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Pamięć operacyjna:
integracyjna rola kory przedczołowej
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WORKING MEMORY: INTEGRATING ROLE OF PREFRONTAL CORTEX

Summary. Working memory is responsible for the short-term storage and on-line manipulation of information necessary for 
higher cognitive functions, such as language, planning, and problem solving. Current understanding of working memory 
mechanisms is based on psychological and neuroimaging studies of subjects with either damaged or intact brain, 
neuroanatomical and neurophysiological animal studies. The present paper reviews these data showing the crucial role of the 
prefrontal cortex in working memory regulation.

CO TO JEST PAMI  OPERACYJNA?ĘĆ

Codzienne życie człowieka wymaga realizacji ogromnej liczby procesów zachodzących w jego mózgu. 
Wykonywanie nawet stosunkowo prostych czynności wymaga korzystania z różnych źródeł informacji: zarówno 
z informacji sensorycznych napływających stale z otoczenia, jak i ze zmagazynowanej wiedzy. Połączenie tych 
procesów stanowi tzw. pamięć operacyjną. Według definicji Alana Baddeleya, brytyjskiego psychologa 
zajmującego się badaniem pamięci operacyjnej, jest ona zaangażowana w chwilowe przechowywanie 
i koordynację informacji o zależnościach występujących w określonej sytuacji i tylko w tej sytuacji użytecznych 
(Baddeley, 1986).
W literaturze psychologicznej pojęcie pamięci operacyjnej pojawiło się już pod koniec lat sześćdziesiątych i przez 
wielu autorów utożsamiane było z pamięcią krótkotrwałą (np. w magazynowym modelu funkcjonowania pamięci 
Atkinsona i Shiffrina). Jednak pamięć krótkotrwałą, traktowaną często jako zapis tego, co aktualnie jest 
uświadamiane, i charakteryzującą się ograniczoną pojemnością oraz krótkim czasem przechowywania, można 
uznać za część pamięci operacyjnej, której operacje nie muszą być świadome i której pojemność nie wydaje się 
tak ograniczona (Kurcz, 1992).
Przykładem prostej czynności angażującej pamięć operacyjną jest przeprowadzanie w pamięci działań 
arytmetycznych, np. dodawanie wymaga zatrzymania w pamięci sumy jednego rzędu cyfr podczas dodawania 
następnych. Inną, bardziej skomplikowaną czynnością angażującą pamięć operacyjną, jest planowanie ruchów 
podczas gry w szachy.
Rolą tak rozumianej pamięci operacyjnej jest organizowanie bardzo szeroko rozumianej aktywności: funkcji 
motorycznych, językowych oraz wysnuwania wniosków na podstawie nabytej wiedzy i danych aktualnie 
napływających z otoczenia. Dlatego pamięć operacyjna u ludzi jest uznawana za podstawę takich operacji 
umysłowych, jak posługiwanie się językiem, uczenie się i wnioskowanie, a tym samym za najważniejsze 
osiągnięcie ewolucji ludzkiego umysłu.
Badaniom pamięci operacyjnej poświęcono w ostatnich latach bardzo dużo uwagi. Różni autorzy podchodzą do 
tego zagadnienia w odmienny sposób, tworząc teoretyczne modele funkcjonowania pamięci operacyjnej, badając 
struktury zaangażowane w jej realizację czy też analizując procesy pamięci operacyjnej na poziomie 
molekularnym. Wszystkie te metody mają na celu zrozumienie mechanizmów leżących u podłoża tej istotnej 
funkcji naszego umysłu.
Już w 1974 r. Baddeley i Hitch stworzyli hierarchiczny model funkcjonowania pamięci operacyjnej u ludzi, 
w którym centralnemu układowi wykonawczemu (central executive) podlegają dwa podukłady: wzrokowo-
przestrzenny i werbalny. Centralny układ wykonawczy jest w tym modelu systemem uwagi o ograniczonej 
pojemności, kontrolującym oba podukłady. Pośredniczy on między tymi podukładami a pamięcią długotrwałą.
Zdaniem Baddeleya, centralny układ wykonawczy mieści się w korze przedczołowej, czyli korze asocjacyjnej 
płatów czołowych. Pogląd ten oparty został na licznych dowodach klinicznych, sugerujących, że procesy pamięci 
operacyjnej zachodzą w tej części mózgu.

1 Adres do korespondencji: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Zakład Neurofizjologii, ul. 
Pasteura 3, 02-093 Warszawa.



IWONA SZATKOWSKA
BADANIA STRUKTUR MÓZGU ZAANGA OWANYCHŻ
W PAMI  OPERACYJNĘĆ Ą

Kora czołowa u ludzi stanowi ponad jedną trzecią całej powierzchni mózgu. Jej przednia część, określana jako 
kora przedczołowa, odgrywa główną rolę w organizacji skomplikowanych form zachowania. Badania 
anatomiczne, przeprowadzane intensywnie od trzydziestu lat wykazały, że różne pod względem 
cytoarchitektonicznym obszary płatów czołowych są połączone w specyficzny sposób z innymi korowymi 
i podkorowymi obszarami mózgu. Nic więc dziwnego, że różne obszary czołowe wchodzą w skład wielu różnych 
obwodów obejmujących różne okolice korowe i podkorowe, a określenie funkcji płatów czołowych w dużym 
stopniu zależy od zrozumienia tych zróżnicowanych systemów funkcjonalnych.
Współczesne koncepcje funkcjonowania kory czołowej w dużym stopniu oparte są na analizie zaburzeń funkcji 
poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami tej części mózgu oraz na badaniach bardziej wybiórczych lezji 
u małp. W ostatnich latach takie badania dostarczyły wielu interesujących informacji. Wiele ciekawych 
wyników uzyskano również na podstawie eksperymentów, w których rejestrowano aktywność pojedynczych 
neuronów kory czołowej u zwierząt, wykonujących różne testy behawioralne. Badania przeprowadzane za 
pomocą tomografii pozytronowej PET umożliwiają natomiast zrozumienie funkcjonalnej organizacji kory 
czołowej u ludzi.

