Caring deeply. Working fearlessly. Changing lives

Miliony osób na całym świecie choruje na stwardnienie rozsiane, chorobę Alzheimera,
chorobę Parkinsona i stwardnienie zanikowe boczne. Wiele osób cierpi także na rzadsze schorzenia
takie jak rdzeniowy zanik mięśni (SMA) czy postępujące porażenie nadjądrowe (PSP).

Jesteśmy pionierami
w dziedzinie neuronauki

Uważamy, że żadna inna dziedzina
nie daje tyle nadziei
na przełomowe osiągnięcia
medycyny, co neuronauka

Od chwili założenia w 1978 roku jako jednej
z pierwszych firm biotechnologicznych
na świecie przez Charlesa Weissmana,
Heinza Schallera, Kennetha Murraya
oraz noblistów Waltera Gilberta
i Phillipa Sharpa, firma Biogen prowadzi
innowacyjne badania naukowe, których celem
w ostatnim dziesięcioleciu było zwalczanie
ciężkich chorób neurologicznych.
Biogen zatrudnia najlepszych neurologów i neuronaukowców
na świecie. Wspópracujemy z lekarzami i czołowymi
naukowcami z różnych krajów na rzecz postępu
w medycynie. Nacisk, który kładziemy na neuronaukę
oraz nasza głęboka wiedza naukowa i gotowość
do podejmowania ryzyka sprawiają, że należymy
do ścisłej czołówki w zakresie badań i rozwoju leków
neurologicznych z korzyścią dla pacjentów.
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Historia Biogen
Biogen powstał w 1978 r. w Genewie
z inicjatywy dwóch wizjonerskich naukowców — późniejszych laureatów
Nagrody Nobla — Phillipa Sharpa oraz
Waltera Gilberta. Firma jest obecnie jedną z najstarszych, niezależnych firm biotechnologicznych na świecie.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych
technologii i nowoczesnej medycyny
Biogen odkrywa, opracowuje i zapewnia pacjentom na całym świecie dostęp

do innowacyjnych terapii dla osób z poważnymi schorzeniami neurologicznymi
i neurodegeneracyjnymi. Firma posiada
największe portfolio leków stosowanych
w leczeniu stwardnienia rozsianego, jak
również jest producentem pierwszej
skutecznej terapii stosowanej w leczeniu
rdzeniowego zaniku mięśni (SMA).
Poza opracowywaniem innowacyjnych
terapii, istotnym aspektem działalności
Biogen jest ponadto produkcja i komer-

cjalizacja leków biopodobnych stosowanych np. w reumatologii.
W 2018 r. Biogen świętowała 40 lat odkryć i poszukiwań przełomowych leków,
które każdego dnia pomagają społeczeństwu. Cztery dekady doświadczeń, innowacji i oferowania leków zmieniających
życie to okazja do świętowania naszej
bogatej historii i obiecującej przyszłości,
jak również pogłębiania pionierskości
Biogen w neuronauce.
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Inne odkrycia z laboratoriów Biogen
Historia Biogen to historia przełomowych odkryć nie tylko w obszarze stwardnienia rozsianego. Firma opracowała także:

>2,6 mld $

>7900

1800

pracowników

osób w dziale R&D

zainwestowane w R&D
w 2018 roku

39

105

13,5 mld $

oddziałów firmy na świecie

leki w 105 krajach na świecie

przychodów w 2018 r.

Terapie
Biogen stale rozwija portfolio swoich leków. Firma skupia się na tych obszarach terapeutycznych, w których może wywrzeć
największy wpływ na poprawę zdrowia pacjentów na całym świecie.

1

Pierwszy lek przeciwwirusowy interferon alfa-2b stosowany
powszechnie w leczeniu WZW typu C, wprowadzony następnie
na rynek przez firmę Schering-Plough na podstawie udzielonej
licencji. Interferon znalazł również zastosowanie w leczeniu
białaczek.

Stwardnienie rozsiane (SM)
Biogen posiada ponad 30-letnie doświadczenie kliniczne w obszarze SM i jest liderem badań nad tą chorobą. Aktualnie firma Biogen
zapewnia najszersze portfolio rozwiązań terapeutycznych dedykowanych rzutowo-remisyjnej postaci SM. Firma aktywnie angażuje się
również w działania na rzecz poprawy dostępu do produktów leczniczych.
○ AVONEX

○ FAMPYRA

○ PLEGRIDY

○ TECFIDERA

○ TYSABRI

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
Biogen opracował ponadto dystrybuowany obecnie
przez Roche lek rituximab (Mabthera), który stanowi ogromny
postęp w leczeniu chłoniaków nieziarniczych.
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Biogen zarejestrował pierwszy przełomowy lek dla osób zmagających się z SMA, który pozwala ratować życie zarówno
najmłodszych, jak i dorosłych pacjentów.
○ SPINRAZA

Leki biopodobne
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Efektem prac Biogen jest także rekombinowana szczepionka
przeciw WZW typu B, na którą firma udzieliła licencji firmie
SmithKline Beecham (dziś znanej jako GSK).

Biogen posiada doświadczenie oraz wiedzę ekspercką, które są niezbędne do opracowywania i dostarczania zaawansowanych
leków biopodobnych i biologicznych. Firma wprowadziła do tej pory na rynek ponad 10 innowacyjnych leków tego typu.
Biogen gwarantuje 100 proc. ciągłości dystrybucji do ponad 90 krajów. Już ponad 145 tysięcy pacjentów na całym świecie
stosuje leki biopodobne firmy Biogen. Leki te wytwarzane są w najnowocześniejszych zakładach — firma wykorzystuje te
same placówki, procesy i personel do wytwarzania leków innowacyjnych, jak i biopodobnych.
○ FLIXABI
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○ BENEPALI

○ IMRALDI
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STWARDNIENIE ROZSIANE
Od ponad trzech dziesięcioleci Biogen zmienia sposób myślenia o stwardnieniu rozsianym (SM) i jego leczeniu. Obecne działania
firmy koncentrują się na opracowaniu terapii, która umożliwi naprawę uszkodzeń spowodowanych przez chorobę, a w efekcie
— jej pełne wyleczenie. W skali globalnej co 3. pacjent cierpiący na SM stosuje leki Biogen.

CHOROBY NEURODEGENERACYJNE
Ponadto Biogen wykorzystuje swoje know-how do poszukiwania skutecznych rozwiązań w przypadku schorzeń
neurodegeneracyjnych, które były dotąd uznawane za nieodwracalne — jak np. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona,
rdzeniowy zanik mięśni (SMA) oraz stwardnienie zanikowe boczne (ALS).

Ciągłe inwestycje w badania doprowadziły do stworzenia przełomowych leków

Badania naukowe
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to podstawa działań Biogen
Siłą napędową firmy jest światowej klasy działalność
badawczo-rozwojowa. W oparciu o zdobycze nauki
i najnowocześniejsze technologie Biogen opracowuje,
wytwarza i wprowadza do obrotu terapie transformujące
życie pacjentów, dla których dotąd istniały nieliczne
opcje terapeutyczne lub nie było ich wcale.
Jesteśmy pionierami w obszarze neuronauki.
Wysiłki badawczo-rozwojowe firmy koncentrują się
przede wszystkim na poważnych chorobach neurologicznych
i neurodegeneracyjnych.
Wierzymy, że neurologia to obszar, w którym istnieje
największa potrzeba, ale i obietnica przełomów medycznych.
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Aktywne
badania

Włączeni
pacjenci

Kraje

Unikalne
ośrodki

Liczba
przełomowych
terapii

Liczba
zatwierdzonych
terapii w SM

150

30 000

58

3300
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Aktywne badania

Zapisani pacjenci

Unikalne ośrodki

liczba badań planowanych i/lub prowadzonych
przez Zespoły ds. badań klinicznych firmy Biogen
(wszystkie badania na etapie od utworzenia Zespołu ds.
prowadzenia badania (Study Management Team, SMT)
przed jego rozpoczęciem do momentu opracowania
raportu z badania klinicznego (Clinical Study Report,
CSR), kwiecień 2019

liczba uczestników, którzy rozpoczęli leczenie
w ramach aktywnych badań

liczba unikalnych ośrodków (badaczy/lekarzy
połączonych z centrami badawczymi/ szpitalami),
które biorą udział w aktywnych badaniach

Kraje
liczba krajów, w których firma Biogen prowadzi
aktywne badania
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Aż MILIARD OSÓB na całym świecie
jest dotkniętych chorobami neurologicznymi — to wielkie wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej

STWARDNIENIE
ROZSIANE

RDZENIOWY
ZANIK
MIĘŚNI

(2,5 miliona)

STWARDNIENIE
ZANIKOWE
BOCZNE

CHOROBA
PARKINSONA
(10 milionów)

POSTĘPUJĄCE
PORAŻENIE
NADJĄDROWE

DEMENCJA
(50 milionów)

Choroby neurologiczne są główną przyczyną niepełnosprawności i drugą wiodącą przyczyną śmierci na całym świecie. Częstość
występowania tych wyniszczających chorób i obciążenie społeczne rosną w wyniku starzenia się populacji na całym świecie.*

Plany rozwoju leków Biogen

CZĄSTECZKI W FAZIE ROZWOJU**
GŁÓWNE OBSZARY BADAŃ
faza 1
Stwardnienie rozsiane
i neuroimmunologia
Zaburzenia
nerwowo-mięśniowe
(SMA i ALS)
Zaburzenia ruchowe
(choroba Parkinsona
i postępujące
porażenie nadjądrowe
(PSP)
Choroba Alzheimera
i demencja

Zaburzenia
neurokognitywne

NOWE OBSZARY BADAŃ
faza 2

faza 1

faza 3

Ból
faza 2

faza 3

Choroba Alzheimera

Immunologia
(toczeń rumieniowaty
układowy i skórny,
idiopatyczne
zwłóknienie płuc)

