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Globalna niepamięć wsteczna
w następstwie urazów mózgu
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GLOBAL RETROGRADE AMNESIA FOLLOWING HEAD INJURY

Summary. The paper presents two cases of global retrograde amnesia in which memory for personal events persisted well 
over year' s time following an industrial accident. In Case No 1, the loss was associated with a serious head injury that caused 
lesions in both temporal areas. The massive tissue damage and medical findings are accepted as sufficient evidence for 
concluding that the retrograde amnesia had a neurogenic cause. Case No 2 involved a serious emotional trauma but a very 
minor head injury. The thorough clinical evaluation (including CT scan) and absence of neurological abnormality led to the 
conviction that the retrograde amnesia in this person was primarily of functional origin. Both patients would ultimately 
receive a permanent disability pension as a consequence of their neuropsychological and overall medical evaluations at the 
Ontario WCB Downsview Rehabilitation Centre. A search was made for the characteristics distinguishing the two cases.
The most notable, clinical differences found in these two cases were the patient's 1) general attitude towards illness and 
examination, 2) degree of awareness of both the amnestic deficit and personality change (the latter was less distinguishing 
than the former). Furthermore, the relations between immediate, short-term, long-term and remote memories, and also 
a degree of memory impairment and of overall intellectual functioning, were found to be different in the two cases.

Przypadki globalnego zaburzenia pamięci wstecznej są zwykle przyjmowane z pewnym niedowierzaniem 
wynikającym z wątpliwości, czy jakieś zlokalizowane uszkodzenie mózgu może rzeczywiście spowodować głęboką 
utratę pamięci autobiograficznej, wiedzy nabytej w szkole i różnych umiejętności, które były praktykowane 
przez lata przed wypadkiem (Whitty, Zangwill, 1977). Próby rozróżnienia między utratą pamięci na skutek 
zaburzeń organicznych i psychogennych odwołują się do prawa regresji Ribota, jak również do rozróżnienia 
między pamięcią autobiograficzną a pamięcią nie wiążącą się z przeżyciami osobistymi. Prawo Ribota postuluje 
odwrotną zależność między wiekiem nabycia pewnego engramu pamięciowego a jego oporu albo wytrzymałości 
na wymazanie. Prace Seltzera i Bensona (1974) oraz Kopelmana (1989) potwierdzają zastosowanie takiego 
gradientu w stosunku do pacjentów z chorobą Alzheimera oraz z zaburzeniami pamięci typu Korsakowa. Ważne 
jest również rozróżnienie między pamięcią faktów dotyczących życia osobistego i życia publicznego. Zwraca się 
uwagę, że obydwa typy pamięci mogły być zaburzone w nierównym stopniu (Kopelman, 1989), chociaż gradient 
ten ma również zastosowanie do pamięci pozaosobowej (Seltzer, Benson, 1974; Mair, Warrington, Weiskrantz, 
1974). Zauważa się również, że wczesna pamięć autobiograficzna jest dobrze zachowana nawet wtedy, kiedy 
pacjent jest zdezorientowany po poważnym uszkodzeniu mózgu (Levin i in., 1985).
W związku z różnicami między pamięcią osobistą a pamięcią zdarzeń pozaosobistych Schacter i współautorzy 
(1982) sugerują, że „Funkcjonalne zaburzenie pamięci wstecznej obejmuje zróżnicowane zaburzenie pamięci 
epizodycznej i semantycznej [...]”. Pamięć epizodyczna dotyczy informacji związanych z osobistymi przeżyciami, 
które łączą się ze szczególnym kontekstem czasowo-przestrzennym. Pamięć epizodyczna – w opinii tych autorów 
– jest przede wszystkim zaburzona w przypadkach nieorganicznej (funkcjonalnej) niepamięci wstecznej, lecz jest 
możliwa do odtworzenia poprzez podpowiedzi. Autorzy dalej konkludują, że „w przeciwieństwie do pamięci 
epizodycznej, pamięć semantyczna odnosi się do ogólnej wiedzy, faktów, praw i pojęć, które nie są związane ze 
specyficznymi, osobistymi zdarzeniami”. W ich pracy pamięć semantyczną badano poprzez prezentację obrazków 
przedstawiających twarze znanych ludzi. Stwierdzono, że ten typ pamięci był niezaburzony zarówno w okresie, 
kiedy pacjent cierpiał na amnezję, jak i po jej ustąpieniu.