Badania pacjentów z uszkodzeniami p atów czo owychł ł
Obszerną teorię funkcjonowania płatów czołowych jako najwyższego piętra w hierarchii organizacyjnej mózgu 
stworzył w latach 60. Łuria. Wprowadził on podział okolic czołowych na korę ruchową, przedruchową 
(odpowiedzialną za organizację ruchów) oraz przedczołową (odpowiedzialną za integrację wyższego rzędu). 
Wykazał również, że kora przedczołowa stanowi strefę integracyjną dla układu limbicznego i ruchowego. 
Stwierdził, że ma ona liczne połączenia z górnymi częściami pnia mózgu i wzgórza oraz ze wszystkimi innymi 
obszarami korowymi. Uznał, że od sprawnego funkcjonowania grzbietowo-bocznej części kory przedczołowej 
zależą wyższe formy czynności człowieka, takie jak tworzenie planów i programów działania, kontrolowanie ich 
wykonywania oraz regulowanie zachowania tak, by odpowiadało owym planom i zamiarom (Łuria – cyt. za: 
Walsh, 1998).
Pacjenci z uszkodzeniami ograniczonymi do grzbietowo-bocznej części płatów czołowych najczęściej prawidłowo 
wykonują standardowe neuropsychologiczne testy pamięciowe (Stuss, Benson, 1986). Nie mają trudności 
z zapamiętywaniem cech bodźców i potrafią je poprawnie rozpoznawać, wykazują natomiast zaburzenia 
w wykonywaniu zadań, których realizacja zależy od zapamiętania kontekstu, w jakim te bodźce wystąpiły. Mają 
na przykład trudności w zapamiętaniu chronologii zdarzeń czy w zapamiętaniu źródeł informacji (Milner, Corsi, 
Leonard, 1991; Smith, Milner, 1988).
Grzbietowo-boczna kora przedczołowa pełni również istotną role w wydobywaniu informacji z pamięci 
długotrwałej (Petrides 1989; 1994). Na przykład wykonanie zadań polegających na odtwarzaniu bodźców (free 
recall) przez pacjentów z uszkodzeniami płatów czołowych poprawia się po dostarczeniu strategii kodowania 
i wydobywania informacji, co wskazuje na udział płatów czołowych w organizowaniu tych strategii (Incisa Della 
Rocchetta, Milner, 1993). Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ostatnich latach za pomocą 
technik obrazowania funkcji mózgu i dotyczących udziału kory przedczołowej w fazie kodowania i wydobywania 
informacji (Kapur i in., 1994; Tulving i in., 1994), Tulving i jego współpracownicy (1994) zaproponowali model 
funkcjonowania pamięci epizodycznej, mówiący o asymetrii półkulowej w kodowaniu i wydobywaniu informacji 
(HERA – hemispheric encoding/retrieval asymmetry). Według tego modelu, lewa i prawa okolica przedczołowa 
są częściami rozległej sieci neuronalnej, związanej z pamięcią epizodyczną, ale każda z półkul pełni w tej sieci 
inną rolę. Okolice lewej kory przedczołowej są zaangażowane w wydobywanie informacji z pamięci semantycznej 
i w kodowanie nowych aspektów wydobytej informacji w pamięci epizodycznej. Z kolei okolice prawej kory 
przedczołowej są zaangażowane w wydobywanie informacji z pamięci epizodycznej.
Udział grzbietowo-bocznej części kory przedczołowej jest również istotny w realizacji funkcji poznawczych 
wpływających na pamięć, takich jak metapamięć (Janowsky, Shimamura, Squire, 1989), formułowanie ocen 
poznawczych (Shallice, Evans, 1978; Smith, Milner, 1984) czy przełączanie kategorii. Na przykład zaburzenie 
przełączania kategorii jest przejawem braku elastyczności w podejściu do różnych sytuacji, często opisywanym 
po uszkodzeniach kory przedczołowej (Łuria, 1963; Milner, 1963; 1964), określanym jako perseweracje lub 
zachowania stereotypowe. Do testów ujawniających nieelastyczność zachowania pacjentów należy Test 
Sortowania Kart z Wisconsin, w którym osoba badana sortuje karty według jednej z kategorii (kolor, kształt 
bądź numer), przy czym kategoria, według której należy sortować karty, kilkakrotnie zmienia się w czasie testu. 
Milner (1964) uważa, że trudności pacjentów w Teście Sortowania Kart „być może należy uznać za szczególny 
przypadek ogólnej niezdolności do szybkiej zmiany nastawienia w zakresie reakcji na zmieniające się sygnały 
z otoczenia” (cyt. za: Walsh, 1998).



PAMIĘĆ OPERACYJNA: INTEGRACYJNA ROLA KORY PRZEDCZOŁOWEJ
Tak więc pacjenci z uszkodzonymi płatami czołowymi często nie wykorzystują posiadanej wiedzy do kierowania 
swoim zachowaniem, mimo iż zwykle zachowują zmagazynowane wcześniej informacje i prawidłowo rozwiązują 
testy na inteligencję. Ogólnie można powiedzieć, że ci pacjenci nie mają zdolności do planowania i organizowania 
swojej aktywności życiowej.
Jednym z aspektów takich zdolności jest umiejętność zainicjowania pewnej sekwencji odpowiedzi, odpowiednich 
w danej sytuacji, oraz monitorowanie wykonania tej sekwencji. Dlatego też w warunkach eksperymentalnych 
pamięć operacyjna u ludzi badana jest najczęściej za pomocą testów, w których osoba badana musi sama 
zainicjować sekwencję swoich odpowiedzi oraz kontrolować ich udzielanie w czasie wykonywania zadania tak, 
by żadnej odpowiedzi nie powtórzyć.
Eksperyment oparty na zasadzie monitorowania własnych reakcji przez osoby badane został zaprojektowany 
przez Petridesa i Milner (1982). Wzięli w nim udział pacjenci z jednostronnymi uszkodzeniami kory 
przedczołowej. Osobom badanym prezentowano sukcesywnie kilka kart, z których każda zawierała te same 
bodźce, tylko inaczej rozmieszczone na karcie. Badanie przebiegało w taki sposób, że eksperymentator 
pokazywał osobie badanej pierwszą kartę, na której miała wskazać dowolny, wybrany przez siebie bodziec. 
Następnie ta karta była odkładana, a na drugiej karcie osoba badana wskazywała inny bodziec, na trzeciej – 
jeszcze inny itd. Aby na każdej z kart wskazać inny bodziec, osoba badana musiała pamiętać, które bodźce już 
wskazała, by ich nie wskazać powtórnie. Musiała więc przechować w pamięci operacyjnej informację 
o udzielonych odpowiedziach po to, by zaplanować następne. Test ten przeprowadzono przy użyciu różnych 
bodźców: abstrakcyjnych obrazków, rysunków przedmiotów, konkretnych słów i słów nonsensownych. Pacjenci 
z uszkodzeniami lewego płata czołowego mieli kłopoty z wykonaniem każdej wersji tego testu, a więc niezależnie 
od rodzaju materiału. Natomiast pacjenci z uszkodzeniami prawostronnymi przejawiali nieznaczne zaburzenia 
tylko w dwóch niewerbalnych wersjach, ale mniejsze niż pacjenci z uszkodzeniami lewostronnymi. Eksperyment 
ten sugerował istotną rolę lewej półkuli w aktywnym planowaniu i monitorowaniu wykonania reakcji. Wydaje 
się więc, że lewy płat czołowy jest szczególnie zaangażowany w organizację i planowanie zachowania.
Pacjenci z uszkodzeniami kory czołowej brali również udział w eksperymentach badających przestrzenną pamięć 
operacyjną. Przykładem takiego badania jest komputerowy test Owena i jego współpracowników, opracowany 
w 1995 r. Używa się w nim monitora wrażliwego na dotyk, za pomocą którego można rejestrować, w którym 
miejscu osoba badana dotknęła ekranu. Na monitorze komputera pokazuje się kilka kwadratów, mających 
symbolizować zamknięte pudełka. W każdej próbie tylko w jednym z pudełek znajduje się obiekt. Osoba badana 
poszukuje tego obiektu, „otwierając” kolejne pudełka przez dotknięcie palcem. Gdy go znajdzie, przechodzi do 
następnej próby. W tej próbie obiekt znajduje się już w innym pudełku niż poprzednio. Osoba badana znowu go 
szuka, pamiętając, by nie otwierać tego pudełka, w którym obiekt znajdował się w poprzedniej próbie, oraz by 
nie otwierać powtórnie tego samego pudełka podczas danej próby. Ponieważ w każdej próbie obiekt znajduje się 
w innym pudełku, więc całkowita liczba obiektów w teście jest taka jak liczba pudełek. Zarówno pacjenci 
z uszkodzeniami lewo-, jak i prawostronnymi kory przedczołowej mieli duże trudności z wykonaniem tego testu. 
Trudności te wzrastały wraz ze zwiększaniem liczby pudełek na ekranie.
Wyniki obu przedstawionych eksperymentów wskazują, że uszkodzenia lewego płata czołowego zaburzają 
pamięć operacyjną w każdym badanym wariancie: zarówno związanym z pamiętaniem cech bodźców, jak 
i z pamiętaniem położenia bodźców. Natomiast uszkodzenia prawego płata czołowego zaburzają tylko wykonanie 
testów przestrzennej pamięci operacyjnej oraz tych testów nieprzestrzennych, które zawierają bodźce 
niewerbalne. Wydaje się więc, że lewy płat czołowy jest szczególnie zaangażowany w procesy pamięci 
operacyjnej związane z organizowaniem reakcji.
Chociaż badania pacjentów z uszkodzeniami płatów czołowych wskazywały na udział kory przedczołowej 
w procesach pamięci operacyjnej, to na ich podstawie trudno było wyznaczyć krytyczny obszar zaangażowany 
w te procesy. Uszkodzenia kory przedczołowej u pacjentów biorących udział w tych badaniach były bowiem 
bardzo rozległe i różnie zlokalizowane.