Immunologia/inne

Immunologia/inne

Okulistyka

Okulistyka

Udar

Ostre stany neurologiczne

Zaburzenia ruchu

Zaburzenia ruchu

Rdzeniowy
zanik mięśni

Zaburzenia
nerwowo-mięśniowe

Zaburzenia
nerwowo-mięśniowe

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane

WCZORAJ

DZISIAJ

WCZESNE LATA 20.
XXI WIEKU

NASZA WIZJA

Zaburzenia
neurokognitywne
Ostre stany
neurologiczne
Ból

Okulistyka

LEKI BIOPODOBNE

LEKI BIOPODOBNE

LEKI BIOPODOBNE

* Źródło: Lancet Neurology, 2017; DRG 2017, American Heart Association. American Parkinson’s Disease Association, The ALS Association.
** Rozwój nowych leków, dane z 2019 roku.
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Jesteśmy wizjonerami,
ale także optymistami
O kierunkach rozwoju badań i sukcesach terapeutycznych ostatnich lat w dziedzinie
neurologii rozmawiamy z Ivaną Rubino, globalnym dyrektorem medycznym
ds. chorób nerwowo-mięśniowych w firmie Biogen.
Biogen to firma biotechnologiczna, zajmująca się
badaniami nad nowymi terapiami w obszarze
chorób neurologicznych, które dotyczą milionów
pacjentów na całym świecie. Na jakim etapie
rozwoju znajduje się obecnie neurologia?
Ogromna złożoność ludzkiego mózgu sprawia, że
neurologia jest dziedziną niezupełnie poznaną. Jako
naukowcy czujemy niedosyt, dlatego wciąż trwają
intensywne poszukiwania. W chorobach neurologicznych często trudno zrozumieć mechanizmy leżące u ich podłoża. Jednak wiedza na ich temat bardzo
szybko ewoluuje. Jednym z najważniejszych komponentów badań klinicznych jest ciągła ewolucja ich
kierunków i poszukiwań, bowiem nauka podsuwa
nam coraz to nowsze informacje na temat patogenezy chorób. Gdy patrzymy na projekty nowych
badań, widać, że uwzględniając biomarkery chorób
neurologicznych, możemy lepiej identyfikować cele
terapeutyczne.
Myślę, że w ciągu 10 lat będziemy świadkami
zmiany podejścia do leczenia chorób neurologicznych. Nastąpi to także dzięki sztucznej inteligencji,
dużym bazom danych i innym narzędziom, które
możemy wykorzystać, by dowiedzieć się, jak dana
choroba postępuje i jaka jest jej patogeneza. Obecnie naukowcy na całym świecie pracują nad nowymi,
innowacyjnymi cząsteczkami związanymi z chorobami
neurologicznymi. Tych cząsteczek jest ponad 1300, co
budzi ogromne nadzieje na istotny postęp w neurologii i na nowe, przełomowe odkrycia i rozwiązania.
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Co było spektakularnym sukcesem neuronauki
w ostatniej dekadzie?
Jestem nieco stronnicza jako pracownik firmy Biogen, jednak
dla mnie najbardziej spektakularnym sukcesem ostatnich lat
są wyniki badań nad nusineresenem, lekiem na rdzeniowy
zanik mięśni (SMA). Zajmowałam się tą chorobą w latach,
gdy lek nie był jeszcze dostępny i wówczas przekazanie diagnozy: SMA było jak wydanie wyroku śmierci. Jeden z najbardziej radosnych momentów w życiu, jakim są narodziny
dziecka, zmieniał się dla rodzin w jeden z najsmutniejszych.
Nusinersen otworzył nowe horyzonty dla pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni. Wyniki badań nad lekiem, stosowanym
w różnych grupach wiekowych, są przełomowe nie tylko z uwagi
na profil bezpieczeństwa, ale i skuteczność z klinicznego punktu
widzenia. Teraz pacjenci i ich rodziny spokojniej myślą o przyszłości. Osoby z SMA mogą iść na studia, myśleć o przeprowadzce do
innego miasta, podróżować. Wcześniej było to dla nich niemożliwe.
Sposób, w jaki patrzymy na stwardnienie rozsiane, również
głęboko ewoluował w ciągu ostatniej dekady. Dostępność terapii
modyfikujących przebieg choroby sprawia, że pacjenci mogą realizować swoje plany. Stwardnienie rozsiane dotyka głównie ludzi
młodych (zwłaszcza kobiety u progu dorosłości), rozpoczynających
życie zawodowe i rodzinne. Dzięki nowoczesnym terapiom pacjenci
mogą patrzeć optymistycznie w przyszłość i realizować swoje cele.
Moim zdaniem, to najbardziej imponujące odkrycia
ostatniej dekady w obszarze neurologii, ale mam nadzieję, że
spotkamy się ponownie za 10 lat, by porozmawiać o innych
przełomowych odkryciach.
O jakich osiągnięciach, pani zdaniem, będziemy mogli
mówić za 10 lat?
Biogen ma obecnie około 30 cząsteczek w fazie rozwoju w takich obszarach, jak: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona,

postępujące porażenie nadjądrowe (progressive supranuclear
palsy, PSP), stwardnienie zanikowe boczne (amyotrophic lateral
sclerosis, ALS) i oczywiście stwardnienie rozsiane. W badaniach
klinicznych firmy Biogen uczestniczy około 30 tysięcy pacjentów.
Każdego roku Biogen inwestuje około 20 proc. swoich rocznych
przychodów w działalność badawczo-rozwojową. Zdajemy sobie
sprawę, że nie każde badanie kliniczne przyniesie w przyszłości
rejestrację nowego leku, ale nawet badania, które zakończyły się
niepowodzeniem, pogłębiają nasze rozumienie danej choroby.
Z nadzieją patrzę w przyszłość i jestem przekonana, że
w ciągu następnych lat nie tylko odkryjemy nowe leki, ale
również, a może przede wszystkim, pogłębimy naszą wiedzę
na temat patomechanizmu chorób neurologicznych. Mam
na myśli szczególnie choroby Alzheimera i Parkinsona czy
PSP, na które chorują miliony ludzi na świecie.
Pacjenci i ich rodziny czekają na nowe rozwiązania
terapeutyczne, szczególnie w chorobach, których
jak dotąd nie potrafimy skutecznie leczyć. Jak długo
trwa opracowanie leku od koncepcji do produkcji?
Od etapu prac w laboratorium do udostępnienia leku pacjentom mija około 10 lat. Gdy rozpoczynamy fazę badań
klinicznych, większość danych pochodzi z prac laboratoryjnych. Na tym etapie musimy już mieć rozległą wiedzę
na temat toksykologii danej substancji oraz jej profilu bezpieczeństwa, ponieważ bezpieczeństwo pacjenta jest dla
nas najważniejsze.
Następnie lek przechodzi kilka faz badania klinicznego, które pozwalają stopniowo coraz lepiej poznać profil bezpieczeństwa, ale też skuteczność. Standardowo nazywamy to fazą I, II
i III badań klinicznych. W każdej fazie rośnie liczba pacjentów
i krajów zaangażowanych w dane badanie. Z liczby cząsteczek,
nad którymi rozpoczynamy badania, do fazy III dociera około 1 na 100, dlatego wprowadzenie nowego leku jest zarówno
trudne, jak i długotrwałe.

13

„

W naszej pracy jesteśmy nieustraszeni.
Nigdy się nie poddajemy, nawet w obliczu
wyzwań, a we wszystkich naszych działaniach,
dążymy do innowacyjności.

„

Gdy prezentujemy wyniki badań związanych z rdzeniowym zanikiem mięśni, nasza praca nie kończy się wraz
z zakończeniem fazy III. Osiągnięcie tego etapu pozwala
na uzyskanie aprobaty instytucji dopuszczających leki do
obrotu. Potem pogłębiamy naszą wiedzę w ramach badań
Real World Evidence (RWE), by zrozumieć, jak lek działa
w praktyce klinicznej. Wówczas jest on podawany większej
liczbie pacjentów, również z chorobami współistniejącymi
lub w późniejszych stadiach choroby, ale także leczonym
poza wiodącymi ośrodkami klinicznymi. Ten aspekt rozwoju
leku jest bardzo ważny, ponieważ pozwala określić, w jaki
sposób dany preparat będzie stosowany w realnej praktyce
klinicznej.
Co się dzieje w momencie, gdy odkrycie nowych
rozwiązań wydaje się bliskie, jednak finalnie projekt
zostaje wstrzymany? Taka sytuacja miała miejsce
niedawno w przypadku poszukiwania nowej terapii
dla osób z chorobą Alzheimera.
Zajmuję się badaniami i poszukiwaniem leków na chorobę
Alzheimera od początku mojej pracy zawodowej. Choroba
ta jest prawdopodobnie największym wyzwaniem w świecie
neuronauki i być może jednym z największych wyzwań dla
ludzkości. W chwili obecnej na świecie żyje około 50 milionów osób z chorobą Alzheimera, a liczba ta będzie rosła wraz
ze wzrostem długości życia.
W firmie Biogen z każdego niepowodzenia wyciągamy
wnioski, uczymy się i wzbogacamy naszą wiedzę, która może
nas doprowadzić do skutecznych odkryć. Obecnie analizujemy wyniki badań fazy III nad aducanumabem, które zostały
wstrzymane w marcu 2019 roku. Wierzymy, że przyniosą one
nowe informacje w zakresie badań podstawowych, którymi
będziemy mogli podzielić się ze społecznością naukową.
Odpowiemy wówczas na pytania: czy konieczna jest zmiana
celu leczenia, czy też są inne przyczyny, dla których ten program terapeutyczny nie zadziałał.
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W naszej pracy jesteśmy nieustraszeni. Nigdy się nie poddajemy, nawet w obliczu wyzwań, a we wszystkich naszych
działaniach, dążymy do innowacyjności. Jednocześnie chcemy
wyrazić uznanie dla licznej społeczności pacjentów uczestniczących w naszych badaniach klinicznych. Jestem optymistką
i wierzę, że niedługo uzyskamy zachęcające wyniki i rozwiązania dla pacjentów z chorobą Alzheimera i ich rodzin.
Ogłoszenie o wstrzymaniu badań nad aducanumabem
było dla nas i pacjentów jednym ze smutniejszych momentów, ale nie można się poddawać. Prowadzimy w tej chwili
badania nad innymi cząstkami wpływającymi na odkładanie
się złogów beta-amyloidu i białka tau. Z analizy dotychczasowych wyników badań wyciągniemy wnioski i wdrożymy je w życie. Wierzę, że to pozwoli nam pójść do
przodu w badaniach nad chorobą Alzheimera.
Czy naukowiec, który pracuje nad nowym lekiem,
powinien być wizjonerem?
Wydaje mi się, że nauka to dziedzina, w której powinno się kierować twardymi danymi, ale też wizją.
W firmie Biogen zaczynamy nasze myślenie o nowym leku od pacjentów i wszystkim naszym
działaniom przyświeca chęć niesienie im pomocy. Poza tym medycyna w dzisiejszych
czasach to nie tylko skuteczność i bezpieczeństwo leku, ale dużo więcej — dostępność świadczeń dla pacjentów, możliwość
postawienia szybkiej diagnozy, uzyskanie
dostępu do leku. Wszystko to jest częścią
naszego procesu strategicznego. Uznając
wyzwania, jakie obecnie stoją przed systemami opieki zdrowotnej, już na etapie badań
podejmujemy rozmowy z organami regulacyjnymi
oraz placówkami ochrony zdrowia i płatnikami, aby zapewnić potrzebującym pacjentom w przyszłości dostęp do naszych leków.