Te rozróżnienia między typami pamięci były również uznane za mające diagnostyczną wartość w literaturze 
psychiatrycznej. „Klasyczne cechy amnezji typu histerycznego wiążą się z utratą pamięci odnoszącej się do 
zdarzeń osobistych i utratą poczucia własnej identyczności do momentu, w którym niepamięć wsteczna objawiła 
się po raz pierwszy. Przeszłe umiejętności, takie jak wykonywanie działań arytmetycznych czy też granie 
w szachy są zachowane, jak również wiadomości o rządzie w danym kraju, jego historii itd.” (Merskey, 1979, 
s. 79).
Inną formą niepamięci wstecznej o podłożu psychogennym zgodnie z Walshem (1985) jest „Psychogenna 
amnezja, która przejawia się w formie głębokiego zaburzenia niepamięci wstecznej przy utrzymaniu 
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niezmienionej zdolności do rejestrowania i zachowania bieżących informacji” (s. 117). Głębokie zaburzenia 
pamięci wstecznej mogą przejawiać się również w ramach pseudodemencji, która jest terminem opisowym, 
odnoszącym się do zespołu naśladującego demencję organiczną, jednakże spowodowanego zaburzeniem 
emocjonalnym czy zaburzeniem osobowości, takim jak depresja czy silny lęk itp. (Merskey, 1979; Sadovoy, 1983; 
McAllister, 1983).
Pierwszym celem niniejszego artykułu było zastosowanie różnych, opisanych w literaturze charakterystyk 
psychogennej i organicznej głębokiej niepamięci wstecznej dla sprawdzenia, w jakim stopniu jest to pomocne do 
rozróżnienia obydwu przypadków niepamięci. Zrobiono to w oczekiwaniu, że takie porównanie umożliwi 
wydobycie tych cech, które najlepiej rozróżniają zaburzenia pamięci wstecznej typu organicznego 
i nieorganicznego.
Z tą intencją porównano – w sposób tak systematyczny, jak tylko było to w obydwu przypadkach klinicznie 
możliwe – obiektywne obserwacje oraz wyniki badań neurologicznych i neuropsychologicznych.
Drugim celem artykułu było porównanie u obydwu chorych ich szerszych (pozapamięciowych) zdolności 
intelektualnych i funkcjonowania emocjonalnego.
Trzecim celem była próba zlokalizowania – na podstawie przeglądu literatury – specyficznego uszkodzenia 
mózgu, który mógłby być odpowiedzialny za tak głębokie zaburzenia pamięci.

METODA

Dla celów niniejszego artykułu globalne zaburzenie pamięci wstecznej zostało zdefiniowane jako całkowita 
niezdolność do przypomnienia sobie przede wszystkim zdarzeń przedwypadkowych natury osobistej, które 
stanowiło punkt wyjścia dla dalszych porównań. Badanie pamięci opierało się na teoretycznych rozróżnieniach 
między pamięcią ogólnej wiedzy, zdarzeń pozaosobowych oraz znajomości różnych umiejętności z jednej strony 
a pamięcią autobiograficzną z drugiej. Badanie odnosiło się również do teoretycznie ważnego rozróżnienia 
pamięci natychmiastowej, krótkoterminowej, długoterminowej i pamięci zdarzeń odległych (Squire, 1987). 
Badanie pamięci było częścią standardowego badania neuropsychologicznego obejmującego inteligencję, uwagę, 
koncentrację i szybkość reakcji motorycznych, mowy, osobowość i funkcje emocjonalne; opis testów użytych do 
badań neuropsychologicznych można znaleźć w monografii Lezak (1995).