Badania osób zdrowych za pomoc  technik obrazowania funkcji mózguą
Dokładniejsze zidentyfikowanie struktur istotnych dla pamięci operacyjnej stało się możliwe dzięki 
zastosowaniu technik obrazowania, pozwalających na wyznaczenie najbardziej aktywnych rejonów mózgu 
u zdrowych osób podczas wykonywania różnych zadań. Jedną z takich technik jest tomografia pozytronowa 
PET, w której osobom badanym podaje się radioaktywny związek, ujawniający zmiany w przepływie krwi 
w danym obszarze mózgu. Dzięki temu można określić poziom aktywności metabolicznej danego obszaru.
Petrides i in. (1993) zastosowali technikę PET w badaniu osób zdrowych w jednej z wersji eksperymentu, 
w jakim poprzednio badani byli pacjenci (opisanym wyżej). Wykorzystano tylko wersję z abstrakcyjnymi 
obrazkami. Badanie to wykazało aktywność grzbietowo-bocznej kory przedczołowej: w prawej półkuli w polu 46 
i w lewej półkuli w polu 9.
Przeprowadzono również badanie, w którym testowano werbalną pamięć operacyjną (Petrides i in., 1993). 
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W jednej jego wersji osoba badana miała wymienić liczby od 1 do 10 w dowolnej kolejności, ale nie po kolei, tak, 
by żadnej z nich nie powtórzyć. Sytuację kontrolną stanowiło wymienienie liczb po kolei. W drugiej wersji 
badania eksperymentator wymieniał w dowolnej kolejności liczby od 1 do 10, pomijając jedną z nich. Zadaniem 
osoby badanej było wymienienie pominiętej liczby. Obie wersje badania wykazały silną bilateralną aktywację 
grzbietowo-bocznej kory przedczołowej (pola 46 i 9). Badanie to potwierdziło kluczową rolę środkowej części 
grzbietowo-bocznej kory przedczołowej w pamięci operacyjnej. Ponadto nie wykazano w nim żadnej dodatkowej 
aktywacji w tej wersji eksperymentu, w której osoba badana sama ustalała kolejność wymienianych liczb, 
w porównaniu z tą wersją, w której kolejność liczb ustalał eksperymentator. Tak więc wydawało się, że główną 
funkcją grzbietowo-bocznej kory przedczołowej jest monitorowanie zachowania, a nie jego inicjowanie.
Inne badanie wykorzystujące metodę obrazowania również wykazało decydującą rolę tego rejonu mózgu 
w monitorowaniu wykonania zadania. Stosując metodę czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI) 
D'Esposito i jego współpracownicy (1995) przeprowadzili eksperyment, w którym osoby badane wykonywały dwa 
proste testy, jeden słuchowy, werbalny, i jeden wzrokowo-przestrzenny. W teście werbalnym zadaniem 
badanych było zadecydowanie, które słowa z odczytywanej przez eksperymentatora listy są nazwami warzyw. 
W zadaniu wzrokowo-przestrzennym badani mieli porównywać figury o różnej orientacji przestrzennej. Osoby 
badane wykonywały te zadania albo osobno, albo równocześnie. Autorzy zakładali, że równoczesne 
wykonywanie obu testów angażuje pamięć operacyjną, ponieważ osoba badana musi przechować w pamięci dane 
z jednego testu podczas wykonywania testu drugiego. Badanie to wykazało bilateralną aktywację kory 
przedczołowej w polach 46 i 9 tylko wtedy, gdy zadanie słuchowe i wzrokowe było wykonywane w tym samym 
czasie, a więc wtedy, gdy angażowało pamięć operacyjną. Eksperyment ten potwierdził też wcześniejsze 
sugestie, że niezależnie od tego, czy test ma charakter werbalny czy niewerbalny, przestrzenny czy 
nieprzestrzenny, grzbietowo-boczna kora przedczołowa wykazuje zwiększoną aktywność wówczas, gdy konieczne 
jest monitorowanie własnych reakcji przez osoby badane.
Wyniki badań przeprowadzonych za pomocą technik obrazowania funkcji mózgu potwierdzają dane uzyskane 
z badań pacjentów, wskazujące na zasadniczą rolę grzbietowo-bocznej części kory przedczołowej w procesach 
pamięci operacyjnej. Dostarczają jednak nieco odmiennych danych na temat udziału lewej i prawej półkuli 
w procesach pamięci operacyjnej. Wyniki sugerują, że uszkodzenia kory przedczołowej lewej półkuli zaburzają 
wykonanie wszystkich rodzajów testów pamięci operacyjnej, w których wymagane jest monitorowanie własnych 
reakcji, niezależnie od tego, czy materiał jest werbalny, czy niewerbalny, a zadanie ma charakter przestrzenny 
czy nieprzestrzenny. Natomiast uszkodzenia kory przedczołowej prawej półkuli upośledzają tylko wykonanie 
zadań wzrokowo-przestrzennych. Z kolei techniki obrazowania najczęściej wykazują bilateralną aktywację kory 
przedczołowej podczas tego procesu, a także podczas wykonywania zadań werbalnych. Możliwe, że 
o jednostronnym lub obustronnym zaangażowaniu kory przedczołowej w monitorowaniu wykonania zadania 
decyduje stopień trudności tego zadania. Prawdopodobnie trudniejsze zadania wymagają udziału kory 
przedczołowej w obu półkulach.

