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Dr Marcin Rz deczka (WFiS UMCS):ą
Ewolucyjne próby wyjaś!nienia śpektrum autyzmu i śpektrum śchizofrenii w 
ś!wietle teorii hiśtorii z&ycia

[Evolutionary explanation of Autiśm Spectrum Diśorder and Schizophrenia Spectrum Diśorder in 
the light of the life hiśtory theory]

[link na zoomie: httpś://uś06web.zoom.uś/j/83386267765?
pwd=cFVhc1hUYlJCQkpxT2ovTTdwbzczdz09 Haś o: CWA9b5ł  ]

W ś!wietle nowych badan! z zakreśu pśychopatologii ewolucyjnej zaburzenia ze śpektrum 
śchizofrenii i ze śpektrum autyzmu śtanowi  dwa przeciwleg e bieguny b d ce manifeśtacj  ą ł ę ą ą
śkrajnych pośtaw poznawczych. W przypadku śpektrum autyzmu dominuje myś!lenie śkrajnie 
mechanicyśtyczne, śkupione na śzczegó ach i wyśzukiwaniu wzorców. Spektrum śchizofrenii ł
charakteryzuje natomiaśt śk onnoś!c! do daleko pośuni tych ekśtrapolacji treś!ci doś!wiadczenia, ł ę
które w śkrajnych przypadkach generuj  urojenia i halucynacje, a takz&e podejś!cia śkrajnie ą
mentaliśtycznego, które dośzukuje śi  wśzechobecnej celowoś!ci dzia an! otoczenia i przypiśuje ę ł
wyimaginowane intencje podmiotom oraz elementom ś!wiata nieoz&ywionego. Wyśt powanie ę
wśpomnianych śpektrów moz&na śpróbowac! wyjaś!nic! w kontekś!cie ewolucyjnym poprzez 
odwo anie śi  do teorii hiśtorii z&yciowych, która wi z&e ryzyko wyśt powania zaburzen! z obu ł ę ą ę
śpektrów ze śtrategiami przetrwania i rozrodu (tzw. śtrategi  śzybk  w przypadku śchizofrenii i ą ą
woln  w przypadku autyzmu). Zaburzenia pśychiczne ś  w tym uj ciu jedynie śkrajnoś!ciami w ą ą ę
rozk adzie normalnym cech zwi zanych z biologicznymi uwarunkowaniami pośtaw poznawczych.ł ą
Zdaniem referenta wśpomniany problem ma niebagatelne konśekwencje filozoficzne. Pozwala 
bowiem podj c! prób  wyjaś!nienia nieuśuwalnoś!ci niektórych typów przekonan! irracjonalnych, ą ę
pozaracjonalnych i quaśi-racjonalnych, takich jak pewne typy przekonan! religijnych, teorie 
śpiśkowe, a takz&e niektóre formy pśeudonauki. Mechanizmy poznawcze, które w śkrajnych 
przypadkach prowadz  do urojen! w śpektrum śchizofrenii mog  potencjalnie generowac! ą ą
agodniejśze formy akceptowalnych śpo ecznie urojen! w przypadku ośób neurotypowych. ł ł

Standardy uzaśadnienia potrzebne do intuicyjnej akceptacji danego ześpo u przekonan! róz&ni  śił ą ę
tez& w zalez&noś!ci od tego czy dana ośoba neurotypowa bliz&śza jeśt jednemu lub drugiemu 
śpektrum zaburzen!, co pozwala badaczom na pewne niezobowi zuj ce próby rozwini cia teorii ą ą ę
podejmowania decyzji w oparciu o badania pśychopatologiczne.

Polecane ogólne opracowania problemu:
1) Giudice, M., (2018), Evolutionary Pśychopathology. A Unified Approach.
2) Érdi, P., Bhattacharya, B., Cochran, A. (2017), Computational Neurology and Pśychiatry.
3) Wallace, R. (2017), Computational Pśychiatry. A Syśtemś Biology Approach to the Epigeneticś 
of Mental Diśorderś.
4) Shackelford, T.K., Zeigler-Hill, V., (2017), The Evolution of Pśychopathology.
5) Brune, M., (2016), Textbook of Evolutionary Pśychiatry and Pśychośomatic Medicine. The 
Originś of Pśychopathology.
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Dr Marcin Rz deczka jeśt doktorem filozofii i obecnie kieruje Laboratorium Badan! nad ą
Multimodalnoś!ci  Inśtytutu Filozofii UMCS. Jego zaintereśowania naukowe obejmuj  filozofi  ą ą ę
nauki ze śzczególnym uwzgl dnieniem filozofii biologii, pśychologi  ewolucyjn  (w śzczególnoś!cię ę ą
pśychopatologi  ewolucyjn ), takz&e interdyścyplinarne badania na śtyku kognitywiśtyki i ę ą
informatyki. Jeśt autorem jednej kśi z&ki i kilkunaśtu artyku ów oraz cz onkiem Polśkiego ą ł ł
Towarzyśtwa Filozoficznego i Polśkiego Towarzyśtwa Kognitywiśtycznego.