Obydwaj pacjenci byli obserwowani w długim okresie czasu. W przypadku poważnego uszkodzenia mózgu 
pacjent był badany dwukrotnie (raz po 29, a następnie po 54 miesiącach), natomiast w drugim przypadku 
powtórne badanie nastąpiło po 36 miesiącach. Również informacje związane z zachowaniem pacjentów w domu 
pochodziły z niezależnego źródła, np. od członka rodziny albo pracownika socjalnego.

Przypadek pierwszy
G. L. był 39-letnim Kanadyjczykiem francuskiego pochodzenia, który w chwili wypadku, w styczniu 1985 r., 
pracował jako drwal. Wypadek został spowodowany uderzeniem w głowę przez spadającą gałąź, w wyniku czego 
nastąpiło złamanie z wgnieceniem czaszki w lewej okolicy ciemieniowej. Nastąpiło również złamanie kości 
lewego obojczyka. Tego samego dnia poszkodowany był przewieziony do szpitala, gdzie przeprowadzono operację 
polegającą na usunięciu dużego nadtwardówkowego krwiaka w lewej okolicy ciemieniowo-skroniowej. Stwier-
dzono przy tym również obecność dużego krwiaka podtwardówkowego po tej samej stronie. Głębokość 
uszkodzenia mózgu wynosiła 5 cm w lewym płacie skroniowym. W chwili wypisania ze szpitala – 5 tygodni póź-
niej – G. L. miał symptomy zaburzenia świeżej pamięci i zaburzenia mowy. Zaburzenia języka francuskiego były 
jednakże trudne do opisania przez personel, ponieważ szpital znajdował się w angielskojęzycznej części Ontario. 
Stwierdzono również brak koordynacji oraz podwyższone odruchy z prawej strony. W czasie kolejnych badań 
zauważono symptomy dysartrii i afazji. Stopniowo wróciła (prawie całkowicie) sprawność motoryczna z prawej 
strony. G. L. przede wszystkim komunikował symptomy bólu głowy i podwójnego widzenia. Leczono go, stosując 
fizjoterapię i terapię mowy. Po 11 tygodniach od wypadku został wysłany do domu, gdzie opiekowała się nim 
żona.
Po upływie 19 miesięcy od wypadku, w sierpniu 1986 r., chory został przyjęty do Downsview Rehabilitation 
Centre w Toronto. Następnie był jeszcze raz badany w maju 1987 r. (29 miesięcy po wypadku) i w lipcu 1989 r. 
(54 miesiące po wypadku). W chwili pierwszego badania CT scan wykazało szeroki obszar (długości 6 cm) 
ubytku tkanki z lewej półkuli mózgowej, rozciągający się od 1,5 cm do tyłu od początku płata skroniowego, 
głęboki na 2 cm i o szerokości 3 cm. Z prawej strony był mniejszy obszar ubytku tkanki (2 x 2 x 1,5 cm) w płacie 
skroniowym. Małe obszary korowej atrofii zaobserwowano też na biegunach płatów czołowych.

Rys. 1. Rozległy obszar uszkodzenia lewego płata skroniowego i mniejszy w prawej półkuli u pacjenta G. L. (przypadek 1).
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Badanie EEG, przeprowadzone we wrześniu 1986 r., wykazało wolne fale teta i delta po lewej stronie, zwłaszcza 
w okolicy skroniowej, ale także w płacie skroniowym i potylicznym.

Rys. 2. Wykres przedstawia ogólne wyniki badania obu przypadków. Procentowe dane oznaczają przybliżony stan zaburzeń określonej funkcji ocenianej na podstawie obserwacji i danych testowych.

