji (Diller, 
Weinberg, 1977).

PRZEJAWY ANOZOGNOZJI

Anozognozja, czyli brak wiedzy, świadomości i dostrzegania obiektywnie istniejących deficytów (Walsh, 1998), 
przejawia się w wielu formach. Należy podkreślić, że nieświadomość zaburzeń nie obejmuje przypadków 
jakościowych, globalnych zmian w sferze świadomości (np. stanów splątania, zaburzeń przytomności, głębokich 
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objawów deterioracji intelektualnej), natomiast dotyczy:
a) braku wglądu i koncentracji na zaburzeniach poznawczych, co jest związane z zakłóceniami procesów kontroli 
i oceny zachowania charakterystycznego dla uszkodzeń struktur czołowych;
b) wybiórczych selektywnych zaburzeń w uświadamianiu przez pacjentów trudności percepcyjnych, ruchowych, 
językowych, pamięciowych charakteryzujących dysfunkcje asocjacyjnych obszarów ciemieniowych, skroniowych 
i potylicznych.
Z powyższego wynika, że anozognozja nie stanowi objawu homogenicznego, ale może prezentować bardzo 
zróżnicowany obraz kliniczny, współwystępując z wieloma deficytami o odmiennej naturze (np. afazją, agnozją, 
apraksją, amnezją, demencją, pomijaniem stronnym), co z kolei daje wieloznaczne przejawy samej anozognozji 
(por. Herzyk, 1996). Zatem anozognozja może przejawiać się następująco: pacjent jest nieświadomy istnienia 
schorzenia mózgowego (a tym samym jego skutków); pacjent wie, że ma schorzenie mózgowe, ale nie jest 
świadomy jego konsekwencji; pacjent werbalnie zaprzecza obecności deficytu, ale zachowuje się tak, że 
uwzględnia zaburzenie (np. nie używa sparaliżowanej ręki w sposób, jakby była zdrowa); pacjent werbalnie 
potwierdza zaburzenie, lecz np. używa ręki, jakby była sprawna; pacjent wie, że ma zaburzenia, ale przejawia 
brak koncentracji, obojętność, połączoną czasami z nieadekwatnie podwyższonym nastrojem (anozodiaforia); 
pacjent demonstruje nieświadomość jednych deficytów (np. hemiplegii), a ma zachowaną świadomość innych 
deficytów (np. afazji); pacjent ma świadomość zaburzenia, ale wyjaśnia je innymi od rzeczywistych przyczynami 
(np. niesprawność ręki tłumaczy reumatyzmem); pacjent aktywnie zaprzecza trudnościom w formie tłumienia, 
racjonalizacji, projekcji; może także wyrażać niechęć (mizoplegia) w stosunku np. do porażonych kończyn lub 
deluzje, również konfabulacje (irracjonalne wyobrażenia i błędne przekonania).
Wymienione przejawy anozognozji można obserwować w wielu (jeśli nie we wszystkich) zaburzeniach procesów 
poznawczych, występujących w zlokalizowanych (ale też rozsianych) dysfunkcjach mózgowych. 
Współwystępowanie anozognozji rozważane jest w następujących zaburzeniach neuropsychologicznych: zespole 
Antona – ignorowaniu ślepoty korowej; pomijaniu stronnym – ze specyficznymi objawami anozognozji typu: 
asomatognozja (brak wiedzy o stanie połowy ciała przeciwstronnej do uszkodzonej półkuli mózgu), anozodiaforia 
(emocjonalna obojętność w stosunku do – nawet głębokiego stopnia – niedowładów stronnych), mizoplegia – 
niechęć, a nawet nienawiść do porażonej części ciała; afazji – z najczęściej obserwowanym przejawem żargon-
afazji; amnezji – z podstawowym pytaniem: czy nieświadomość zaburzeń pamięci jest bezpośrednią 
konsekwencję trudności w zapamiętywaniu oraz czy uszkodzenie obszarów czołowych stanowi czynnik krytyczny 
dla pojawienia się anozognozji w tej formie zaburzeń; demencji – z nie rozwiązaną kwestią: czy anozognozja 
w przypadku demencji wiąże się z mechanizmem uogólnionej deterioracji, ponieważ nie stwierdzono prostej 
zależności między stopniem deterioracji a nasileniem objawów nieświadomości.