Badania na zwierz tachę
Chcąc lepiej określić struktury związane z pamięcią operacyjną oraz poznać mechanizmy leżące u jej podłoża, 
podjęto badania na zwierzętach. Mimo iż pamięć operacyjna jest w pełni rozwinięta jedynie u ludzi, to pewne 
elementy tego typu pamięci istnieją u niektórych gatunków zwierząt, zwłaszcza u naczelnych. W badaniach 
pamięci operacyjnej eksperymenty na zwierzętach odgrywają niebagatelną rolę. Można nawet mówić o dwóch 
nurtach badań: „ludzkim” i „zwierzęcym”. Przez długie lata oba te nurty rozwijały się niezależnie, wypracowując 
własne metody i stosując nieco odmienną terminologię. Na przykład w badaniach zwierząt często nie jest 
wymagana konieczność monitorowania własnych reakcji, a za pamięć operacyjną uważa się umiejętność 
krótkotrwałego przechowania informacji z danej próby i zastosowania jej odpowiednio do reguł zadania. Jednak 
w ostatnich latach oba te nurty zbliżyły się do siebie. Niektórzy badacze przeprowadzają zarówno badania ludzi, 
jak i eksperymenty na zwierzętach, stosując w badaniach ludzkich i zwierzęcych bardzo podobne testy. Na 
przykład Petrides (1988; 1989) przeprowadził na małpach testy nieprzestrzennej pamięci operacyjnej, 
wzorowane na tych, którymi wcześniej badał pacjentów. Analizował wpływ niewielkich, bilateralnych uszkodzeń 
kory przedczołowej na wykonanie tego testu. Stwierdził, że obustronne usunięcie pola 46 i 9 w środkowej części 
grzbietowo-bocznej kory przedczołowej zaburza wykonanie testu, natomiast uszkodzenia obejmujące inne 
obszary kory przedczołowej nie mają wpływu na wykonanie tego zadania. Tak więc wykazał, że obszar kory 
przedczołowej, zaangażowanej w procesy pamięci operacyjnej u małp, ogranicza się do grzbietowo-bocznej kory 
przedczołowej, położonej w okolicy bruzdy principalis. Obecnie sądzi się, że homologiem bruzdy principalis 
u człowieka jest bruzda czołowa środkowa, położona na grzbietowo-bocznej powierzchni kory przedczołowej 
(Petrides i in., 1993).
Krokiem w kierunku zbliżenia nurtu „ludzkiego” i „zwierzęcego” w badaniach pamięci operacyjnej była też 
koncepcja Morrisa Moscovitcha (1992), który zaproponował zmianę nazwy pamięci operacyjnej z working 
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memory (dosłownie: „pamięć pracująca”) na working-with memory (co można przetłumaczyć jako „działanie 
dzięki pamięci”). Moscovitch twierdzi, że termin ten jest bardziej odpowiedni, bo nie tylko pozwala na uniknięcie 
różnego rozumienia pamięci operacyjnej w badaniach ludzi i zwierząt, ale też oddaje istotę funkcji pamięci 
operacyjnej i doskonale określa udział kory przedczołowej w funkcjach pamięci.