Jaka jest największa zagadka ludzkiego mózgu?
Na ten temat można rozmawiać latami. Wydaje mi się, że
zagadkowy jest sposób, w jaki przez
wiele lat można żyć z rozwijającą
się chorobą neurodegeneracyjną,
której nie dostrzegamy, bo objawy
kliniczne pojawiają się dopiero po
wielu latach. Intrygujące jest, co
dzieje się wcześniej i jakie mechanizmy uruchamia nasz mózg, że nie
odczuwamy od początku objawów, które
stają się dostrzegalne zwykle w bardzo późnym stadium zaawansowania neurodegeneracji.
Myślę, że gdybyśmy mieli szansę bardzo
wcześnie wykryć, że z połączeniami nerwowymi dzieje się coś nieprawidłowego, moglibyśmy interweniować na wczesnym etapie choroby. Uważa się, że we wszystkich chorobach
neurodegeneracyjnych wczesna interwencja
pozwala uzyskać najlepsze rezultaty. A jednak
ciągle nie mamy biomarkerów tych wszystkich
chorób, by dokładnie wskazywały, że pojawia się
jakaś nieprawidłowość. Zatem, zgodnie z naszym wizjonerskim podejściem, chcemy w ciągu 10 lat opracować
biomarkery, które będą wcześnie ostrzegać przed procesami
neurodegeneracyjnymi.
Naukowcy dokonują istotnych postępów, na przykład
w badaniach nad łańcuchem lekkiego neurofilamentu (ang.
serum neurofilament light, sNfL). Dowody potwierdzają
możliwość wykorzystania do badania jego stężenia w surowicy jako przydatnego klinicznie markera uszkodzenia neuronów w przebiegu stwardnienia rozsianego. Biogen nawiązał współpracę z Siemens Healthineers w celu opracowania
testów pozwalających na oznaczanie sNfL we krwi. Mamy
nadzieję, że to zbliży nas nieco do rozwiązania zagadki ludzkiego mózgu.

Co panią inspiruje w pracy badawczej:
ciekawość czy sukces?
Najbardziej inspirujące jest obserwowanie namacalnych efektów swojej pracy. Takie możliwości dają spotkania z pacjentami,
którym mogliśmy pomóc oraz świadomość, że na podstawie
pomysłu, badania czy eksperymentu udało się zmienić ludzkie
życie. Nigdy nie jest to tylko życie pacjenta, ale też jego rodziny,
przyjaciół. Na schorzenia neurologiczne choruje łącznie 1 miliard ludzi, ale tak naprawdę liczba osób dotkniętych chorobą
jest dużo większa. Na chorobę Alzheimera cierpi cała rodzina,
chociaż choruje na nią tylko jedna osoba. Tak samo jest w przypadku rozpoznania rdzeniowego zaniku mięśni u dziecka.
Dlaczego Biogen postawił na neuronaukę?
Jesteśmy przekonani, że żadna inna dziedzina nie kryje tak
wielu obietnic i tak ogromnych nadziei na przełomowe
odkrycia, jak neuronauka. Biogen zatrudnia jednych z najlepszych na świecie neurologów i ekspertów w dziedzinie
neuronauki. Nasza współpraca z lekarzami i wiodącymi naukowcami z całego świata stawia sobie za cel rozwój badań
naukowych. Nasze skoncentrowanie się na neuronauce, olbrzymie doświadczenie naukowe i odwaga w podejmowaniu
ryzyka czynią z nas liderów w pracach badawczych i rozwojowych leków, dzięki czemu neuronauka może przynieść więcej
korzyści dla społeczeństwa.
Potencjał technologiczny i inżynieryjny firmy Biogen pozwala na płynne przejście od fazy opracowania leku do jego
produkcji, uwzględniając szybkie dostarczenie do potrzebujących pacjentów. Od ponad 20 lat Biogen jest pionierem
w dziedzinie neuronauki, opracowując skuteczne leki dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Kontynuujemy naszą
pracę, prowadząc innowacyjne badania, stając się partnerem
naukowym w dostarczaniu leków pacjentom na całym świecie.
red. MAŁGORZATA SOLARCZYK
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Stawiamy czoła
chorobom nieuleczalnym
Innowacyjna firma Biogen powstała w 1978 roku jako jedna z pierwszych firm
biotechnologicznych. Od tego momentu nieustannie prowadzi zaawansowane,
innowacyjne badania naukowe, nastawione na pokonanie chorób neurologicznych
i autoimmunologicznych. W ubiegłym roku minęło czterdzieści lat, odkąd firma Biogen,
stworzona przez Charlesa Weissmanna, Heinza Schallera, Kennetha Murraya oraz
laureatów Nagrody Nobla: Waltera Gilberta i Phillipa Sharpa, rozpoczęła intensywne
prace naukowo-badawcze, które do tej pory zaowocowały odkryciem 12 przełomowych
rozwiązań terapeutycznych.
„Przez blisko cztery dekady miliony ludzi na całym świecie,
cierpiących z powodu poważnych chorób, skorzystało z innowacyjnych leków, których autorami byli pracownicy naukowi
naszej firmy” — podkreśla Piotr Dębski, Country Director
Biogen Poland.
Od początku skazani na sukces
Początki firmy sięgają 1978 roku, kiedy to grupa utalentowanych naukowców oraz inwestorów venture capital spotkała
się w Genewie w Szwajcarii i zdecydowała o założeniu nowej
firmy farmaceutycznej, nastawionej na badania biotechnologiczne, którą nazwała Biogen NV.
Pierwszy duży sukces firma odnosi już w 1979 r., gdy biolog molekularny Charles Weissmann ogłasza, że udało mu się
sklonować biologicznie aktywny interferon ludzkich leukocytów (alfa). W tym samym czasie angielski biolog molekularny
Kenneth Murray, syntetyzuje bakterie antygenów białkowych
wirusa zapalenia wątroby typu B.
Niewątpliwie największym sukcesem założycieli firmy jest
jednak przyznanie w 1980 r. biologowi molekularnemu dr.
Walterowi Gilbertowi Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za
pracę nad sekwencjonowaniem DNA.
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Dwa lata po tym spektakularnym wydarzeniu firma postanawia otworzyć nowe obiekty, m.in. swoją nowoczesną
siedzibę, w Cambridge w stanie Massachusetts. W 1983 r. Biogen staje się spółką notowaną na NASDAQ. Od tej pory firma
rozwija się w błyskawicznym tempie. W 1985 r. przedsiębiorcy
venture capital z Doliny Krzemowej łączą siły z naukowcami
i zakładają IDEC Pharmaceuticals w San Francisco w Kalifornii.
Ich celem jest opracowanie i komercjalizacja przeciwciał monoklonalnych. Połączenie firm w Biogen Idec nastąpi w 2003 r.

(ziarniniak Wegenera), mikroskopowym zapaleniem naczyń,
przewlekłej białaczki limfatycznej.

W 1986 r., dzięki zatwierdzeniu przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), Schering-Plough, na podstawie udzielonej licencji, rozpoczyna sprzedaż preparatu
INTRON®A (interferon alfa-2b) — pierwszego produktu opracowanego przez firmę Biogen, który zostaje wprowadzony na
rynek. Lek ten jest przeznaczony do leczenia chorych na białaczkę. Po tym fakcie, Biogen decyduje się na uruchomienie
w USA swoich pierwszych zakładów produkcyjnych.

Kolejnym przełomem w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane jest wprowadzenie na rynek fumaranu dimetylu — leku w formie doustnej, który w 2013 r. został zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii,
a w 2014 r. na terenie Unii Europejskiej. Również w 2014 r.
FDA i Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdzają pierwszy pegylowany interferon — peginterferon beta-1a do leczenia nawracających postaci SM. W 2016 r. FDA dopuszcza
do obrotu nusinersen — pierwszą terapię dla chorych na
rdzeniowy zanik mięśni (SMA), a EMA czyni to kilka miesięcy później, 30 maja 2017 r. Również w 2017 r. Biogen
obróci swój wiodący portfel aktywów związanych z hemofilią w niezależną spółkę notowaną na giełdzie — Bioverativ.