Zespół Antona
Badania sekcyjne mózgu pacjentki z nieświadomością funkcjonalnej ślepoty opisanej przez Antona wykazały 
obustronne uszkodzenia zakrętu kątowego, asocjacyjnej kory potylicznej i płata ciała modzelowatego. Inne 
studia przypadków – aż do chwili obecnej – nie przyniosły jednoznacznych danych, zarówno co do klinicznego 
obrazu zaburzeń, jak i lokalizacji uszkodzenia, chociaż badacze próbują uporządkować opisy symptomów 
i poszukują cech wspólnych dla tego zespołu. Na przykład Redlich (cyt. za: McGlynn, Schacter, 1989) wymienia 
sześć cech charakteryzujących zachowanie pacjentów z zespołem Antona:
a) pacjenci nieświadomi ślepoty zachowują się tak, jakby widzieli, np. mówią o tym, co widzą i aktywnie 
zaprzeczają trudnościom w widzeniu, gdy są z nimi konfrontowani;
b) pacjenci wykazują przynajmniej umiarkowany stopień deterioracji intelektualnej;
c) występują objawy dezorientacji, zaburzenia pamięci i tendencje do konfabulacji;
d) często występuje afazja amnestyczna;
e) często (ale nie zawsze) ślepota korowa jest spowodowana obustronną hemianopsją, co wskazuje na 
uszkodzenia okolic potylicznych i skroniowo-ciemieniowych;
f) zespół Antona może mieć charakter przemijający.
Podobne cechy charakterystyczne dla tego zespołu wymienia Bisiach i współautorzy (1986):
a) pacjenci aktywnie nie zaprzeczają deficytom wzrokowym, ale nie mówią o nich spontanicznie i wykazują brak 
koncentracji na trudnościach w widzeniu;
b) pacjenci aktywnie zaprzeczają istnieniu deficytów, a trudności wzrokowe wyjaśniają przyczynami 
zewnętrznymi (np. brak okularów, ciemność w pokoju);
c) pacjenci werbalnie udowadniają, że mogą widzieć;
d) z anozognozją mogą współwystępować objawy splątania i deterioracji intelektualnej.
Egzemplifikacją typowego opisu przypadku z zespołem Antona są obserwacje pacjentki przeprowadzone przez 
Goldenberga, Müllbachera i Nowaka (1995).
Pacjentka (46 lat) z zatorem tylnej arterii mózgowej i z całkowitą ślepotą korową trwającą 3 miesiące 
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wykazywała niejasną, niepełną świadomość swego zaburzenia, formułując sprzeczne sądy, zaprzeczając 
i racjonalizując swoje kłopoty z widzeniem. Wiedziała ona, że miała udar i straciła wzrok, ale jednocześnie 
twierdziła, że widzi kontury przedmiotów. W sytuacji bezpośrednich pytań, np. czy widzi zasłoniętą kartką 
papieru twarz siedzącego przed nią badacza, odpowiadała twierdząco. Oto przykłady odpowiedzi pacjentki:

Pytanie: „Czy widzi Pani moje oczy?”
Odpowiedź: „Tak”.
P.: „Czy noszę okulary?”
Odp.: „Myślę, że nie”.
P.: „Czy Pani widzi, że noszę okulary?”
Odp.: „Sądzę, że nie nosi Pan okularów, ale nie jestem pewna”.
P.: Czy widzi Pani, czy mam brodę?”
Odp.: „Myślę, że nie”.
P.: „Czy moje włosy są długie, czy krótkie?”
Odp.: „Normalne” (Goldenberg, Müllbacher, Nowak, 1995, s. 1378).

Podobny sposób odpowiedzi (zaprzeczanie, racjonalizacja, udzielanie odpowiedzi „nie na temat”) pacjentów 
z zespołem Antona został zaobserwowany przez innych badaczy. Na przykład cytowany przez McGlynn 
i Schactera (1989) Bychowski opisuje pacjenta, który wiedział, że doznał urazu mózgu, ale nie miał świadomości 
skutków tego urazu (pacjent „symulował” czynność cichego czytania gazety, a poproszony o głośne czytanie 
odpowiadał, że boli go głowa, że nie jest w nastroju lub że w pokoju jest zbyt ciemno).
Nieświadomość zaburzeń wzrokowych obserwuje się również w przypadkach ślepoty peryferycznej, 
niedowidzenia połowiczego (hemianopsji) oraz agnozji (np. nieświadomość prozopagnozji lub agnozji 
przedmiotów – por. Goldberg, Barr, 1991).