IWONA SZATKOWSKA
Behawioralne skutki uszkodze  kory przedczo owej uń ł  ma pł

Badania pamięci operacyjnej u zwierząt mają długą historię. Klasycznym testem w badaniach pamięci 
operacyjnej u małp są tzw. reakcje odroczone. Od czasu, gdy w 1935 r. Jakobson wykazał u małp z obustronnymi 
uszkodzeniami kory przedczołowej zaburzenia w wykonywaniu reakcji odroczonych, związek kory przedczołowej 
z reakcjami odroczonymi potwierdziło wiele innych badań. W testach reakcji odroczonych prezentuje się 
zwierzęciu przez krótki czas dwie identyczne tacki. Na jednej z nich znajduje się nagroda. Następnie tacki są 
zasłaniane lub chowane, a po kilkusekundowym odroczeniu zwierzę otrzymuje sygnał, że ma wskazać położenie 
tej tacki, na której była nagroda. Powszechnie sądzi się, że reakcje odroczone testują procesy pamięci 
operacyjnej, ponieważ właściwa reakcja po czasie odroczenia zależy od pamięci tego, co zwierzę widziało 
wcześniej. Reakcja ta może być różna w kolejnych próbach, w zależności od nowej informacji prezentowanej 
w kolejnej próbie. Prawidłowe reakcje w tych testach zależą od stałego uaktualniania istotnej w danej chwili 
informacji.
W badaniach pamięci operacyjnej najczęściej dokonywano niewielkich uszkodzeń kory przedczołowej u małp, po 
czym sprawdzano, jak uszkodzenia poszczególnych obszarów wpływają na wykonywanie reakcji odroczonych 
przez zoperowane zwierzęta. Wyniki tych badań również wykazały, że zaburzenia reakcji odroczonych są 
spowodowane uszkodzeniem kory w okolicy bruzdy principalis (Goldman, Rosvold, 1970). Badania 
z zastosowaniem testu na reakcje odroczone prowadzone były również na psach (Konorski, Ławicka, 1964). 
Wykazały one, że w grzbietowo-bocznej korze mózgowej u psów również istnieje ściśle określone pole, którego 
usunięcie prowadzi do zaburzenia wykonywania reakcji odroczonych. Jest nim okolica zakrętu prorealnego 
(gyrus proreus).
Testami reakcji odroczonych badano również małe dzieci (Diamond 1988; Diamond, Goldman-Rakic, 1989). 
Badania te wykazały, że prawidłowe wykonanie reakcji odroczonych zależy od stopnia dojrzałości kory 
przedczołowej. Dzieci poniżej ósmego miesiąca życia, u których kora przedczołowa jest jeszcze niedojrzała, 
wykonują te testy równie źle, jak małpy, którym chirurgicznie usunięto okolice przedczołowe. Zarówno 
niemowlęta, jak i małpy z uszkodzeniami mózgu wykazują tendencję do powtarzania reakcji, które były 
poprzednio wzmacniane, i nie są w stanie zmieniać swoich reakcji stosownie do nowych informacji.
Mimo iż zlokalizowano obszar, którego uszkodzenie zaburza wykonywanie reakcji odroczonych, to nadal nie było 
przekonującego dowodu, że jest to deficyt pamięciowy, a nie percepcyjny lub motoryczny. Rozstrzygnięcie tego 
problemu stało się możliwe dzięki pomysłowym eksperymentom, przeprowadzonym w laboratorium Goldman-
Rakic (Funahashi, Bruce, Goldman-Rakic, 1990; 1993). Aby móc precyzyjnie kontrolować przebieg 
eksperymentu, zamiast reakcji manualnych analizowano ruchy oczu. Małpy były trenowane, by wpatrywać się 
w punkt fiksacji przez kilka sekund. W tym czasie, podczas fiksowania wzroku, prezentowano im na 0,5 sek. 
bodziec wzrokowy (mały kwadrat) w jednej z ośmiu pozycji wokół punktu fiksacji. Małpa miała zapamiętać 
pozycję tego punku, ale nadal wpatrywać się w punkt fiksacji. W końcowej fazie odroczenia, trwającego od 2 do 8 
sek., punkt fiksacji był wyłączany, co dla zwierzęcia stanowiło sygnał, że ma skierować wzrok w miejsce, gdzie 
widziało bodziec. Wariant kontrolny tego eksperymentu był taki, że zarówno punkt fiksacji, jak i bodziec były 
obecne na ekranie. Po zgaszeniu punktu fiksacji małpa przenosiła wzrok na bodziec, cały czas obecny na 
ekranie. Była to wersja percepcyjna i motoryczna, nie zawierająca elementu pamięciowego. Po osiągnięciu przez 
małpy kryterium w tym zadaniu, dokonywano u nich niewielkich uszkodzeń kory wokół bruzdy principalis tylko 
w jednej półkuli. Po operacji małpy znowu wykonywały ten test. Eksperyment wykazał, że uszkodzenia okolicy 
bruzdy principalis w lewej półkuli zaburzają okoruchowe reakcje odroczone w kierunku obiektu w prawej 
połowie pola widzenia, a uszkodzenia w prawej półkuli zaburzają reakcje w kierunku obiektu w lewej połowie 
pola widzenia. Siła tych zaburzeń zależała od odroczenia: stosunkowo niewielkie zaburzenia obserwowano przy 
odroczeniu 1,5 sek., a większe – po 8 sek. W wariancie kontrolnym, w którym nie było odroczenia, reakcje były 
nie zaburzone. Eksperyment ten dobitnie pokazał, że obserwowany deficyt ma charakter pamięciowy, a nie 
sensoryczny ani motoryczny. Jego wyniki sugerują też, że system przestrzennej pamięci operacyjnej jest 
zlateralizowany i skrzyżowany, podobnie jak układ wzrokowy.
W laboratorium Goldman-Rakic badano też nieprzestrzenną pamięć operacyjną, stosując również okoruchowe 
reakcje odroczone (Wilson, Scalaidhe, Goldman-Rakic, 1993). Wykazano, że pamięć operacyjna dla cech bodźców 
jest również zlateralizowana i zlokalizowana w korze przedczołowej leżącej poniżej bruzdy principalis, a więc 
poniżej rejonu odpowiedzialnego za pamięć przestrzenną. Na podstawie tych wyników autorzy sformułowali 
hipotezę, według której w korze przedczołowej znajdują się co najmniej dwa obszary zaangażowane w pamięć 
operacyjną. Jeden, w okolicy bruzdy principalis, przechowuje informacje o lokalizacji bodźców, a drugi, położony 
niżej, przechowuje informacje o ich cechach fizycznych (Wilson, Scalaidhe, Goldman-Rakic, 1993).
Wielu badaczy zajmujących się pamięcią operacyjną nie akceptuje tej hipotezy. Nadal nie ma zgodności co do 
tego, czy istotnie w korze przedczołowej znajdują się odrębne obszary dla różnych form pamięci – przestrzennej 
i nieprzestrzennej – czy też funkcją kory przedczołowej jest monitorowanie wykonania reakcji i jej zmienianie 
adekwatnie do nowych informacji napływających z otoczenia, niezależnie od charakteru zadania i rodzaju 
materiału.
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Inną hipotezę, dotyczącą zaangażowania kory przedczołowej w procesy pamięci operacyjnej, sformułowali 
Petrides i in. (1993). Również według tej hipotezy w korze przedczołowej znajdują się dwa różne obszary 
zaangażowane w pamięć operacyjną, ale różnica między nimi nie polega na tym, że jeden z nich przechowuje 
informacje dotyczące wyglądu, a drugi położenia obiektu. Zdaniem autorów, w każdym z tych obszarów zachodzą 
inne procesy. Obszar położony w dolnej części grzbietowo-bocznej kory przedczołowej odbiera informacje 
z tylnych okolic asocjacyjnych oraz jest miejscem interakcji między procesami wykonawczymi a pamięcią 
krótkotrwałą. Drugi obszar, położony w górnej, tylnej części grzbietowo-bocznej kory przedczołowej, 
odpowiedzialny jest za planowanie, organizację i monitorowanie działania.