Pamięć autobiografczna. G. L. znał swoje imię i również nazwę miasta, gdzie żył przed wypadkiem, ale nie 
znał swojego adresu. Potrafił wymienić imiona swojej żony i córki, a także imiona niektórych członków swojej 
rodziny. Nie potrafił powiedzieć, kiedy się ożenił. Przypominał sobie, że kiedy jego żona odwiedziła go w szpitalu, 
nie potrafił rozpoznać, że jest jego żoną. Twierdził jednakże, że miał szczególne poczucie związku z nią i ze swoją 
córką, nawet kiedy nie wiedział, że są jego rodziną. G. L. nie pamiętał, jakich przedmiotów uczył się w szkole, 
a nawet tego, że w ogóle chodził do szkoły. Nie potrafił również określić swojego wieku. Uważał siebie za 
praworęcznego, ale pamiętał, że potrafił pracować lewą ręką tak jak prawą i że mógł używać lewej ręki przy 
jedzeniu albo lewej nogi do kopania piłki. Przy celowaniu korzystał z lewego oka.
G. L. przypominał sobie, że 6-8 lat wcześniej również miał wypadek przy pracy, w wyniku którego doznał 
uszkodzenia prawej stopy. Przez pewien okres przebywał w tym samym centrum rehabilitacyjnym.
Żadnych innych autobiograficznych wspomnień, zwłaszcza związanych z wczesnym dzieciństwem, nie było 
można od niego uzyskać mimo intensywnych i szczegółowych pytań o różne wydarzenia z jego życia, w których 
wykorzystano wiadomości od jego żony oraz stymulację poprzez podpowiadanie kluczowych słów i częściowy opis 
wydarzeń.
W czasie ostatniego badania G. L. uważał, że ma około 41-42 lat (naprawdę miał 44 lata). Potrafił powiedzieć, 
gdzie się urodził i podał imiona swojej matki, braci i siostry oraz określił, czym się zajmują zawodowo. Miał 
również nadzieję, że gdyby ich zobaczył, to potrafiłby wszystkich rozpoznać. Żadnych innych autobiograficznych 
informacji nie udało się od niego uzyskać w czasie kolejnych badań.
Świadomość symptomów. W czasie pierwszego badania G. L. był świadomy, że jego prawa ręka jest nadal 
częściowo niewładna. Skarżył się również na podwójne widzenie, utratę słuchu z lewej strony, bóle głowy 
i zaburzenia równowagi. Orientował się, że miał złamanie czaszki z lewej strony. G. L. wierzył, że przed 
wypadkiem potrafił zrozumieć język angielski lepiej (twierdził, że umiał np. zapisywać słowa piosenki, którą 
przesłuchiwał z płyty). Uważał również, że słabo zapamiętuje codzienne wydarzenia i że zapomniał wiele zda-
rzeń ze swojego życia, mimo wysiłków zmierzających do przypomnienia sobie swojej przeszłości. Chciał wrócić do 
pracy i prowadzić samochód ciężarowy, ale wyrażał obawę, że jego podwójne widzenie i utrata słuchu mogą mu 
w tym przeszkadzać. Uważał również, że zanim wróci do pracy, powinien najpierw odzyskać siłę fizyczną. 
Wierzył jednakże, że jego pamięć powróci, jeżeli zacznie znowu pracować jako drwal. Nawet w trakcie ostatniego 
badania wyrażał opinię, że jego pamięć jest całkiem dobra, chociaż – jak twierdził – „niektórzy ludzie mogą 
uważać inaczej”. Wyrażał również obawę, że czasami może nie pamiętać pewnych rzeczy następnego dnia. 
G. L. był świadomy tego, że ma kłopoty z czytaniem, gdyż nie rozumie znaczenia słów. Miał również kłopoty ze 
zrozumieniem tego, co słyszał w czasie przedstawiania wiadomości w telewizji. Wielokrotnie ubolewał, że 
chorym czyni go fakt, iż nie pracuje i nie jest w stanie wykonywać pewnych czynności (nie precyzował jakich). 
Nie potrafił jednakże powiedzieć, czy będzie w stanie pracować w przyszłości.
Świadomość zmian osobowości. G. L. uważał siebie za „normalną” osobę. Nie dostrzegał jakichkolwiek 
zmian w swoim zachowaniu po wypadku. Wiedział, że przed wypadkiem był całkowicie sprawny i potrafił robić 
wszystko, co zechciał. W chwili badania opisywał swój stan emocjonalny jako „nerwowy”.