Kolejna Nagroda Nobla, tym razem w dziedzinie medycyny
— za odkrycie genów nieciągłych (intronów i egzonów) — trafia w 1993 r. w ręce drugiego współzałożyciela firmy dr. Phillipa Sharpa. Trzy lata później, w 1996 r. Biogen ogłasza zatwierdzenie przez FDA preparatu AVONEX® (interferon beta-1a) do
terapii nawracających postaci stwardnienia rozsianego (SM).
Na rynkach Unii Europejskiej lek ten pojawia się rok później.
Liderzy innowacji
Jak zauważa Piotr Dębski, przez ponad czterdzieści lat działalności firmy takich spektakularnych sukcesów było znacznie
więcej. Należy wspomnieć chociażby o wprowadzeniu na rynek rituximabu dedykowanego dla chorych na niektóre typy
chłoniaka nieziarniczego. Była to pierwsza terapia z użyciem
przeciwciała monoklonalnego zatwierdzona do leczenia chorych na raka. Na przestrzeni lat FDA zatwierdza rituximab
w wielu wskazaniach, jak leczenie reumatoidalnego zapalenia
stawów, ziarniniakowatości z zapaleniem wieloogniskowym

W 2004 r. FDA zatwierdza natalizumab — pierwsze przeciwciało monoklonalne do leczenia pacjentów z nawracającymi postaciami stwardnienia rozsianego. Z kolei w 2011 r. na
rynki Unii Europejskiej i Kanady trafia interferon beta-1a dla
pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Innowacyjnym sposobem podawania leku jest wstrzykiwacz półautomatyczny.

Poza opracowywaniem innowacyjnych terapii, istotnym
aspektem działalności firmy Biogen jest produkcja i komercjalizacja leków biopodobnych, stosowanych np. w reumatologii.
Obecnie w Polsce dostępne są 3 leki: infliksymab, etanercept
i adalimumab.
Zorientowani na pacjenta
Piotr Dębski wyjaśnia, że te spektakularne odkrycia nie byłyby możliwe, gdyby firma nie zakładała, że wszystkie jej działania powinny skupiać się na pacjentach, którym służy. „Jeśli
np. mamy jakąś wątpliwość dotyczącą podjęcia konkretnej
decyzji, wówczas zadajemy sobie pytanie: czy to konkretne
działanie będzie służyć pacjentowi? Wsłuchujemy się w głos
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„

Śledząc historię firmy i jej kamienie
milowe, można bezsprzecznie uznać,
że Biogen stawia na innowację

pacjentów, gdyż tylko wówczas możemy lepiej odpowiadać
na ich potrzeby. Jako przykład mogę tu podać jeden z największych programów rozszerzonego dostępu do leku (EAP)
w leczeniu chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Program objął
do tej pory ponad 600 pacjentów w 17 krajach europejskich”
— podkreśla dyrektor.
Śledząc historię firmy i jej kroki milowe, można bezsprzecznie uznać, że stawia ona na innowacje. Biogen przez
ponad czterdzieści lat działalności w medycynie zapisał się
wieloma odkryciami „Nasze motto to: odkrywać coś, czego
wcześniej nikt jeszcze nie odkrył, po to, aby zaoferować chorym nowe możliwości leczenia w tych jednostkach chorobowych, które dotychczas nie miały żadnych opcji terapeutycznych lub było ich niewiele. Możemy przytoczyć wiele
przykładów takich rozwiązań, począwszy od stwardnienia
rozsianego, a skończywszy na rdzeniowym zaniku mięśni”
— wskazuje Piotr Dębski.
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„

nad lekiem. „Nusinersen nie przestaje zaskakiwać — przyznaje
Piotr Dębski. — Najlepiej o tym świadczą sukcesy i postępy pacjentów, którzy go przyjmują. Dzięki terapii mogą oni osiągać
kamienie milowe rozwoju ruchowego i zatrzymać progresję
choroby, co przedtem było niewykonalne. Efekty terapii wpływają na zmianę fenotypów SMA. Rdzeniowy zanik mięśni jest
znany od 150 lat, jednak przez te wszystkie lata chorzy nie mieli
żadnej opcji terapeutycznej. Najbardziej spektakularne efekty
leczenia obserwujemy u niemowląt, u których terapia zostaje
zastosowana, zanim pojawią się objawy choroby”.
Z uwagi na pilną potrzebę zapewnienia dostępu do leczenia
dla najbardziej tego wymagających małych pacjentów z SMA
typu I, w porozumieniu z lokalnymi władzami i we współpracy
ze społecznością SMA, Biogen uruchomił jeden z największych
programów EAP w chorobach ultrarzadkich. Program był realizowany również w Polsce dla kilkudziesięciorga pacjentów do
czasu uzyskania refundacji leczenia.

Wielkie odkrycia i innowacje to jednak nie tylko pasmo
spektakularnych sukcesów. To także wielkie ryzyko, jakie ponosi firma. Ze stu nowych cząsteczek zazwyczaj jedynie jedna znajduje zastosowanie w praktyce klinicznej. „Prace nad
jednym lekiem trwają bardzo długo — do dziesięciu, dwunastu lat, a koszty sięgają nawet miliarda dolarów. Ale warto
to robić, bo wcześniejsze odkrycia dają nam ogromną wiedzę, stają się bazą do późniejszych odkryć. Tak było w przypadku nusinersenu, przełomowego leku dla chorych na
SMA. Podstawą do jego opracowania było odkrycie genów
nieciągłych, w których sekwencja kodująca sekwencję aminokwasową białka (egzony) jest poprzedzielana odcinkami
niekodującymi (introny). To odkrycie pozwoliło nam również
na rozpoczęcie prac nad nowym lekiem, produkowanym
z wykorzystaniem zupełnie nowej technologii” — wyjaśnia
dyrektor Dębski.

Inwestowanie w badania i rozwój

Gdy EMA zarejestrowała nusinersen, już wtedy środowisko
medyczne mówiło o przełomie. Potwierdziły to dalsze badania

Nowoczesne leki na SM, które firma ma w swoim portfolio, są stosowane u około 40 proc. chorych na całym świe-

Siłą napędową firmy jest światowej klasy działalność badawczo-rozwojowa. „Opierając się na zdobyczach nauki i najnowocześniejszych technologiach Biogen opracowuje, wytwarza
i wprowadza do obrotu leki transformujące życie pacjentów,
dla których dotąd istniały tylko nieliczne terapie lub nie było
żadnych opcji terapeutycznych” — wyjaśnia dyrektor Dębski.
Firma rocznie przeznacza na badania i rozwój średnio około
20 proc. swoich rocznych globalnych przychodów.
Od ponad dwóch dziesięcioleci Biogen przyczynia się do
zmiany sposobu myślenia o stwardnieniu rozsianym i jego leczeniu. Biorąc pod uwagę ogromną różnorodność typów i przebiegu tej choroby firma oferuje pacjentom 5 zarejestrowanych terapii SM, odpowiadając tym samym na heterogenność choroby.

cie. Jest to nadal obszar do poszukiwań dalszych
terapii. „Stwardnienie rozsiane traktujemy priorytetowo. Obecnie prowadzimy badania, których
celem jest odbudowa mieliny uszkodzonej w wyniku postępu tej choroby. Byłby to niewątpliwy
przełom w leczeniu. Regeneracja układu nerwowego chorych na SM to wielkie wyzwanie dla
naukowców. Biogen jest zdeterminowany, aby
szukać takiej terapii, która być może doprowadzi
do wyleczenia chorych na stwardnienie rozsiane.
Mnogość opcji leczenia w SM bardzo nas cieszy.
Dzięki nim młodzi ludzie z tą chorobą mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Pracują,
zakładają rodziny, planują swoje życie. Warto
pamiętać, że stwardnienie rozsiane jest najczęściej diagnozowane u osób w wieku 20-30 lat”
— mówi Piotr Dębski.
Plany na przyszłość
Biogen jest liderem w neurobiologii i jako firma
wiodąca wykorzystuje swoje know-how do poszukiwania rozwiązań terapeutycznych dla chorób
neurologicznych i neurodegeneracyjnych. Tempo
odkryć i innowacji w neurobiologii gwałtownie
przyspiesza, niosąc pacjentom nadzieję na postęp
w ich leczeniu. Wspierając kierunki tych przemian,
Biogen przyczynia się do pogłębienia zrozumienia
biologicznego podłoża tych chorób, aby stworzyć
terapie, które mogą zmienić życie pacjentów.
Naukowcy firmy należą do czołówki światowych neurologów i ekspertów neurobiologii.
Prowadzą oni wspólne projekty badawcze z lekarzami i liderami naukowymi z całego świata
w celu dalszych poszukiwań i nowych odkryć.
Obecnie uczestniczy w nich 35 tysięcy pacjentów w 152 badaniach. Dyrektor Dębski jest głę-

boko przekonany, że takie podejście zaowocuje
wkrótce przełomami w medycynie, szczególnie
tam, gdzie dotąd nie było żadnych rozwiązań terapeutycznych.
„Pracujemy nad lekami na SM, chorobę Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne (ALS),
chorobę Parkinsona, postępujące porażenie nadjądrowe (PSP). Kilka projektów badawczych dotyczy udaru mózgu, bólu neuropatycznego i okulistyki. Społeczeństwo się starzeje. Wszyscy liczą
na to, że medycyna zaoferuje możliwości lepszego
i godniejszego życia, tym bardziej, że obecnie jest
bardzo mało rozwiązań terapeutycznych jeśli chodzi o choroby neurodegeneracyjne. Należy zacząć
traktować neurologię w sposób priorytetowy, gdyż
koszty związane z chorobami mózgu są wyższe niż
w onkologii czy kardiologii liczone łącznie” — mówi
Piotr Dębski.
Neurobiologia, jak żadna inna dziedzina, ma
przed sobą wiele przełomowych odkryć, dzięki
którym uda się odpowiedzieć na rosnące potrzeby medyczne z obszaru neurologii. Szacuje się, że
choroby neurologiczne dotykają dziś jednego miliarda ludzi, a w najbliższych latach problem będzie
narastał. Dlatego do priorytetów należą poszukiwania nowego, skuteczniejszego leku w chorobie
Alzheimera. „W chwili obecnej niewiele jest opcji
terapeutycznych, które pozwalają na spowolnienie
lub zatrzymanie najważniejszego symptomu choroby, czyli utraty funkcji poznawczych u pacjenta.
Biogen posiada jeden z bardziej zaawansowanych
programów badawczych, którego celem jest dokonanie przełomu w leczeniu choroby Alzheimera”
— podsumowuje dyrektor Dębski.
materiał opracowała red. MAŁGORZATA SOLARCZYK
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Neuronauka
― konglomerat nauk