IWONA SZATKOWSKA
Relacje mi dzy kor  przedczo ow  ię ą ł ą  innymi obszarami mózgu – badania neuroanatomiczne

Okolica bruzdy principalis u małp jest obiektem wielu różnych badań zmierzających do poznania natury 
pamięci operacyjnej. W ostatnich latach udało się określić połączenia między tą okolicą a innymi strukturami 
mózgu. Wykazano, że główne wejścia do obszaru bruzdy principalis pochodzą z kory ciemieniowej (Cavada, 
Goldman-Rakic, 1989; Andersen, Asanuma, Siegel, 1990; Neal, Pearson, Powel, 1990). Stwierdzono również 
silną projekcję z górnego zakrętu skroniowego (Seltzer, Pandya, 1989), dolnej kory skroniowej (Barbas,l Mesu-
lam, 1985; Barbas, 1988) i obszaru przyśrodkowo-skroniowego (MT – medial temporal lub V5) (Seltzer, Pandya, 
1989). Okolice ciemieniowe, wysyłające połączenia do bruzdy principalis, przetwarzają informacje dotyczące 
położenia własnego ciała (Sakata, Iwamura, 1978) oraz kąta widzenia obiektów i położenia przestrzennego 
obiektów (Andersen, 1987). Analiza tych połączeń wskazuje na szczególne zaangażowanie okolicy bruzdy 
principalis w zadaniach przestrzennych, co może być dowodem na słuszność hipotezy Goldman-Rakic.
Dzięki odmianie autoradiografii, zwanej metodą 2-deoksyglukozy, możliwe jest stwierdzenie, które części mózgu 
są aktywowane podczas wykonywania przez zwierzę określonych zadań (Sokoloff, Reivich, Kennedy, 1977). 
Metoda ta jest nieco podobna do techniki PET, charakteryzuje się jednak znacznie wyższą rozdzielczością. 
Stosując ją, w laboratorium Goldman-Rakic w ostatnich latach przeprowadzano badania, które miały określić, 
jakie struktury mózgu są zaangażowane w pamięć operacyjną (Friedman, Goldman-Rakic, 1994; Goldman-
Rakic, 1995). Porównywano aktywność różnych struktur w zadaniach związanych z przestrzenną pamięcią 
operacyjną. Okazało się, że wszystkie struktury, które mają bezpośrednie, obustronne połączenia z okolicą 
bruzdy principalis, wykazują aktywność podczas wykonywania testów reakcji odroczonych. Należą do nich: kora 
ciemieniowa, formacja hipokampa, jądra przyśrodkowo-grzbietowe wzgórza i jądra przednie wzgórza. Te same 
obszary są znacznie mniej aktywne podczas wykonywania przez małpę testów, które nie zależą od 
krótkotrwałego, szybkiego uaktualniania informacji, np. testów na pamięć asocjacyjną. Ponieważ pamięć 
operacyjna jest uzależniona od dostępu do informacji przechowywanej w pamięci oraz od uświadomienia jej 
sobie, można było przypuszczać, że okolica bruzdy principalis współdziała z hipokampem. Autorzy są zdania, że 
główną rolą hipokampa jest utrwalanie nowych połączeń, podczas gdy kora przedczołowa jest niezbędna do 
odzyskiwania informacji z jakiegoś miejsca w mózgu, gdzie jest magazynowana po to, by ją wykorzystać podczas 
rozwiązywania zadań.

Relacje mi dzy kor  przedczo ow  ię ą ł ą  innymi obszarami mózgu – badania elektrofizjologiczne

Nowych danych na temat relacji między korą przedczołową i korą skroniową w pamięci operacyjnej dostarczyły 
badania Millera, Ericksona i Desimone (1996). Badali oni wzrokową pamięć operacyjną za pomocą testu 
odroczonego dobierania według wzoru (DMS – delayed matching to sample) u małp. Bodźcami były 
skomplikowane wzorce wzrokowe. Aby poprawnie wykonać zadanie, małpa musiała rozróżniać bodźce 
wzrokowe, w czasie odroczenia utrzymać w pamięci bodziec wzorcowy oraz porównać bodziec wzorcowy 
z testowym, by ocenić, czy są takie same, czy różne. W czasie eksperymentu rejestrowano aktywność 
pojedynczych neuronów grzbietowo-bocznej kory przedczołowej oraz dolnej kory skroniowej. Okazało się, że 
komórki kory przedczołowej biorą udział we wszystkich trzech fazach eksperymentu (rozróżnianie, 
przechowywanie w pamięci, porównywanie). Około 25% komórek odpowiadało selektywnie na różne kształty 
bodźców; 50% komórek wykazywało zwiększoną aktywność podczas odroczenia po prezentacji bodźca 
wzorcowego i w przypadku wielu z tych komórek wzrost aktywności był selektywny dla różnych bodźców 
wzorcowych, czyli zależał od cech bodźców. Ponad 50% komórek odpowiadało różnie na bodźce testowe 
w zależności od tego, czy były takie same, czy inne od bodźców wzorcowych.
Porównywano też aktywność komórek kory przedczołowej i komórek kory skroniowej podczas wykonywania 
zadania odroczonego dobierania według wzoru. W porównaniu z komórkami kory skroniowej komórki kory 
przedczołowej rzadziej odpowiadały selektywnie na różne bodźce, ale częściej ich odpowiedź zależała od tego, czy 
bodziec testowy był taki sam, czy inny niż bodziec wzorcowy. Ponadto aktywność podczas odroczenia zależna od 
cech bodźców utrzymywała się w korze przedczołowej przez całą próbę, również wtedy, gdy w czasie tej próby 
prezentowano inne bodźce, mające charakter dystrakcyjny. W korze skroniowej natomiast ten rodzaj aktywności 
był zakłócany przez bodźce dystrakcyjne. Wyniki te sugerują, że kora przedczołowa może być miejscem prze-
chowywania pamięci operacyjnej, dotyczącej cech bodźców. Może być ona źródłem zwrotnych wejść do kory 
skroniowej, zwiększając aktywność w odpowiedzi na bodźce mające znaczenie behawioralne.
Autorzy sugerowali, że również neurony kory przedczołowej są odpowiedzialne za aktywację neuronów dolnej 
kory skroniowej (Chellazi i in., 1993). Ich wpływ prawdopodobnie rozciąga się na inne niż kora skroniowa 
rejony, np. na V4, drugorzędową korę wzrokową, biorącą udział w spostrzeganiu barwy. Stwierdzono, że 
w obszarze V4 odpowiedzi neuronalne również są modulowane podczas wykonywania zadań zarówno 
angażujących uwagę, jak i badających pamięć operacyjną (Moran, Desimone, 1995). Najprawdopodobniej kora 
przedczołowa jest głównym źródłem tych zstępujących połączeń.
Desimone i jego współpracownicy (1994; 1995) zaproponowali model uwagi i pamięci operacyjnej, według 
którego zwrotne wejścia z kory przedczołowej do kory wzrokowej wpływają na odpowiedź kory wzrokowej 
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i wzmacniają ją w przypadku bodźców aktywnie poszukiwanych przez zwierzę lub mających istotne znaczenie 
behawioralne. Według Desimone, wzrost aktywności neuronów kory przedczołowej, obserwowany podczas 
porównywania bodźców w zadaniu DMS, może być częściowo spowodowany przez te modulujące wejścia, które 
są aktywowane w czasie prezentacji bodźca wzorcowego.