Zespół pomijania stronnego
Zespół pomijania stronnego można uznać za szczególny przejaw anozognozji, dotyczący nieświadomości istnienia 
przestrzeni osobniczej i pozaosobniczej po stronie przeciwległej do uszkodzonej półkuli. Przejawy nieświadomości 
jednej strony ciała mogą przybierać różne formy, np.:
a) niedostrzeganie niedowładu stronnego (hemiplegii) i hemianopsji;
b) pomijanie wszystkich stronnych bodźców (np. czytanie tekstu tylko na połowie strony kartki, wykonywanie 
makijażu i golenie tylko połowy twarzy, zakładanie rękawiczek na jedną rękę);
c) nieużywanie w sposób spontaniczny ręki ze strony pomijanej, pomimo zachowania jej sprawności;
d) traktowanie kończyn ze strony ignorowanej jako nie należących do własnego ciała i w związku z tym deluzje 
(np. pacjenci skarżą się, że jakaś obca ręka lub noga leży z nimi w łóżku lub odnoszą się do własnej ręki jakby 
była przedmiotem);
e) odczuwanie stymulacji dotykowej strony pomijanej jako stymulacji drugiej połowy ciała, czyli allestezja (por. 
Domańska, 1996; Halligan, Marshall, 1993).
Obraz kliniczny i dynamika nieświadomości zaburzeń w przypadku hemiplegii i hemianopsji znacznie się różnią 
w poszczególnych przypadkach.
1. Nieświadomość niedowładu stronnego może mieć charakter przemijający (występuje wtedy w ostrym stadium 
schorzenia mózgowego), często z różnego stopnia objawami uogólnionej dezorientacji.
2. Anozognozja może też mieć charakter selektywny, np. pacjent ignoruje niedowład, ale jest świadomy istnienia 
hemianopsji.
3. Pacjenci z anozognozją mogą być w pełni świadomi deficytów nie związanych z uszkodzeniem mózgu, np. 
zaburzeń ruchowych w wyniku uszkodzeń włókien piramidowych.
4. Anozognozja w hemiplegii i hemianopsji występuje częściej po uszkodzeniach prawej półkuli w porównaniu z 
uszkodzeniami półkuli lewej.
5. Pacjenci mogą demonstrować objawy niechęci, nienawiści i agresji (laevofobii) w stosunku do porażonej strony 
ciała.
6. Anozognozja może przyjmować formy braku świadomości lub zniekształceń świadomości deficytów, tzw. 
zaburzeń typu nadmiarowego (np. kompletowanie: w przypadku ekspozycji części figury do sprawnego pola 
widzenia pacjent podaje, że widzi całą figurę).
Ostatnia cecha przejawów anozognozji wiąże się szerzej z kwestią struktury zaburzeń świadomości, czyli 
problemem, w jakim zakresie pacjenci z zespołem pomijania, nieświadomi bodźców po stronie przeciwnej do 
uszkodzonej półkuli, mogą je jednak przetwarzać, na co wskazują wyniki klasycznego już eksperymentu 
Marshalla i Haligana „płonący dom” (Marshall, Halligan, 1988; Bisiach, 1992; Ingram, 1996). Pacjentom 
z prawostronnym zespołem pomijania eksponowano dwa rysunki domów różniące się szczegółami po lewej 
(pomijanej) stronie (na jednym rysunku dom po tej stronie płonął) i pytano, w którym domu chcieliby 
zamieszkać. Badani wybierali niepalący się dom, twierdząc jednocześnie, że oba rysunki są identyczne. Może to 
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oznaczać, że informacje o szczegółach obiektów zlokalizowanych w pomijanej przestrzeni – chociaż niedostępne 
świadomości – wpływają na ocenę całego układu przestrzennego, w którym detale te się znajdują.