„Choć neuronauka ma pochodzenie biologiczne, wiele dziedzin przyczynia się
do jej istnienia” — podkreśla dr Paweł Boguszewski, neurobiolog z Instytutu Biologii
Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.
Z badaczem rozmawiamy o początkach neuronauki, jej celach, interdyscyplinarności,
a także o realnym i potencjalnym wykorzystaniu jej osiągnięć.
Czym zajmuje się neuronauka?
Podstawowym obszarem jej zainteresowań jest poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie: jak działa ludzki mózg, czyli w jaki sposób ta fizyczna struktura tworzy nas, ludzi. Aby na nie odpowiedzieć, włącza się do współpracy wszystkie dziedziny nauki,
które mogą wesprzeć neuronaukę. W tradycyjnym podejściu
zawężamy dziedziny od ogółu do szczegółu, a więc mamy
biologię, bardziej wyspecjalizowaną — zoologię, a następnie,
przykładowo, fizjologię kręgowców. W przypadku neuronauki
podejście jest odwrotne — poszerzamy pole.
W neuronauce jest więc miejsce dla biologów badających
podstawy procesów życiowych, psychologów — zgłębiających
procesy psychiczne ludzi, fizjologów, którzy obserwują fizyczne
procesy zachodzące w ciele, i dla chemików — analizujących
substancje chemiczne biorące udział w tych procesy. Jest też
miejsce dla fizyków badających sygnały elektryczne, choćby
w przewodzeniu impulsów nerwowych, oraz dla matematyków, którzy modelują badane zjawiska i zapisują w postaci
wzorów, a także dla informatyków, którzy starają się te sygnały
rozszyfrować i modelować. Oczywiście w neuronauce zaangażowani są również lekarze (psychiatrzy, neurolodzy), którzy
dążą do tego, by wyleczyć chorujący mózg.
Neuronauka jest zatem konglomeratem bardzo różnych
dziedzin, które łączy wspólny cel — mózg i jego działanie. Po
drodze jest wiele mniejszych celów do osiągnięcia, jak „rozszyfrowanie” procesów poznawczych czy działania pamięci,

20

tworzenie leków i inne. Jest to nauka przekrojowa, która kładzie nacisk na szeroką współpracę.
Jaka jest geneza neuronauki?
Neuronauka wywodzi się z neurofizjologii, a konkretnie
z fizjologii układu nerwowego. Ma więc pochodzenie biologiczne, choć wiele dziedzin przyczynia się do jej istnienia.
Za ojca współczesnej neuronauki, chociaż to arbitralny wybór, uznaje się hiszpańskiego uczonego Santiago Ramóna
y Cajala, laureata Nagrody Nobla z 1906 roku w dziedzinie
medycyny za badania nad strukturą układu nerwowego. To
on pierwszy w preparatach tkankowych zobaczył neurony,
czyli komórki mózgu. Wcześniej uważano, że mózg jest nieokreśloną masą, wielką poplątaną siecią. Ramón y Cajal za
pomocą mikroskopu rozróżnił poszczególne komórki, ich
podstawowe części oraz połączenia, czyli synapsy. Termin
„neuroscience” został wprowadzony znacznie później, w latach 60. XX wieku. Polskie słowo neuronauka jest półkalką
językową angielskiego „neuroscience” i sporo czasu zajęło
nim zostało przyjęte. Jeszcze 20 lat temu termin „neuronauka” wydawał się niezgrabnym zapożyczeniem, ale obecnie
jest powszechnie stosowany.
Nauronaukę kojarzymy z neurologią i neurobiologią.
W jaki sposób te dziedziny czerpią ze swoich osiągnięć?
Neurobiologia, wywodząca się z biologii, skupia się na biologicznych podstawach działania układu nerwowego ludzi i zwierząt. Neurologia zaś jest dziedziną medycyny, która zajmuje się
schorzeniami ludzkiego układu nerwowego, takimi jak nerwobóle czy zmiany zwyrodnieniowe, ale nie wchodzi w obszar
zainteresowań psychiatrii — zaburzeń i chorób psychicznych.
Układ nerwowy, a w szczególności ośrodkowy układ nerwowy, czyli mózg i rdzeń kręgowy, bardzo trudno naprawić, ponieważ ma ograniczone możliwości regeneracji. Neuronauka
szuka nowych rozwiązań i metod naprawienia układu nerwowego, m.in. dzięki neuroprotetyce. W tym celu konstruowane

są urządzenia elektroniczne, które mają przywracać utracone
funkcje układu nerwowego.
Gdzie neuroprotetyka może znaleźć zastosowanie?
Posłużmy się przykładem osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Czasem skok „na główkę” do nieznanego akwenu kończy się tetraplegią, czyli bezwładem czterech kończyn. Spowodowane jest to uszkodzeniem rdzenia kręgowego na poziomie
szyjnym. Przy odrobinie szczęścia osoby te mają zachowaną
pewną zdolność ruchów kończyn górnych, ale dolne są całkowicie bezwładne. Przywrócenie funkcji rdzenia kręgowego jest
niezwykle trudne, ponieważ nie ma on zdolności samodzielnej
regeneracji. W miejscu uszkodzenia tworzy się blizna glejowa
i blokuje odrastanie neuronów. Ten brak regeneracji jest być
może kosztem komplikacji naszego układu nerwowego — biologiczna cena mechanizmów naprawy tego układu byłaby tak
wysoka, że naturze nie opłaca się tego robić. To jest podobnie
jak z uszkodzonym sprzętem elektronicznym — dzisiaj nikt nie
naprawia starego telefonu komórkowego, tylko kupuje nowy.
Ewolucja działa na poziomie grup, a nie jednostek.
Jak neuronauka może wesprzeć tworzenie innowacyjnych
leków stosowanych w neurologii?
Neuronauka już odgrywa kluczową rolę w tworzeniu innowacyjnych leków. Dzięki temu, że coraz lepiej znamy funkcjonowanie ludzkiego układu nerwowego w zdrowiu i w chorobie,
próbujemy dotrzeć do pierwotnej przyczyny zaburzeń. Gdy
już je poznamy, co zwykle nie jest proste, to możemy szukać
nowych mechanizmów, na które leki i terapie mogą działać.
Tradycyjne podejście, w którym nieco po omacku badano
skuteczność potencjalnych substancji czynnych, zastępuje ich
świadome projektowanie, tak by wywoływały silniejszy i bardziej specyficzny pożądany efekt.
Ponadto stosowanie nowoczesnych metod w badaniach
fazy przedklinicznej pozwala na skuteczniejsze wykrywanie
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w tworzeniu innowacyjnych leków.
Dzięki temu, że coraz lepiej znamy
funkcjonowanie ludzkiego układu nerwowego
w zdrowiu i w chorobie, próbujemy dotrzeć
do pierwotnej przyczyny zaburzeń.
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potencjalnych leków, jak również odsiewanie tych niebezpiecznych. W tej fazie badań zasób metod znacznie się powiększa, wprowadzane są doskonalsze modele zwierzęce
ludzkich chorób, w tym modyfikowane genetycznie. Stosuje
się nowe techniki w badaniach in vitro, takie jak organoidy
czy wielowarstwowe hodowle, dysponujemy doskonalszymi
metodami bioobrazowania, a ten proces wspomagają również coraz nowocześniejsze metody obliczeniowe i bazujące
na big data.
Ale w jaki sposób neuronauka może pomóc
sparaliżowanym ludziom?
Z pomocą przychodzi wspomniana neuroprotetyka, budując
systemy bezpośredniego połączenia mózgu z komputerem:
BCI (brain — computer interface). Osobom sparaliżowanym
wszczepia się do mózgu, a konkretnie do kory przedruchowej,
macierz z elektrod (wygląda jak szczoteczka albo jeżyk z metalowych igiełek). Kora przedruchowa, to obszar kory ruchowej
w mózgu, który planuje ruch.
Wyobraźmy sobie, że siedzimy w fotelu i myślimy o tym,
jak zaserwowalibyśmy w tenisa. Myślimy o tym ruchu, ale go
nie wykonujemy, a kora przedruchowa „opracowuje” w mózgu przebieg tego ruchu. Ta część mózgu, o której mowa,
aktywizuje się również przy realnym ruchu, czyli w momencie, gdy wykonujemy serw w tenisie albo kroki taneczne.
Myślimy, „co” chcemy zrobić, a kora przedruchowa opracowuje, „jak” mamy to zrobić. My sami nie musimy świadomie
myśleć o tym, by przy wspomnianym ruchu zaangażować
biceps, triceps, mięsień dwugłowy czy czterogłowy uda, bo
tym wszystkim steruje właśnie kora przedruchowa. Nie myślimy więc o ruchu przy pomocy mięśni, tylko wyobrażenia
efektów ruchu.
Naukowcy podsłuchują korę przedruchową za pomocą
wspomnianej macierzy z elektrod. Sygnał pochodzący z kory
jest przesyłany do komputera przez wtyczkę, którą pacjent ma
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przyczepioną na głowie. Komputer próbuje wyłapać wzorce
w aktywnościach poszczególnych komórek nerwowych. I kiedy
„nauczy się” tych wzorców, wtedy może poruszyć ramieniem
robota. Proces ten jest skomplikowany, bo różne zależności
wyłapujemy statystycznie na podstawie aktywności neuronów, nadal nie znając ich języka.
Czy urządzenia neuroprotetyczne miały już zastosowanie
w praktyce?
Pierwsze tego typu urządzenie o nazwie Brain Gate zaimplantowano sparaliżowanej osobie w 2005 roku. System
pozwalał na proste sterowanie kursorem na ekranie komputera. Był to ogromny postęp — pacjent mógł przy pomocy
myśli kontrolować otoczenie i komunikować się ze światem.
Kolejne udoskonalenia tego systemu pozwoliły na kontrolowanie ruchami automatycznego ramienia, a to już pozwala
na fizyczną interakcję z rzeczywistością — na podanie sobie
do ust butelki z wodą.
Inny przykład zastosowania systemu BCI dotyczy młodego chłopaka z częściowym paraliżem — nie był on w stanie
wykonywać dłonią precyzyjnych ruchów. Temu choremu mężczyźnie udało się pomóc za pomocą elektrod, które zamontowano u niego w postaci rękawa na przedramieniu. Elektrody
sterowane sygnałami z mózgu, pobudziły jego własne mięśnie.
Zastosowane rozwiązanie naukowcy nazwali „neural bypass”.
W przypadku uszkodzenia, o którym mowa, sygnał z kory mózgowej nie może przedostać się bezpośrednio do kończyny,
a dzięki zastosowanej technice, wychodząc z mózgu, dociera
do komputera, a stamtąd przechodzi do ręki.
Te przykłady pokazują ogrom wiedzy i umiejętności jakich
wymaga neuronauka.
Idąc od podstaw — musimy przede wszystkim znać anatomię
mózgu, wiedzieć, w którym miejscu znajduje się kora przedruchowa (tu ogromna rola neuroanatomii oraz obrazowania,