Wiedza ogólna. G. L. nie był w stanie rozpoznać żadnej twarzy polityków czy osób publicznie znanych ani 
nawet rozpoznać Statuy Wolności. Nie potrafił także wyjaśnić, kim oni są ani też nie wykazywał żadnej 
emocjonalnej reakcji, kiedy przedstawiano mu różne nazwiska polityków albo osób publicznie znanych. Nie 
umiał powiedzieć, co jest stolicą Kanady, które z podanych miast są miastami kanadyjskimi (z wyjątkiem 
Montrealu). Nie potrafił też wyjaśnić, co posuwa się szybciej: traktor czy ciężarówka i co jest większe: mrówka 
czy pies. Kiedy zadano mu to pytanie, odpowiedział: „Co to takiego jest pies?” Po chwili dodał: „Może to jest coś, 
co wychodzi na zewnątrz”.
Użycie narzędzi i przedmiotów. G. L. nie potrafił powiedzieć, jakich narzędzi używa cieśla ani też opisać, jak 
można zbudować płot, chociaż jako drwal i cieśla skonstruował wiele podobnych obiektów. Zapytał: „Co to jest 
płot?”.
Kiedy poproszono go, żeby opisał, jak używać łyżkę i nóż, odpowiedział: „łyżka jest do kawy”, nóż – „do krajania”. 
Potrafił pokazać gestem, jak używać przedmiotów takich, jak grzebień, szczoteczka do zębów czy nóż.
Orientacja w częściach ciała. G. L. potrafił wskazać zarówno lewą, jak i prawą stronę swojego ciała. Kiedy 
poproszono go o wskazanie oczu, uszu i ust – również i te części ciała pokazał bezbłędnie. Nie mógł natomiast 
pokazać, gdzie jest jego język. Kiedy zachęcano go, żeby dotknął nosa palcem, zapytał: „Którym palcem?” i 
„Dlaczego mam dotknąć?”
Badanie inteligencji. Badanie francuską wersją Skali Inteligencji Wechslera wykazało bardzo głębokie 
zaburzenie odnoszące się zarówno do Skali słownej, jak i bezsłownej. W większości przypadków G. L. nie potrafił 
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udzielić odpowiedzi. Udało się mu odpowiedzieć prawidłowo tylko na jedno pytanie z arytmetyki („Ile jest 4 
dolary dodać do 5 dolarów?”). W Skali podobieństwa twierdził, że nie rozumie znaczenia słów bądź też nie 
potrafił doszukać się cech wspólnych między pojęciami. Badany Skalą rozumienia na wszystkie pytania odpo-
wiadał „Nie wiem”. W jednym przypadku, kiedy zapytano go, co by zrobił, gdyby znalazł zaadresowaną kopertę 
z ważnym znaczkiem, G. L. odpowiedział: „Wrzuciłbym do śmietnika, to nie jest do mnie”. W odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego buty są robione przeważnie ze skóry, odpowiedział: „Ponieważ ludzie lubią to”. Potrafił 
również wyjaśnić, że serce „jest do życia, to jest jak maszyna”. W Skali bezsłownej znalazł tylko jeden brakujący 
element w obrazkach oraz ułożył prawidłowo dwie układanki z części przedmiotów, a trzecią – częściowo.
Uwaga, koncentracja i szybkość wykonania. G. L. wykonał prawidłowo zadanie polegające na połączeniu 
przypadkowo rozrzuconych numerów w czasie zbliżonym do normy przewidzianej dla jego wieku. Nie potrafił 
jednakże wykonać zadania wymagającego zmiany nastawienia umysłowego poprzez łączenie numerów 
z odpowiadającymi im literami alfabetu. Zadanie to zostało przerwane po upływie 9,5 min., podczas gdy 
przeciętny czas na wykonanie tego zadania wynosi mniej niż 1 min. Nadal występujące trudności ruchowe 
związane z niedowładem połowiczym powodowały, iż zadania motoryczne, takie jak: stukanie palcem 
wskazującym (Finger Tapping), składanie małych elementów (Purdue Pegboard) wykonywał na poziomie 
średniogłębokiego zaburzenia. G. L. nie mógł rozpoznać klocków o różnych kształtach przy użyciu prawej ręki 
(Tactual Performance Test), jednakże używając lewą rękę, uzyskał w tym teście wyniki na poziomie graniczącym 
z zaburzeniem. Ogólny czas (włączając czas uzyskany przy użyciu obu rąk) był również na poziomie graniczącym 
z zaburzeniem.
