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Tytuł rozprawy doktorskiej: „Integracja sygnałów wzrokowych, dotykowych i proprioceptywnych w 

procesie kształtowania się poczucia własności ciała” 

Streszczenie  

Poczucie własności ciała – bezpośrednie i natychmiastowe wrażenie, że dane ciało lub jego określona 

część należy do danej osoby – jest konstytuowane na bieżąco w wyniku procesów łączenia informacji 

z różnych zmysłów, przede wszystkim wzrokowych, dotykowych i proprioceptywnych. W związku z 

tym, dzięki wykorzystaniu precyzyjnej stymulacji multisensorycznej, możliwe jest jego iluzoryczne 

przeniesienie na przedmiot zewnętrzny. Przykładowo, podczas iluzji gumowej ręki (IGR) badany 

obserwuje gumową atrapę, głaskaną pędzelkiem w zsynchronizowany i zgodny przestrzennie sposób 

z pozostającą poza polem widzenia ręką prawdziwą. W efekcie pojawia się przekonujące wrażenie, że 

dotyk płynie z gumowej ręki, a ona sama jest częścią ciała danej osoby. Wykorzystując paradygmat 

badawczy IGR, prezentowany projekt stara się określić zależności między własnościami sygnałów 

wzrokowych, dotykowych i proprioceptywnych a wrażeniami posiadania ciała powstającymi w 

wyniku ich integracji. Celem pracy jest weryfikacja i rozbudowa istniejących modeli wnioskowania 

przyczynowego, według których sugestywność IGR zależy od stopnia czasoprzestrzennej zbieżności 

sygnałów, ich precyzji oraz indywidualnej skłonności do ich łączenia. W ramach projektu 

zaproponowano i empirycznie przetestowano własną koncepcję teoretyczną, wskazującą na 

kluczową rolę dwóch pomijanych dotychczas w literaturze czynników – czasoprzestrzennej złożoności 

informacji dotykowej oraz siły uprzedniego powiązania sygnałów. Uzyskane wyniki wskazują, że 

poczucie własności jest wyznaczane głównie przez strukturalną korelację sygnałów wzrokowo-

dotykowych – zastosowanie spójnej, czasoprzestrzennie złożonej stymulacji znosi osłabiający iluzję 

wpływ rozbieżności wzrokowo-proprioceptywnych oszacowań położenia ręki. Zwiększenie dystansu 

dzielącego ręce prowadzi do zmniejszenia siły IGR tylko w przypadku braku lub uproszczonej 

stymulacji dotykowej. Indywidualna precyzja proprioceptywna, mierzona z wykorzystaniem zarówno 

aktywnego odtwarzania pozycji ręki, jak i pasywnej detekcji pozycji kątowej stawu łokciowego, nie 

ma wpływu na zaobserwowane efekty. Uzyskane wyniki wskazują na drugorzędną rolę propriocepcji 

w kształtowaniu się poczucia własności, rozszerzając współczesne rozumienie procesów atrybucji 

ciała. Prezentowany projekt może mieć również istotne implikacje praktyczne dla programów 

rehabilitacyjnych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości. 
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