czyli różnych technik, które pozwalają zajrzeć do żywego mózgu). Następnie trzeba fizycznie przebić czaszkę i zrobić w niej
dziury, by dostać się do kory i umieścić tam matrycę z elektrod. Operacja jest bezbolesna, bo mózg jest pozbawiony receptorów czuciowych.
Sama budowa matrycy to pole do popisu dla inżynierów
materiałowych, którzy muszą tak skonstruować elektrody,
by mogły one działać w środowisku mózgu przez dłuższy
czas — odbierać efektywnie sygnały, nie drażniąc jednocześnie jego struktury. Jest to ciało obce i powinno być tak
zaprojektowane, by organizm go nie odrzucał. Następnie
sygnał elektryczny z mózgu biegnie przez interfejs komputerowy i tutaj potrzebujemy pomocy fizyków, którzy potrafią zobaczyć pojedyncze impulsy komórek nerwowych,
jak również pomocy informatyków, których zadaniem jest
napisanie algorytmu, pozwalającego zrozumieć, co ów sygnał ze sobą niesie. A nie jest to takie proste, ponieważ
wciąż nie znamy języka neuronów. I dopiero gdy informatycy opracują ów algorytm, możemy wyprowadzić sygnał
z komputera i za pośrednictwem odpowiednio dobranych
przez neurologów prądów pobudzić właściwe mięśnie
u sparaliżowanej osoby, wykonując tym samym ruch. Jak
widać, wymaga to zaangażowania specjalistów bardzo wielu dziedzin.
Innym przykładem triumfu neuronauki, tym razem poprzez działanie w odwrotną stronę, z zewnątrz ciała do mózgu
— jest głęboka stymulacja mózgu. W tym wypadku wprowadzamy do mózgu elektrodę w postaci drutu, którym drażnimy
fragment tkanki. Jest to obecnie najlepsza metoda stosowana
do zablokowania objawów choroby Parkinsona (m.in. drżenia
rąk, napięcia mięśniowego). Teoretycznie jest to prosty zabieg
— wystarczy w odpowiedni sposób wprowadzić drut głęboko do mózgu (oczywiście, musimy wiedzieć dokładnie gdzie)
i za pomocą prądu (odpowiednio dobranego) pobudzić dany
obszar, co spowoduje zablokowanie efektów braku dopaminy
w istocie czarnej.

Czym jest istota czarna?
Jest niewielką strukturą w śródmózgowiu, odpowiedzialną
za produkcję 80 proc. dopaminy w naszym mózgu. Dopamina, która jest neuroprzekaźnikiem, przechodzi do układu
prążkowia, gdzie odblokowuje korę ruchową. Przy braku
dopaminy struktury prążkowia nie są w stanie odpowiednio
pobudzić korę ruchową. Głęboka stymulacja mózgu (GSM)
być może dokona przełomu również w psychiatrii. Metodę
tę próbuje się stosować w terapii lekoopornych form depresji oraz w zespole Touretta. GSM zyskuje na popularności, podczas gdy jeszcze kilkanaście lat temu była metodą
eksperymentalną.
Jako neurobiolog bada pan mózg i należy do grona
neuronaukowców. Na czym polegają pana badania?
Obecnie zajmuję się badaniami behawioralnymi na modelach zwierzęcych. Badając zachowania myszy i szczurów,
patrzymy, w jaki sposób funkcjonuje ich układ nerwowy
w różnych sytuacjach i jaki wpływ na to zachowanie mają
różne leki. Badamy lęk, procesy poznawcze, zachowania
społeczne, uczenie się, pamięć, uzależnienia, depresję
i wiele innych. Pomimo iż między ludźmi a gryzoniami istnieje pewien dystans gatunkowy, to jednak podstawowe
struktury anatomiczne, jak również procesy neurochemiczne mamy bardzo podobne. Na myszach i szczurach możemy
badać chociażby wspomnianą chorobę Parkinsona, ponieważ zwierzęta te mają, tak jak i my, istotę czarną, dopaminę
i podobny układ ruchowy.
Dziedzina, którą się zajmuję, wypełnia lukę pomiędzy badaniami in vitro — gdzie na skrawkach tkanki ludzkiej bądź
zwierzęcej bada się poziomy neuroprzekaźników, białka tworzące nasz mózg, impulsy elektryczne — a badaniami na ludziach. Na pewnym etapie, zanim rozpocznie się badania
potencjalnych leków, najpierw prowadzi się eksperymenty
właśnie na zwierzętach.
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Mózg ludzki, choć jest intensywnie badany,
wciąż stanowi dla nas tajemnicę
— nadal więcej o nim nie wiemy, niż wiemy.

Jakie metody badawcze wykorzystuje się w neuronauce?
Wybór metod badawczych zależy od tego, o co pytamy. Jeśli
chodzi o badania nad budową układu nerwowego, stosuje się
te same metody, których używa się w diagnostyce u ludzi, np.
diagnostykę obrazową, służąca do oglądania struktur. W badaniach na zwierzętach korzystamy zarówno z rezonansu magnetycznego, jak i tomografii komputerowej. Możemy również
stosować bezpośrednio techniki histologiczne i oglądać tkankę pod mikroskopem.
Jeżeli chodzi o badanie aktywności, to stosujemy techniki pozwalające na bezpośrednią rejestrację aktywności tkanki
nerwowej, chociażby poprzez elektrody, czyli cienkie druciki
wprowadzone w odpowiednie struktury. Działa to na takiej samej zasadzie, jak interfejsy BCI przeznaczone dla ludzi. Dzięki
temu możemy rejestrować i odczytywać przepływ prądu w komórkach nerwowych. Mamy do dyspozycji także najróżniejsze
techniki mikroskopowe, za pomocą których badamy różnego
rodzaju zmiany w tkance, możemy też odpowiednio zabarwiać
żywe komórki pod mikroskopem i wiele, wiele innych metod.
Hitem wśród współczesnych metod badawczych jest optogenetyka.
Czym jest optogenetyka?
Jest to technika bardzo nowoczesna, ale już bardzo popularna. Badania optogenetyczne przeprowadza się również w Instytucie Nenckiego. W metodzie tej za pomocą
specjalnego wirusa wprowadzamy geny do komórek nerwowych, dzięki czemu stają się one wrażliwe na światło.
Tradycyjnie, żeby pobudzić komórkę nerwową, stosujemy
prąd elektryczny: wbijamy w mózg cienki drucik i przesyłamy prąd o małym natężeniu, tak jak w przypadku głębokiej stymulacji mózgu. Problemem jest jednak to, że prąd
pobudza nie tylko miejsce, które chcemy zbadać, ale także
wszystko dookoła niego, czyli metoda jest mało specyficzna i mało precyzyjna.
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Inaczej jest w przypadku optogenetyki. Jej zastosowanie
polega na tym, że za pomocą zastrzyku wprowadzamy do danego miejsca w mózgu wirus z genem światłoczułości. Następnie wirus ten zakaża okoliczne komórki, przekazując im gen,
dzięki któremu stają się fotowrażliwe (ciekawostką jest to, że
gen fotowrażliwości pozyskano z glonów). Tak więc badane
komórki zamiast pobudzać prądem, aktywizujemy światłem.
Za pomocą światła możemy pobudzić głębokie struktury mózgu, nawet z powierzchni czaszki. Możemy też pobudzić wiele
miejsc jednocześnie i nie powoduje to uaktywnienia włókien nerwowych, a jedynie komórek, co jest ważne dla precyzji badania. Co więcej, zaktywizowane są tylko specyficznie
oznaczone komórki, a komórki niezarażone wirusem z genem
wrażliwości na światło pozostają bez zmian.
Mamy też możliwość stosowania genów, które niosą
białka hamujące aktywność komórek, np. światłem o innej
barwie jesteśmy w stanie wyłączyć czasowo neurony, co jest
niemożliwe przy stosowaniu elektrod. Wykorzystując nowoczesne metody genetyczne, możemy tak konstruować geny,
aby badane komórki aktywizowały swoją światłoczułość
wyłącznie w odpowiednich momentach. Możemy więc nie
tylko zmusić je, aby były wrażliwe na światło, ale też żeby
były wrażliwe w konkretnej sytuacji albo po podaniu danego
leku. Optogenetyka jest więc metodą badawczą niezwykle
specyficzną i dokładną.
W czym konkretnie można ją stosować?
Choćby w badaniach nad pamięcią. Załóżmy, że mamy zwierzę, któremu wstrzyknęliśmy konstrukt genetyczny, uruchamiający się wyłącznie w komórkach aktywnych, czyli tych,
które są zaangażowane w danej sytuacji. Dzięki temu możemy
pobudzać interesujące nas komórki i być może aktywizować
wspomnienia.