UWAGI KO COWEŃ

Eksperymenty przeprowadzane na zwierzętach pozwoliły na poznanie struktur zaangażowanych w procesy 
pamięci operacyjnej i określenie ich wzajemnego oddziaływania. Wykazały, że w tej sieci połączonych ze sobą 
struktur grzbietowo-boczna kora przedczołowa pełni funkcję koordynującą, odbierając sygnały z okolic 
sensorycznych, struktur zaangażowanych w przechowywanie informacji oraz okolic ruchowych, wpływając na 
poziom ich aktywności i powodując ich równoczesną aktywację. Taka organizacja neuronalna umożliwia 
dokonywanie szybkich zmian zachowania osobnika, w zależności od aktualnie napływających z otoczenia 
informacji sensorycznych oraz posiadanej wiedzy. Ma ogromne znaczenie behawioralne, umożliwiając 
przetrwanie w stale zmieniającym się środowisku.
Wyniki przedstawionych wyżej eksperymentów umożliwiły weryfikację wcześniejszych koncepcji dotyczących 
funkcjonowania płatów czołowych. Dostarczyły np. neuroanatomicznych dowodów popierających model 
funkcjonowania płatów czołowych zaproponowany przez Fustera, w dużym stopniu przypominający model 
stworzony przez Łurię. Fuster uważa korę przedczołową naczelnych za nadrzędny układ funkcjonalny, 
odpowiadający za „tworzenie struktury czasowej zachowania, mającego jednolity cel końcowy czy pośredni” 
(Fuster – cyt. za: Walsh, 1992). Struktura czasowa zachowania umożliwia organizmowi przystosowanie do 
zmieniających się wymagań środowiska, jego nowości i złożoności. Zdaniem Fustera, ten układ funkcjonalny 
musi być zdolny nie tylko do planowania wyników oraz przechowywania w pamięci całego planu i już 
wykonanych etapów pośrednich, ale również do unikania rozmaitych czynników zakłócających.
Identyfikacja struktur mózgu zaangażowanych w pamięć operacyjną oraz opisanie ich wzajemnych relacji jest 
tylko jednym z poziomów badania tego zjawiska. Pełne jego poznanie będzie możliwe dzięki powiązaniu badań 
prowadzonych na różnych poziomach organizacji układu nerwowego. Dlatego należy sądzić, że wyniki uzyskane 
za pomocą metod neurobiologii, neurofizjologii i neuropsychologii pozwolą w pełni zrozumieć istotę pamięci 
operacyjnej.

BIBLIOGRAFIA

Andersen, R. A. (1987). Het role of the inferior parietal lobule in spatial perception and visual-motor integration. [W:] F. Plum, 
V. B. Mountcastle, S. R. Geiger (red.), The Handbook of Physiology (vol. 4, s. 483-518). Bethesda, Maryland: American Psycho-
logical Society.
Andersen, R. A., Asanuma, C., Siegel, R. M. (1990). Corticocortical connections of anatomically and physiologically defined 
subdivisions within the inferior parietal lobule. Journal of Comparative Neurology, 296, 65-113.
Baddeley, A. D. (1986). Working memory. Oxford: Oxford University Press.
Baddeley, A. D., Hitch, G. (1974). Working Memory. [W:] G. A. Bower (red.), The Psychology of Learning and Motivation (vol. 
8, s. 47-90). New York: Academic Press.
Barbas, H. (1988). Anatomical organization of basoventral and mediodorsal visual recipient prefrontal region in the rhesus 
monkey. Journal of Comparative Neurology, 276, 313-342.
Barbas, H., Mesulam, M. M. (1985). Cortical afferent input to the principalis region of the rhesus monkey. Neuroscience, 15, 
619-637.
Cavada, C., Goldman-Rakic, P. S. (1989). Posterior parietal cortex in the rhesus monkeys: II Evidence for segregated 
corticocortical networks linking sensory and limbic areas with the frontal lobe. Journal of Comparative Neurology, 28, 422-
445.
Chelazzi, L., Miller, E. K., Duncan, J., Desimone R. (1993). A neural basis for visual search in inferior temporal cortex. 
Nature, 363, 345-347.
Cohen, J. D., Perlstein, W. M., Braver, T. S., Nystrom, L. E., Noll, D. C., Jonides, J., Smith, E. E. (1977). Temporal dynamics 
of brain activation during a working memory task. Nature, 386, 604-608.
Courtney, S. M., Underleider, L. G., Keil, K., Haxby, J. V. (1997). Transient and sustained activity in distributed neural 
system for human working memory. Nature, 386, 608-611.
Desimone, R., Duncan, J. (1995). Neural mechanisms of selective visual attention. Annual Review of Neurosciences, 18, 193-
222.
Desimone, R., Miller, E. K., Chelazzi, L. (1994). The interaction of neural systems for attention and memory. [W:] C. Koch, 
J. L. Davis (red.), Large scale theories of the brain (s. 75-91). Cambridge: MIT.
Desimone, R., Miller, E. K., Chelazzi, L., Lueschow, A. (1995). Multiple memory systems in the visual cortex. [W:] M. 
Gazaniga (red.), The cognitive neurosciences (s. 475-486). Cambridge: MIT.