Funkcje mowy i arytmetyka. G. L. potrafił napisać pod dyktando oddzielne litery i swoje nazwisko, ale nie 
był w stanie napisać wyrazu „Ottawa”. Zamiast „Canada” napisał „Camada”. Kiedy poproszono go o napisanie 
paru słów w liście do swojego lekarza, zaczął od słowa „je” (ja) i przestał pisać. Umiejętność głośnego czytania 
była jednak u niego zadowalająca.
G. L. umiał napisać pod dyktando poprawnie czterocyfrowe liczby i przeprowadzać na papierze proste obliczenia, 
takie jak dodawanie, a nawet mnożenie.
Jego mowa spontaniczna charakteryzowała się ograniczoną produkcją werbalną, ale nie było żadnych oznak 
parafatycznego przekręcenia słów czy tzw. żargonofazji – zgodnie z opinią badającego, który znał język 
francuski. G. L. potrafił nazwać najbardziej powszechnie występujące przedmioty, obiekty i stworzenia, takie 
jak: pies, koń, guzik, dom. W jednym przypadku użył nieprawidłowo słowa, posługując się wyrażeniem 
poprzednim, i nie potrafił nazwać dzwonka. Poprawnie nazwał wszystkie części ciała.
Kiedy poproszono go, by w ciągu jednej minuty podał jak najwięcej słów zaczynających się od liter f. a. s., potrafił 
wypowiedzieć tylko po jednym słowie odnoszącym się do każdej litery i tylko w dwóch przypadkach były to słowa 
odpowiadające kryteriom.
W czasie ostatniego badania G. L. miał trudności ze zrozumieniem wielu powszechnie używanych słów, takich 
jak kwiaty czy ogród. Kiedy zapytano go, co to jest Kanada – odpowiedział: „Ziemia, miasta, nazwa osoby”.
Pamięć świeża. G. L. miał względnie dobrze zachowaną pamięć natychmiastową i świeżą zarówno 
w odniesieniu do pamięci wzrokowej, jak i słownej. Potrafił np. zapamiętać dwa (norma 5-6) z dziewięciu wzorów 
rysunkowych z testu Bender Gestalt po uprzednim skopiowaniu ich (w czasie ostatniego badania potrafił 
przypomnieć sobie 2, 5 wzoru). Umiał również narysować z pamięci, po uprzedniej, trwającej 5 sekund 
ekspozycji, 12 z 15 wzorców wzrokowych z testu Pamięć wzorców (Memory for Design). W teście Corsi Line, gdzie 
miał oznaczyć kropką miejsce na linii uprzednio wskazane przez badającego, jego wyniki nie odchylały się od 
prawidłowych. Potrafił powtórzyć za badającym trzy kolejne liczby i dwie od tyłu (w czasie ostatniego badania 
umiał powtórzyć trzy liczby, ale żadnej od tyłu) oraz odtworzyć sekwencje położenia czterech klocków 
w kierunku zgodnym z prezentacją przez badającego i odtworzyć trzystopniową sekwencję w kierunku 
odwrotnym (Corsi Blocks).
Ze względu na to, że formalne badanie pamięci słownej przy użyciu Skali Pamięci Wechslera przewyższało 
możliwości pacjenta, ograniczono się w trakcie pierwszego badania do prośby o powtórzenie jednego zdania.