glona gen kodujący światłoczułe białko; następnie metodami
inżynierii genetycznej skonstruować odpowiedni wirus wyposażony we właściwe DNA; dalej, wykorzystać metody tradycyjnej inżynierii, by umieścić na głowie szczura czujnik świetlny,
włączany za pomocą pilota itd. Optogenetyka jest być może
przyszłością neurochirurgii człowieka. Zamiast stymulacji prądem (za pomocą drutu) być może za jakiś czas wykorzystamy
światło do precyzyjnego pobudzania komórek w celu łagodzenia objawów chorób neurologicznych. Twórcy optogenetyki
należą do grupy naukowców, którzy, moim zdaniem, zasługują
na Nagrodę Nobla.
Być może znajdzie ona też zastosowanie w leczeniu chorób
psychicznych, a w obszarze tym jest zastój. Weźmy przykład
schizofrenii — leki farmakologiczne spowodowały przed laty
przełom w terapii pacjentów dotkniętych tą chorobą, ale dają
one niepożądane efekty uboczne, poza tym nie leczą, trzeba
je brać stale. Później pojawiły się kolejne leki na schizofrenię, o innym mechanizmie działania, które też hamują objawy choroby, ale również nie leczą. To dowód na to, że nadal
nie wiemy, co jest przyczyną schizofrenii. Być może badania
podstawowe, o których mówiłem na początku, doprowadzą
do poznania nowych mechanizmów działania naszego układu
nerwowego i odkryjemy wreszcie pierwotne przyczyny chorób
psychicznych.
Mózg ludzki, choć jest intensywnie badany, wciąż stanowi
dla nas tajemnicę — nadal więcej o nim nie wiemy, niż wiemy.
Neuronauka, która łączy tak wiele nauk, ma ogromny potencjał i jestem głęboko przekonany, że dzięki niej dowiemy się
o mózgu znacznie więcej. A może odkryjemy tajemnicę, jak
fizyczna struktura tkanki mózgowej tworzy nas, ludzi.
red. Agnieszka Fedorczyk

Optogenetyka jako metoda badawcza pokazuje przekrojowość neuronauki — najpierw trzeba było uzyskać z DNA
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Epopeja neuronauki
Aż miliard ludzi na świecie cierpi na choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne:
padaczkę, stwardnienie rozsiane, choroby Alzheimera czy Parkinsona, stwardnienie
zanikowe boczne, choroby naczyniowo-mózgowe, demencję. Tysiące są genetycznie
obciążone jedną z neurologicznych chorób rzadkich, jak rdzeniowy zanik mięśni
czy postępujące porażenie nadjądrowe. W mózgu mają swoje źródło takie stany i zaburzenia
psychiczne, jak lęk, depresja, schizofrenia, autyzm oraz deficyty narządów zmysłów.
W opracowaniu odpowiednich terapii na te dolegliwości naukowcy korzystają z wiedzy
na temat mózgu, pochodzącej z badań podstawowych, odkryć neurologów, immunologów,
neurofarmakologów, łącząc ją z zaawansowanymi metodami technologii czy genetyki.
Współczesna wiedza inspiruje badaczy firm biotechnologicznych do szukania innowacyjnych terapii na
choroby dotąd nieuleczalne. Udało się opracować
nowoczesne leki, np. na rzutowo-remisyjną postać
stwardnienia rozsianego (SM) czy rdzeniowy zanik
mięśni (SMA). Preparaty te, wytworzone i wprowadzone do obrotu, ratują życie chorych, dla których
dotąd niewiele było możliwości terapeutycznych lub
nie było ich wcale, poprawiają też jego jakość.
Badaczy mózgu interesują też: percepcja zmysłowa, kontrolowanie ruchu, procesy uczenia się,
podejmowania decyzji, posługiwania się językiem,
samoświadomość, interakcja społeczna. Łącząc poszukiwania z zakresu biologii i fizjopatologii chorób,
badania nad mózgiem mają na celu zrozumienie
funkcjonowania/dysfunkcji układu nerwowego, oddziałujących z genomem i wpływami środowiska
oraz identyfikację mechanizmów leżących u podstaw chorób neurologicznych, psychicznych i narządów zmysłów. Głównym celem jest opracowywanie
nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych
na drodze badań translacyjnych.
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Skoncentrowani na mózgu
Układ nerwowy kontroluje wszystko, co robimy, w ścisłym związku z narządami zmysłów, mięśniami, gruczołami, z układem krążenia, oddechowym i trawiennym.
Neuroprzekaźniki wydzielane w mózgu wyzwalają
i kierują komunikatami nerwowymi związanymi z emocjami, stresem, głodem czy marzeniami. Człowiek jest
stale poddawany oddziaływaniu otaczającego świata
— musi się przystosować, by przetrwać.
Badaniem podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, a także podłoża
chorób psychicznych oraz chorób zwyrodnieniowych
układu nerwowego zajmuje się właśnie neuronauka.
Z perspektywy biologii opisuje zachowania, analizując aktywność mózgu i związki zachodzące między układem nerwowym a procesami poznawczymi
i emocjonalnymi. Obserwacja zmienności struktury
i funkcji mózgu, pozwala na identyfikację mechanizmu neurobiologicznego leżącego u podstaw określonych zachowań.
Neuronauka jest dziś kopalnią wiedzy wykorzystywaną w wielu dziedzinach, często odległych od medycyny, takich jak edukacja, informatyka, robotyka,
systemy bezpieczeństwa czy ekonomia.
Pionierskie poszukiwania
Na rozwój neuronauki złożyły się odkrycia w dziedzinie fizjologii, chemii, psychologii, fizyki, informatyki.
Naukowcy od lat poszukiwali miejsca duszy w mózgu.
W XVII w. René Descartes zasugerował, że znajduje
się ona w szyszynce, która jako jedyna struktura mózgu nie miała odpowiadającej jej symetrycznej struktury w drugiej jego półkuli. Można powiedzieć, że był
to argument neuronaukowy.
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Nauka o mózgu, która rozwinęła się do współczesnej wielodyscyplinarnej neuroscience, narodziła się
w laboratoriach anatomii patologicznej, podczas sekcji zwłok. Obserwowane zmiany w mózgu opisywano
metodami anatomii i histologii.
Również rodząca się psychiatria koncentrowała swoją uwagę na mózgu. Lekarze szukali zmian funkcjonalnych, identyfikowali choroby neurologiczne, lokalizując
uszkodzenie mózgu. Znane są badania Jeana-Martina
Charcota i jego zespołu w Szpitalu La Salpêtrière nad epilepsją i histerią, Theodora Meynerta nad cytoarchitekturą ośrodkowego układu nerwowego, psychoanalityczne
prace Zygmunta Freuda. Potem swoje badania nad elektryczną stymulacją mózgu małpy prowadził sir Charles
Scott Sherrington (Nagroda Nobla za odkrycie funkcji
neuronów), a Korbinian Brodmann zaproponował podział kory mózgowej na pola cytoarchitektoniczne.
Pod koniec XIX wieku, w wyniku postępu chemii organicznej, mikroskopii pojawiają się nowe instrumenty
do badania mózgu, co umożliwia udoskonalenie metod
badawczych nad ośrodkowym układem nerwowym,
wcześniej opartych na anatomii opisowej. W XX wieku
neurobiologia przyczyniła się do postępów w zakresie
filozofii umysłu, badań nad percepcją, językiem, emocjami, inteligencją. Podejście neurofizjologiczne przyniosło niezwykłe wyniki, jeśli chodzi o badanie zjawiska
snu i struktur za to odpowiedzialnych. Powstała wówczas kognitywistyka, która wkrótce zastosuje modele
matematyczne i cybernetyczne do badania roli emocji
(Antonio Damasio) i środowiska (teorie selekcji neuronowej Jean-Pierre’a Changeux i neuronowy darwinizm
Geralda Edelmana).
Technika wspiera badaczy
Od zawsze jednak naukowcy szukali metod obserwowania struktur i funkcjonowania żywego mózgu
w różnych stanach behawioralnych. Wreszcie mogli
tego dokonać dzięki technice wykorzystującej komputerową analizę pomiarów dostarczanych przez
promieniowanie rentgenowskie. Dawało to wielkie
możliwości oceny klinicznej uszkodzeń mózgu.
Pojawienie się tomografii komputerowej (CT)
pozwoliło wizualizować bardzo małe malformacje
w badaniu behawioralnych skutków udaru mózgu,
wykazywać zmiany w mózgu w chorobie Alzheimera,
schizofrenii, dysleksji i innych tego typu zaburzeniach.
Kolejne techniki wizualizacji mózgu, czyli pozytronowa tomografia emisyjna (PET) oraz funkcjonalne obrazowanie rezonansu magnetycznego (fMRI) umożliwiły badanie percepcji, uwagi, wyobrażeń, pamięci,
języka, logicznego rozumowania, świadomości.
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kontrolowany przez sprzężenie zwrotne. Uważał, że
ten mechanizm pozwala mózgowi ocenić charakter bodźców i wytworzyć odpowiednią odpowiedź.
W tym samym czasie Santiago Ramon y Cajal zbadał
strukturę komórkową mózgu i odkrył, że komórki
nerwowe (nazwane przez Waldeyera neuronami) są
podstawowymi jednostkami funkcjonalnymi układu
nerwowego i przekazują impulsy nerwowe. Dopiero
później wykazano, że impuls nerwowy przechodzi
z jednego neuronu do drugiego z użyciem synaps
i neuroprzekaźników.
W latach 1930-1950 Wilder Penfield poszerzył
wiedzę na temat lokalizacji struktur mózgowych. Wykonywał bezpośrednią stymulację elektryczną kory
i skrupulatnie rejestrował odpowiedzi na bodziec.
Po drugiej wojnie światowej do dalszych badań
mózgu motywowała naukowców m.in. cybernetyka.
Mózg uznali oni wówczas za odpowiednik maszyny
liczącej. Były to początki informatyki, prac teoretycznych na temat rozwiązywania złożonych problemów
za pomocą podstawowych operacji logicznych. Przez
analogię uznano, że operacje logiczne mózgu są jak
te opracowywane dla komputerów.
Sam termin „neuronauka” pojawia się pod koniec
lat 60. na określenie gałęzi nauk biologicznych zainteresowanej badaniami układu nerwowego, zwłaszcza
z punktu widzenia elektrofizjologicznego. Na ten kierunek wskazują prace przyszłych laureatów Nagrody
Nobla, Davida Hubela i Torstena Wiesela, którzy rejestrowali reakcje elektryczne neuronów kory wzrokowej kota na przedstawiane mu obrazy.
W 1961 r. powstała Międzynarodowa Organizacja
Badań Mózgu (IBRO), a w 1966 r. czasopismo „Brain
Research”.
Szansa dla pacjentów z chorobami
neurologicznymi
Obecnie najbardziej znanym zastosowaniem neuronauki
w medycynie jest głęboka stymulacja mózgu do zablokowania objawów choroby Parkinsona, m.in. drżenia rąk,
napięcia mięśniowego. Co ciekawe, w badaniu klinicznym
(publikacja w „The New England Journal of Medicine”,
sierpień 2019) opartym na zastosowaniu tej procedury
amerykańscy neurolodzy stwierdzili, że niektórzy pacjenci z chorobą Alzheimera, dzięki elektrycznej stymulacji
określonych obszarów mózgu, pamiętają odległe fakty.