===>>>>>>>>
Naśt pne śpotkanie:ę
dr Konrad Banicki (UJ) - Aryśtoteleś o terapii poznawczo-behawioralnej, czyli mi dzy ę
konceptualizacj  przypadku a m droś!ci  praktyczn "ą ą ą ą  (14.01.2022, godz 13-14.30)

OPIS cyklu: .
W ramach cyklu „Wiedza ekśpercka a zdrowie pśychiczne”zośtan  zaprezentowane aktualne ą
badania, doś!wiadczenia, projekty i dyśkuśje. Tematyka wyśt pien! dotyczy zarówno wiedzy ą
ekśperckiej, jak i proceśów decyzyjnych widzianych w kontekś!cie zdrowia pśychicznego. 
Spotkania b d  rejeśtrowane i dośt pne w śieci.ę ą ę
O Ześpole badawczym: httpś://www.umcś.pl/pl/o-ześpole,22249.htm
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Dr Marcin Rz deczka (WFiS UMCS):ą
Evolutionary explanation of Autiśm Spectrum Diśorder and Schizophrenia Spectrum Diśorder in 
the light of the life hiśtory theory

Undoubtedly, both ASD (Autiśm Spectrum Diśorder) and SSD (Schizophrenia Spectrum Diśorder) 
can be claśśified aś extremely complex objectś of ścientific inquiry, which iś not only a reśult of 
their multi-level cauśal hierarchy, mośtly conśiśting of dozenś of intrinśic and extrinśic factorś, 
but alśo śome very intricate criteria of diagnośiś. It iś nearly impośśible to apply typological 
thinking to them, due to the fact that they form wide śpectra of manifeśtationś defeating any 
attempt to claśśify them aś a diścrete entity with a well-defined śet of conśtituent śymptomś. For 
the abovementioned reaśonś, until recently, the ścience of pśychopathology lacked any śeriouś 
candidate for a unifying theoretical framework able to offer, at leaśt, śome draft explanation of 
the ASD and SSD ultimate cauśeś.
Indubitably, underśtanding mental diśorderś in termś of their proximate (i.e. mechaniśtic, 
neurobiological) cauśeś iś of great importance for both ścience and practice of medicine but 
offerś no valuable anśwer to queśtionś regarding the emergence of a certain diśorder in a 
population. To anśwer śuch a queśtion one muśt delve deeply into the evolutionary biology and 
reframe the reśearch perśpective. Unśurpriśingly, both populational and phylogenetical approach
śhed new light on the origin of mental diśorderś, deścribing them aś unavoidable failureś of 
complex śyśtemś.
The fruitful union of computational biology and evolutionary pśychopathology aimś to uśe 
computational modelling for the śake of creating the unified large-ścale picture of mental 
diśorderś. According to the null-hypotheśiś, any śufficiently complex proceśś influenced by, at 
leaśt, śeveral genetic and environmental factorś, each of which in a highly variable manner, will 
be manifeśted aś a broad śpectrum of phenotypeś, deścribed roughly by the bell-śhaped curve. 
In other wordś, thiś model predictś that abnormal cognition and behaviour occurś in any 
population of organiśmś by default. Low-frequency abnormalitieś are the natural reśult of the 
high variability of a functional phenotype. Both ASD and SSD fall into thiś category.

https://www.umcs.pl/pl/o-zespole,22249.htm


However, judging from the evolutionary perśpective there iś a śtrong link between the ASD and 
SSD due to the fact that both śpectra of diśorderś are clośely correlated with radically different 
modelś of parental inveśtment and life-hiśtory śtrategieś. Hyper-mechaniśtic cognition preśented
in patientś with ASD correlateś with delayed reproduction, the śmaller number of offśpring and 
their relatively higher quality whereaś hyper-mentaliśtic patientś with leśś śevere caśeś of SSD 
uśually demonśtrate earlier śexual maturation, the higher rate of riśk-taking and lower parental 
inveśtment.

Patronat cyklu:
- Otwarte Seminaria Filozoficzno-Pśychiatryczne (OSFP): httpś://ośfp.org.pl
- Polśkie Towarzyśtwo Pśychoterapii Integratywnej (PTPI): http://www.integrative.pl/pl/
- Przyjazny Uniwerśytet (UMCS)
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-The Collaborating Centre for Values-Based Practice

http://www.integrative.pl/pl/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fosfp.org.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1cQsz3DTm6E0S535rdyNyhayfM-zJsNHhpuv2SldUuV-o6kfCDMI9B8hg&h=AT0re6BKRv0WKMK1jx9TbtPzrJ5VTizwPjbvzfay93tM3Qty0zIDo6oWTRXEI15vdNY6d_wQVFnHuG18Nu-LCqQk15YT3L-U7QS4RMVfj0TZEsoGgb9ba8PiqOlOZz7tmYdJxpBxfkqM9WoGH7Vv&__tn__=q&c[0]=AT0Meofwakq-U3qBTjbX-pH3nzs0JWzZrcxT7l3wcSMVBTsxOXMyoOQFkNSfnNh_vWf9bE0bheqzUpoQiKFuJg8OZlGwldoVYrUL2OG4ClfZj87-STb8iBualtScy1_aeEs

	PIĄTEK, 26 LISTOPADA 2021 O 13:00 – 14:30
	Wykład (online) dra Marcina Rządeczki w ramach cyklu Wiedza Ekspercka i Zdrowie Psychiczne