Żargon-afazja a nieświadomość deficytów językowych
Żargon-afazja należy do najgłębszych zaburzeń językowych w afazji czuciowej (Wernickego). Oprócz zaburzeń 
w rozumieniu językowym wypowiedzi pacjenta są niezrozumiałe dla słuchaczy z powodu znacznego nasilenia 
zniekształceń słów w postaci parafazji i neologizmów. W przypadku współwystępowania anozognozji pacjent nie 
próbuje poprawiać błędów, a przy zwróceniu uwagi zaprzecza im, będąc przekonany, że mówi poprawnie. Nie 
obserwuje się prób kontrolowania błędów (brak pauz, wahania, powtórzeń) charakterystycznych dla wypowiedzi 
pacjentów z afazją, którzy są świadomi popełnianych błędów. W większości przypadków anozognozja ma 
charakter przemijający. Brown (1981) zaobserwował, że proces remisji objawów żargonu przebiega od wstępnego 
etapu całkowicie nieznaczących wypowiedzi, anozognozji i euforii do końcowego etapu uświadomienia deficytów 
językowych i stanów frustracji.
Wyniki badań porównujących współwystępowanie anozognozji z zaburzeniami językowymi w afazji nie są 
jednoznaczne, co wykazuje przegląd przeprowadzony przez McGlynn i Schactera (1989):
a) anozognozja w przypadkach żargonu może wiązać się z obustronnymi uszkodzeniami tylnych obszarów 
skroniowych, co sugeruje udział prawej półkuli w genezie anozognozji w przypadkach afazji;
b) istnieją przypadki żargonu bez anozognozji;
c) anozognozja może występować w dwóch formach: jako selektywna nieświadomość zaburzeń językowych przy 
zachowaniu świadomości innych zaburzeń (np. ruchowych, wzrokowych); jako zgeneralizowana nieświadomość 
wszystkich form zaburzeń;
d) anozognozję obserwuje się też w innych rodzajach afazji z głębokim stopniem zaburzeń językowych;
e) poziom nieświadomości zaburzeń może być zróżnicowany: pacjenci nie dostrzegają błędów w wypowiedziach 
własnych w każdej sytuacji; pacjenci nie rozpoznają błędnych wypowiedzi własnych, ale te same wypowiedzi 
powtórzone przez neuropsychologa uznają za błędne; rozpoznają błędy w piśmie, ale nie w mówieniu; 
prawidłowo oceniają błędy gramatyczne, ale nie zauważają błędów semantycznych.

Nieświadomość zaburzeń pamięci
Na nieświadomość zaburzeń pamięci w zespole amnestycznym (u pacjentów z alkoholowym zespołem 
Korsakowa) zwrócił uwagę Korsakow, opisując brak koncentracji i niedostrzeganie własnych trudności 
w zapamiętywaniu, chociaż z zachowaną możliwością prawidłowej oceny deficytów pamięciowych u innych osób. 
W ostrym stadium zespołu Korsakowa nieświadomość trudności pamięciowych współwystępuje z dezorientacją 
i konfabulacjami (McGlynn, Schacter, 1989). Na bezpośrednie pytanie o trudności w zapamiętywaniu pacjent 
może odpowiedzieć, że ma problemy z pamięcią, jednocześnie nie zdając sobie sprawy z głębokości deficytów oraz 
z faktu, że zmiany pamięci wystąpiły w trakcie choroby. Często w odpowiedziach mogą występować konfabulacje 
i błędne racjonalizacje. Konfabulacje cofają się, gdy pacjent staje się coraz bardziej świadomy własnych 
deficytów, chociaż tendencje do konfabulowania mogą również przemijać w przypadkach utrzymywania się 
nieświadomości zaburzeń pamięci.
Zaburzenia amnestyczne obserwowane są w wielu rodzajach patologii mózgowej (np. urazów mózgu, schorzeń 
niedokrwiennych, stanów zapalnych, guzów, obustronnych udarów, zespołu Korsakowa), obejmujących 
najczęściej uszkodzenia przyśrodkowych obszarów skroniowych i czołowych.
Podobnie do poprzednich przejawów anozognozji (w hemiplegii, afazji) i w przypadku amnezji nieświadomość 
deficytów przybiera zróżnicowane formy. Może mieć charakter zaburzeń globalnych (wtedy współwystępuje 
często z konfabulacjami), ale też i wybiórczy. Na przykład Łuria (1974) opisuje pacjentów z nieświadomością 
amnezji oraz skargami na zaburzenia percepcji wzrokowej. W badaniach kwestionariuszowych wymagających 
samooceny deficytów pamięciowych przez pacjentów z amnezją (odpowiedzi konfrontowano z ocenami for-
mułowanymi przez opiekunów chorego) uzyskano niejednoznaczne wyniki w ocenie stopnia i rodzaju własnych 
zaburzeń pamięci, co oznacza, że nieświadomość zaburzeń nie ma jednorodnego charakteru.
Dyskutowana jest ciągle istotna kwestia, czy nieświadomość zaburzeń pamięci w amnezji stanowi bezpośrednią 
konsekwencję trudności w zapamiętywaniu zdarzeń i informacji. Z jednej strony zachowana świadomość 
zaburzeń w niektórych przypadkach globalnej amnezji sugeruje, że nieświadomość deficytów nie wynika 
z zaburzeń pamięci. Z drugiej strony – częste współwystępowanie tych objawów oznacza, że amnezja może być 
istotnym czynnikiem utrwalającym i nasilającym zjawisko nieświadomości deficytów.