Poznawanie mechanizmów
przekazywania sygnałów nerwowych

Wiedza, jaką daje neuronauka, umożliwiła też zastosowanie terapii genowej w chorobie Parkinsona.
Procedura polega na przenoszeniu genu kodującego
produkcję dopaminy, której w chorobie Parkinsona
brakuje. Wprowadzanie terapeutycznego genu odbywa się pod kontrolą rezonansu magnetycznego.

Na początku XX wieku wspomniany już Sherrington
opisał relację ciało-mózg jako złożony mechanizm

Przykładem wykorzystania neuronauki w terapii chorób neurologicznych jest też optogenetyka
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— metoda, która może być przyszłością neurochirurgii. Polega ona na wprowadzaniu (za pomocą wirusowego nośnika) genów do komórek nerwowych, by
stały się wrażliwe na światło. Wirus z genem światłoczułości, wstrzyknięty do mózgu, przekazuje go komórkom w danej okolicy, które stają się fotowrażliwe.
W ten sposób pobudza się komórki światłem zamiast
prądem i aktywizuje wspomnienia, łagodzi objawy
chorób neurologicznych.
Z neuronauki korzysta także neuroprotetyka,
która buduje systemy bezpośredniego połączenia
mózgu z komputerem. Osobom sparaliżowanym
wszczepia się do kory przedruchowej macierz z elektrod. Sygnał — wyobrażenie ruchu przez pacjenta
— powoduje przesłanie impulsu aktywacji komórek
nerwowych do komputera i uczy robota poruszania
swoim ramieniem.
Prace badawcze nie ustają
W laboratoriach neuronauki, gdzie prowadzone są
badania układu nerwowego na poziomie komórkowym i molekularnym, naukowcy stosują techniki genomowe. Polegają one na tym, że identyfikuje
się gen, następnie go dezaktywuje lub niszczy albo
przeszczepia do genomu. Na etapie postgenomicznym badacze próbują rozpoznać modyfikacje behawioralne i poznawcze (najczęściej u myszy) powstałe
w wyniku operacji z genem.
Uczeni stosują też badania proteomiczne obejmujące analizę białek obecnych w danej strukturze,
np. receptora, w porównaniu z białkami opisanymi
w bazach danych. Po zidentyfikowaniu pożądanego
białka naukowcy ustalają metodami bioinformatycznymi, z którymi innymi białkami może ono oddziaływać w procesie regulacji synaptycznej.
Technika okazała się skuteczna w tworzeniu zwierzęcych modeli stanów patologicznych. Po utworzeniu modelu, np. w szczepie myszy transgenicznych,
można go użyć do testowania cząsteczek i przyspieszenia przejścia do zastosowań terapeutycznych.
Modele te są jednak najczęściej ograniczone do
chorób już zidentyfikowanych. Istnieje model choroby Parkinsona, wkrótce ma powstać model choroby
Alzheimera.
Dzięki pogłębianiu wiedzy o mózgu zbadano
złożone procesy poznawcze obejmujące: funkcje intelektualne kory mózgowej — język, rozumowanie,
myślenie, kreatywność, funkcje motywacyjne układu
limbicznego i podwzgórza, zachowania podstawowe
(jedzenie, seksualność) i emocjonalne. Odkryto też:
plastyczność mózgu (zdolność do przekształcania połączeń w zależności od środowiska i doświadczeń),
neurony lustrzane (odgrywające rolę w nauce poprzez naśladowanie lub empatię), mózg społeczny
(relacje z innymi), uprzedzenia poznawcze, siłę stereotypów.
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Do czego jest przydatny neuromanagement?
Zdobycze neuronauki znajdują wykorzystanie w rozmaitych dziedzinach, m.in. w psychologii, psychiatrii,
psychologii społecznej. Potencjał neuroscience podsyca oczekiwania, zarazem budzi obawy i podziw.
Badając różne zakresy aktywności ludzkiej, neuronauka wkroczyła w obszar pracy i zarządzania. Neuromanagement nastawiony jest na poprawę skuteczności zarządzania, uwzględniając takie czynniki, jak:
motywacja, zaangażowanie, współpraca, dobre samopoczucie, podejmowanie decyzji, innowacje itp. Czy
neuronauka pomaga menedżerom w ich praktyce?
Pierre-Marie Lledo, dyrektor ds. badań w Instytucie Pasteura i CNRS, menedżer, uważa, że korzystając z tej wiedzy jest w stanie lepiej zorganizować pracę swoją i swojego zespołu, obniżać poziom stresu,
stymulować kreatywność i dbać o rozwój zawodowy
pracowników.
David Destoc, prezes firmy konsultingowej Oasys,
wykorzystuje ustalenia neuronauki w zarządzaniu,
w działaniach doradczych i szkoleniowych. Pozwalają one wyciągać wnioski z analizy powtarzających się
problemów, np. w zakresie zarządzania zespołem,
stresem i motywacją oraz tworzyć nowe metody
usprawniania procesu podejmowania decyzji.
Nadchodzi czas świadomych komputerów
Stanislas Dehaene, profesor psychologii poznawczej
na College de France, okrzyknięty przez prasę „papieżem mózgu” w książce „Kod świadomości” wyjaśnia,
że świadomość powstaje bezpośrednio ze skoordynowanej aktywności sieci neuronowych. Dlatego możliwe
jest budowanie świadomych komputerów, w których
określone aplikacje mogłyby komunikować się ze sobą.
Wrażenia, emocje, cała rzeczywistość afektywna, która
stanowi subiektywne i intymne świadome doświadczenie (w filozofii określane jako qualia), byłaby tego
czystym produktem. Mogłaby powstać w maszynie
wyposażonej w trzy podstawowe funkcje: elastyczną
komunikację, plastyczność i autonomię.
Być może neuronauka sięgnie także wymiaru
sprawiedliwości. W „Brain and Psycho” profesor
neurologii Laurent Cohen i psychiatra Christophe André chwalą połączenie neurologii i psychiatrii, które
wkrótce — być może — sprawi, że to nie psychiatrzy,
ale neurolodzy będą w sądzie określać stopień odpowiedzialności oskarżonego.
Thomas Schauder, profesor filozofii w Troyes
(Francja), zastanawia się zaś, czy człowiek zostanie
zredukowany do złożonej maszyny, w której można
dokonać wszelkich manipulacji w celu zwiększenia
wydajności. I czy do wszystkiego będziemy używać
maszyn? Inteligentny samochód zmniejszy liczbę
wypadków drogowych. Roboty wykonają wszystkie
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zabiegi medyczne, ponieważ zdrowie to sprawa mechaniki. A platformy MOOC (Massive Open Online
Course) z łatwością zastąpią nauczycieli.
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learning from longitudinal cohort studies of Alzheimer’s

Część tych przewidywań kiedyś się spełni, natomiast
postęp w neurologii i neurochirurgii, osiągnięty dzięki neuronauce, już jest faktem. Opracowane nowe
terapie niosą szansę powrotu do zdrowia dzieciom
z chorobami genetycznymi, pacjentom z udarem czy
glejakiem wielopostaciowym mózgu. Ratują życie,
przywracają pamięć, zdolność chodzenia (trombektomia mechaniczna w udarach, operacje genetyczne
mózgu u pacjentów z chorobą Parkinsona). Podanie
leku bezpośrednio do tętnic glejaka wielopostaciowego mózgu, wykonane pod kontrolą rezonansu magnetycznego, okazało się skuteczne — guz zmniejszył
się. U dzieci z genetycznie uwarunkowanym brakiem
dopaminy i serotoniny jest możliwe przeniesienie za
pomocą adenowirusa genu kodującego wytwarzanie
enzymu potrzebnego do produkcji tych hormonów.
Powstają innowacyjne leki dla chorych na
stwardnienie rozsiane, modyfikujące przebieg choroby, oraz terapie przełomowe, jak nusinersen stosowany w rdzeniowym zaniku mięśni. Badania długoterminowe potwierdzają ich skuteczność. Czy bez
postępów w neuronauce takie sukcesy terapeutyczne byłyby możliwe?
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