IWONA SZATKOWSKA
D'Esposito, M., Detre, J. A., Alsop, D. C., Shin, R. K., Atlas, S., Grossman, M. (1995). The neural basis of the central executive 
of working memory. Nature, 378, 279-281.
Diamond, A. (1988). Differences between adult and infant cognition. Is the crucial variable presence or absence of language? 
[W:] L. Weiskrantz (red.), Thought without language (s. 337-370). Oxford: Oxford University Press.
Diamond, A., Goldman-Rakic, P. S. (1989). Comparison of human infants and rhesus monkeys on Piagets AB task: evidence 
for dependence on dorsolateral prefrontal cortex. Experimental Brain Research, 74, 24-40.
Friedman, H. R., Goldman-Rakic, P. S. (1994). Coactivation of prefrontal cortex and inferior parietal cortex in working 
memory revealed by 2DG functional mapping in the rhesus monkey. The Journal of Neuroscience, 14, 2775-2788.
Funahashi, S., Bruce, C. J., Goldman-Rakic, P. S. (1990). Visuospatial coding in primate prefrontal neurons revealed by 
oculomotor paradigms. Journal of Neurophysiology, 63, 814-831.
Funahashi, S., Bruce, C. J., Goldman-Rakic, P. S. (1993). Dorsolateral prefrontal lesions and oculomotor delayed-response 
performance: Evidence for mnemonic „scotomas”. The Journal of Neuroscience, 13, 1479-1497.
Fuster, J. M. (1980). The prefrontal cortex. New York: Raven.
Goldman, P. S., Rosvold, H. E. (1970). Localization of function within the dorsolateral prefrontal cortex of the rhesus monkey. 
Experimental Neurology, 27, 291-304.
Goldman-Rakic, P. S. (1990). Cellular and circuit basis of working memory in prefrontal areas of non-human primates. 
Progressive Brain Research, 85, 325-336.
Goldman-Rakic, P. S. (1995). Anatomical and functional circuits in prefrontal cortex in nonhuman primates. [W:] J. J. Jasper, 
S. Riggio, P. Goldman-Rakic (red.), Epilepsy and functional anatomy of the frontal lobe (s. 51-65). New York: Raven Press.
Incisa Della Rocchetta, A., Milner, B. (1993). Strategic search and retrieval inhibition: the role of the frontal lobes. 
Neuropsychologia, 31, 503-524.
Janowsky, J. S., Shimamura, A. P., Squire, L. R. (1989). Memory and metememory: Comparison between patients with frontal 
lobe lesions and amnestic patients. Psychobiology, 17, 3-11.
Kapur, S., Craik, F. I. M., Tulving, E., Wilson, A., Houle, S., Brown, G. M. (1994). Neuroanatomical correlates of encoding in 
episodic memory: Levels of processing effect. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 91, 2008-2011
Konorski, J., Ławicka, W. (1964). Analysis of errors by prefrontal animals on delayed-response test. [W:] J. M. Warren, K. 
Akert (red.), The frontal granular cortex and behavior (s. 271-312). New York: McGraw-Hill.
Kurcz, I. (1992). Pamięć, uczenie się, język. [W:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia ogólna (s. 58-59). Warszawa: PWN.
Jacobsen, C. F. (1935). Functions of frontal association area in primates. Archives of Neurology and Psychiatry, 33, 558-569.
Łuria, A. R. (1963). Restoration of function after brain injury. New York: Macmillan.
Łuria, A. R. (1973). The working brain. Allen Lane. New York: Het Penguin Press.
Miller, E. K., Erickson, C. A., Desimone, R. (1996). Neural mechanisms of visual working memory in prefrontal cortex of the 
macaque. The Journal of Neuroscience, 16, 5154-5167.
Milner, B. (1963). Effects of different brain lesions on card sorting. Archives of Neurology, 9, 90-100.
Milner, B. (1964). Some effects of frontal lobectomy in man. [W:] J. M. Warren, K. Akert (red.), The frontal granular cortex  
and behavior (s. 271-312). New York: McGraw-Hill.
Milner, B., Corsi, P., Leonard, G. (1991). Frontal cortex contribution to recency judgements. Neuropsychologia, 29, 601-618.
Moran, J., Desimone, R. (1995). Selective attention gates visual processing in extrastriate cortex. Science, 229, 782-784.
Moscovitch, M. (1992). A neuropsychological model of memory and consciousness. [W:] L. R. Squire, N. Butters (red.), 
Neuropsychology of Memory (s. 5-22). New York, London: The Guilford Press.
Neal, J. W., Pearson, R. C. A., Powel, T. P. S. (1990). The ipsilateral cortico-cortical connections of area 7 with the frontal lobe 
in the monkey. Brain Research, 509, 31-40.
Owen, A., Sahakian, B. J., Semple, J., Polkey, C. E., Robbins, T. W. (1995). Visuo-spatial short-term recognition memory and 
learning after temporal lobe excision, frontal lobe excision or amygdalo-hippocampectomy in man. Neuropsychologia, 33, 1-24.
Owen, A., Milner, B., Petrides, M., Evans, A. (1996). A specific role for the right parahipocampal gyrus in the retrieval of 
object location: a positron emission study. Journal of Cognitive Neuroscience, 8, 588-602.
Petrides, M. (1988). Performance of nonspatial self-ordered after selective lesions of the primate frontal cortex. Society for  
Neuroscience Abstract, 14, 4-8.
Petrides, M. (1989). Frontal lobes and memory. [W:] F. Boller, J. Grafman (red.), Handbook of neuropsychology (s. 75-90). 
Amsterdam: Elsevier.
Petrides, M. (1994). Frontal lobes and behavior. Current Opinion in Neurobiology, 4, 207-211.
Petrides, M., Alivisatos, B., Evans, A. C., Meyer, E. (1993). Dissociation of human mid-dorsolateral from posterior dorsolateral 
frontal cortex in memory processing. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 90, 873-877.
Petrides, M., Alivisatos, B., Meyer, E., Evans, A. C. (1993). Functional activation of the human frontal cortex during 
performance of the verbal working memory tasks. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 90, 878-882.
Petrides, M., Milner, B. (1982). Deficits on subject-ordered tasks after frontal- and temporal-lobe lesions in man. 
Neuropsychologia, 20, 249-262.
Sakata, H., Iwamura, Y. (1978). Cortical processing of tactile information in the first somatosensory and parietal association 
areas in the monkey. [W:] G. Gordon (red.), Active Touch (s. 55-72). Oxford: Pergamon.
Seltzer, B., Pandya, D. N. (1989). Frontal lobe connections of the superior temporal sulcus in the rhesus monkey. Journal of  
Comparative Neurology, 281, 97-113.
Shallice, T., Evans, M. E. (1978). The involvement of the frontal lobes in cognitive estimation. Cortex, 14, 294-303.
Smith, M. L., Milner, B. (1984). Differential effects of frontal lobe lesions on cognitive estimation and spatial memory. 
Neuropsychologia, 22, 697-705.
Smith, M. L., Milner, B. (1988). Estimation of frequency of occurrence of abstract designs after frontal or temporal lobectomy. 



PAMIĘĆ OPERACYJNA: INTEGRACYJNA ROLA KORY PRZEDCZOŁOWEJ
Neuropsychologia, 26, 297-306.
Sokoloff, L., Reivich, M., Kennedy, C. (1977). The 14C-deoxyglucose method for the measurement of local cerebral glucose 
utilization: theory, procedure, and normal values in the conscious and anesthetized albino rat. Journal of Neurochemistry, 28, 
897-916.
Stuss, D. T., Benson, D. F. (1986). The frontal lobes. New York: Raven Press.
Tulving, E., Kapur, S., Craik, F. I. M., Moscovitch, M., Houle S. (1994). Hempispheric encoding/retrieval asymmetry in 
episodic memory: positron emission tomography findings. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 15, 2016-
2020.
Tulving, E., Shallice, T., Fletcher, P., Frith, C., Grasby, P., Frąckowiak, R., Dolan, R. (1994). Brain regions associated with 
acquisition and retrieval of verbal episodic memory. Nature, 368, 633-635.
Walsh, K. (1998). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: PWN.
Wilson, F. A. W., Scalaidhe, S. P., Goldman-Rakic, P. S. (1993). Dissociation of object and spatial processing domains in 
primate prefrontal cortex. Science, 260, 1955-1958.