Demencja a anozognozja
Zespoły dementywne charakteryzuje obecność uogólnionej deterioracji poznawczej o etiologii organicznej, 
chociaż poziom zaburzeń różnicuje się w poszczególnych procesach poznawczych (por. Swihart, Pirozzolo, 1988); 
najgłębiej i najszybciej następuje dezintegracja czynności pamięciowych. U wielu pacjentów obserwuje się brak 
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świadomości lub wglądu w sytuację choroby i własny stan, chociaż są pacjenci prawidłowo oceniający rodzaj 
i poziom zaburzeń w sferze poznawczej. Nieświadomość deficytów częściej wiąże się bardziej z cechami demencji 
korowej (np. choroby Alzheimera) niż z formami demencji podkorowych. Podkreśla się, że w chorobie Parkinsona 
(nawet w późnych stadiach, ze znacznymi zaburzeniami poznawczymi) pacjent adekwatnie ocenia utratę spraw-
ności.
Z badań nad anozognozją w chorobie Alzheimera wynikają niejednoznaczne i niespójne wnioski. Może wiązać się 
to z bardzo zmienną i czasami nieprzewidywalną percepcją swojej choroby przez tych pacjentów. Jedni z nich 
wykazują przejawy anozognozji, inni – nie. U większości z nich obserwuje się depresję, ale u niektórych – nie. 
Czasem depresja pojawia się przy nieświadomości deficytów poznawczych, a zdarza się, że nie występuje, nawet 
gdy pacjent jest świadomy zaburzeń. W większości przypadków w późnych stadiach choroby występuje dodatnia 
korelacja między stopniem deterioracji i anozognozji, lecz nie można tego zaobserwować u wszystkich pacjentów. 
Różnice we wnioskach mogą też wynikać z odmiennych paradygmatów badawczych, stosowanych przez różnych 
autorów.
Na przykład Reisberg (cyt. za: McGlynn, Kaszniak, 1991) znalazł dodatnie korelacje między kolejnymi fazami 
demencji Alzheimera a stopniem anozognozji. W pierwszej fazie (przyspieszonego zapominania) i we wczesnych 
etapach fazy drugiej (splątania) ocena trudności w zapamiętywaniu była prawidłowa. W następnych etapach 
fazy splątania wystąpiła tendencja do oceny minimalizującej zaburzenia pamięci (np. że zaburzenia się 
wycofują, podczas gdy objawy pogłębiały się). We wszystkich fazach zachowana została możliwość porozumie-
wania się z osobami bliskimi oraz prawidłowa ocena zachowań innych ludzi. Z kolei Neary i współpracownicy 
(1986) w wyniku swych badań stwierdzili, że pacjenci z głęboką demencją manifestowali pełniejszy wgląd we 
własne zaburzenia niż pacjenci we wcześniejszych stadiach deterioracji poznawczej. Otrzymane wyniki badań 
analizowano w czterech podgrupach pacjentów z chorobą Alzheimera różniących się rodzajem symptomów 
neuropsychologicznych i stopniem anozognozji. Pacjenci z zaburzeniami językowymi, amnezją, zaburzeniami 
przestrzenno-wzrokowymi (grupa pierwsza) i z amnezją oraz deficytami przestrzenno-wzrokowymi bez zaburzeń 
językowych (grupa druga) wykazywali przejawy lęku podczas wykonywania zbyt trudnych zadań, co sugeruje 
zachowaną ocenę zaburzeń poznawczych. W grupie trzeciej (apraksja i amnezja) zaobserwowano minimalizację 
trudności z częściową wiedzą o własnych zaburzeniach. Grupa czwarta (tylko amnezja) miała świadomość 
obecności zaburzeń, ale bez oceny ich stopnia.
Natomiast Reed, Jagust i Coulter (1993) oraz Starkstein i in. (1995) nie znaleźli korelacji między stopniem 
deficytów poznawczych a brakiem lub obecnością anozognozji w dwóch porównywanych grupach pacjentów 
z chorobą Alzheimera. Reed wykazał też brak korelacji między depresją a nieświadomością deficytów 
poznawczych (co jest sprzeczne z wynikami badań Neary'ego). W obu badaniach zaobserwowano natomiast 
korelacje między zwolnionym przepływem krwi (rCBF) w przypodstawnych obszarach czołowych prawej półkuli 
a obecnością anozognozji. Brak korelacji między depresją, anozognozją i głębokością deficytów poznawczych – 
zdaniem autorów – może sugerować istnienie odrębnych i niezależnych systemów funkcjonalnych (w obszarach 
czołowych) dla każdej z tych trzech zmiennych (zatem depresja nie jest traktowana tylko w kategoriach 
psychologicznie adekwatnej reakcji na uświadomienie sobie utraty sprawności, ale jako konsekwencja zakłóceń 
specyficznych mechanizmów mózgowych).

MECHANIZMY ANOZOGNOZJI. DYSKUSJA

W rozważaniach nad zjawiskiem anozognozji sformułowano wiele interpretacji dotyczących źródeł 
nieświadomości zaburzeń poznawczych w dysfunkcjach mózgowych. Żadna z nich nie obejmuje całości złożonej 
problematyki; wyjaśnienia mają charakter cząstkowy, ujmują wybrane aspekty zagadnienia. Można wymienić 
trzy modele wyjaśniające: czynników motywacyjnych, organicznych i wieloczynnikowy (integracyjny).
Zgodnie z założeniami koncepcji motywacyjnej – chronologicznie pierwszej – anozognozja pierwotnie 
odzwierciedla działanie czynników psychodynamicznych (mechanizmy obronne) i ma znaczenie adaptacyjne, 
które wyraża się przez konfabulacje, aktywną negację, minimalizację, unikanie sytuacji konfrontujących 
z faktem istnienia deficytów, aktywne zaprzeczanie, ignorowanie deficytów, zachowania ambiwalentne. 
Adaptacyjną rolę powyższych przejawów potwierdza fakt, że podczas wycofywania się objawów anozognozji 
pacjent może stać się niespokojny i depresyjny (por. Weinstein, 1991). Także Gassel i Williams (1963) znaleźli 
paradoksalny związek między nieświadomością defektu w polu widzenia a funkcjonowaniem pacjenta w życiu 
codziennym, sugerujący adaptacyjną funkcję anozognozji: pacjenci z anozognozją na ogół nie mieli trudności 
z wykonywaniem codziennych czynności, natomiast pacjenci uświadamiający sobie zaburzenia widzenia na co 
dzień funkcjonowali znacznie gorzej.
W modelu czynników motywacyjnych uszkodzenie mózgu nie zawsze jest przyczyną wystąpienia anozognozji; 
raczej stan funkcji mózgowych determinuje cechy jej przejawów.
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W modelu czynników organicznych podkreśla się różnice w przejawach anozognozji w zależności od rodzaju 
i lokalizacji uszkodzenia struktur mózgowych. Głównie w odniesieniu do anozognozji w przypadku zespołu 
pomijania została sformułowana hipoteza o lateralizacji systemów mózgowych, regulujących świadomość 
obecności deficytów ruchowych (hemiplegia) i wzrokowych (hemianopsja), zlokalizowanych w obszarach 
przedniociemieniowych prawej półkuli. W kategoriach tego ujęcia można wyjaśnić przejawy dysocjacji anozo-
gnozji, np. werbalne zaprzeczanie deficytom ruchowym, przy jednoczesnym zachowaniu się uwzględniającym 
niedowład (Bisiach, Geminiani, 1991). Uszkodzenie obszarów ciemieniowych prawej półkuli najprawdopodobniej 
wywołuje rozdzielenie dwóch systemów mózgowych (w warunkach normalnego funkcjonowania mózgu 
współpracujących ze sobą): pierwszego (regulującego wewnętrzną reprezentację przestrzeni) i drugiego 
(odpowiedzialnego za komunikacyjną funkcję języka); oba systemy są zlokalizowane w półkuli prawej. Zatem 
wiedza „ruchowa” o zaburzeniach jest zachowana, natomiast niejasna pozostaje wiedza językowa. Być może 
dysocjacja różnych kategorii wiedzy o stanie własnego ciała stanowi podstawowy wymiar anozognozji 
w dysfunkcjach tylnych obszarów kory mózgowej.
Uszkodzenie obszarów przednich daje odmienny obraz kliniczny nieświadomości zaburzeń, charakteryzujący 
niektóre postaci demencji (np. chorobę Alzheimera). W tym przypadku wiedza o własnym stanie zostaje 
zachowana i pacjenci adekwatnie do sytuacji rozpoznają i informują o istniejących zaburzeniach, ale czynią to 
w taki sposób, jakby ich osobiście to nie dotyczyło. Manifestują zaburzenia regulacji zachowania, zakłócenia 
krytycznego nastawienia do siebie i otoczenia, „szczególną” obojętność w stosunku do własnych zaburzeń, 
nieadekwatnie do okoliczności podwyższony nastrój, rozhamowanie, obniżony wgląd, zaburzenia jaźni, 
samoświadomości, autorefleksji, autokontroli (Wheeler, Stuss, Tulving, 1997). Konstelacja i nasilenie przejawów 
anozognozji może zmieniać się w zależności od wielkości i lokalizacji uszkodzenia w obszarach czołowych (np. 
uszkodzenia obu- i jednostronne; boczne i przypodstawne).
Modele integracyjne wyjaśniają zjawisko anozognozji z perspektywy neuropsychologii poznawczej, odwołując się 
do systemowego funkcjonowania struktur mózgowych w regulacji świadomości. Przykładem tego typu modeli 
jest propozycja Schactera (1990; 1991; por. Herzyk, 1996), oparta na modułowej koncepcji przetwarzania 
informacji w sposób nieuświadamiany i na świadomej kontroli (monitorowaniu) przebiegu procesów 
poznawczych przez specyficzny system świadomości. Anozognozja odzwierciedla zakłócenia ostatniego systemu 
na dwóch poziomach:
a) zaburzenia systemu świadomości na poziomie odbioru informacji (realizowanego przez tylne asocjacyjne 
okolice kory mózgowej) z objawami anozognozji w formie niedostrzegania deficytów, takich jak hemiplegia, 
hemianopsja, afazja;
b) zaburzenia systemu świadomości w procesach wykonawczych (realizowanych przez obszary czołowe) 
z objawami zaburzeń planowania, zmian osobowości, zaburzeń emocjonalnych.

WNIOSKI

Stan poglądów i badań nad zjawiskiem anozognozji jest niejasnym konglomeratem faktów klinicznych, 
eksperymentalnych, niespójnych hipotez, wniosków i cząstkowych interpretacji. Jednak w ostatnich latach 
obserwuje się nowe trendy ujmowania anozognozji w szerszych neuropsychologicznych koncepcjach świadomości 
(por. Block, 1995; Gray, 1995).
Z niejasnym statusem teoretycznym anozognozji wiąże się słabość procedur oceniających jej przejawy. Objawy 
nieświadomości poszczególnych deficytów ocenia się za pomocą kwestionariuszy samooceny, których wyniki 
porównuje się z rezultatami testów diagnozujących afazję, hemiplegię, amnezję itd. Stopień anozognozji szacuje 
się tylko w sposób opisowy (brak anozognozji, anozognozja średniego stopnia, anozognozja pełna), natomiast jej 
przejawy zawsze określa się w kontekście pierwotnych zaburzeń językowych, ruchowych, percepcyjnych, 
pamięciowych. Oddziaływania terapeutyczne zmierzające do redukcji objawów anozognostycznych obejmują 
również poszczególne deficyty; najwięcej informacji o metodach terapii anozognozji zgromadzono w przypadkach 
zespołu pomijania stronnego (por. Diller, Weinberg, 1977 oraz czasopismo Neuropsychological Rehabilitation, 
nr 2, 1994).
Badacze problemu postulują opracowanie nowego paradygmatu badawczego, ze zwróceniem uwagi na ustalenie 
obiektywnych kryteriów oceniających stopień i rodzaj zaburzeń. Zdaniem Schactera (1992), obiecujące jest ujęcie 
metakognitywne, rozwijane w badaniach nad metapamięcią i procesami metajęzykowymi. Samokontrola 
i samoregulacja – będąca przedmiotem badań metapoznawczych – odgrywa też istotną rolę w kształtowaniu się 
przejawów anozognozji.
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