G. L. potrafił powtórzyć w języku francuskim całe zdanie: „Jest dużo książek w miejscowej bibliotece”. Jednak po 
upływie minuty przypomniał sobie to zdanie już jako: „Dużo książek... miejscowej...”. Podobnie też było z 
natychmiastowym, a następnie po upływie jednej minuty wypełnionej rozmową powtórzeniem następującej 
historyjki: „Jean LeBlanc miał straszny wypadek, który uszkodził mu głowę, ale lekarze zajęli się nim i on 
wyzdrowiał”. Nawet po krótkiej rozmowie na inny temat potrafił on powtórzyć: „Jean LeBlanc miał wypadek 
i lekarze zajęli się nim i wyszedł z tego nieźle”. Potrafił także wykonywać proste polecenia i pamiętał je po 
upływie paru minut wypełnionych rozmową czy innymi – nie związanymi z tym – czynnościami. Nie umiał przy-
pomnieć sobie niczego z tych zadań 15-20 minut później. G. L. potrafił wykonywać trzystopniowe polecenia na 
piśmie, ale wymagało to wielokrotnego przeczytania, jak również natychmiastowego ich wykonania. To bardzo 
szybkie zanikanie pamięci z upływem czasu zaobserwowano również w czasie ostatniego badania, które 
wykazało całkowitą niemożność do odtworzenia jakiejkolwiek informacji ze Skali Pamięci Wechslera po upływie 
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20 minut. Jedyne słowa, które potrafił sobie przypomnieć, to „pies” (konfabulacja) i „łódź” (prawidłowe słowo). 
Jednakże jeśli chodzi o pamięć natychmiastową, potrafił odtworzyć pewne informacje z obydwu historyjek, które 
przyniosły mu cztery punkty odnoszące się do pierwszej historyjki i dwa do drugiej.
Pamięć wydarzeć powypadkowych i wydarzeń bieżących. W czasie pierwszego badania G. L. nie potrafił 
powiedzieć nazwy aktualnego miesiąca i wahał się, czy jest to lipiec, czy sierpień. Potrafił jednak prawidłowo 
podać rok, jak również wiedział, że znajduje się w Compensation Board w Toronto, a przedtem był w szpitalu 
w Thunder Bay and Geralton. Z pobytu w szpitalu nie pamiętał nic z wyjątkiem wizyty żony. W czasie 
następnych badań nie potrafł podać dnia, miesiąca ani roku, ale był konsekwentnie zorientowany co do miejsca 
badania. Z okresu powypadkowego pamiętał swojego lekarza, którego uważał za tego, który uratował mu życie, 
jak również jego zalecenie, żeby nie pił alkoholu, ponieważ może to spowodować napad epileptyczny. Potrafił 
opowiedzieć, w jaki sposób przyjechał do Centrum, wymieniając zwłaszcza nazwisko swojego teścia, który go 
tam przywiózł. W czasie pierwszego badania G. L. przypomniał sobie, że jego córka telefonowała do niego dzień 
wcześniej. Potrafił również podać, kiedy zdarzył się wypadek i jakich doznał uszkodzeń – co wskazuje na pewną 
zdolność uczenia – ponieważ te informacje uzyskał od innych osób. G. L. twierdził, że w domu nic nie robi, z 
wyjątkiem oglądania telewizji. W czasie ostatniego badania nie pamiętał badającego go lekarza z poprzednich 
wizyt, ale wiedział, że był wcześniej w Centrum. Jako przyczynę swego pobytu w Centrum podawał uraz głowy. 
Potrafił określić wiek i imiona swoich dzieci, które się urodziły po wypadku; pamiętał również, że do Toronto 
przyleciał samolotem.
Prezentacja podczas badania. G. L. chętnie współpracował w czasie badania, był przyjaźnie nastawiony 
i wydawał się być w dobrym nastroju. Nie sprawiał wrażenia, że jest świadomy różnych ograniczeń, z którymi 
się spotkał w trakcie badania, ale kiedy pytano go o trudności stwierdził, że ma kłopoty z pamięcią. W jego 
zachowaniu nie widać było śladów depresji czy niepokoju. W trakcie badania G. L. przejawiał tendencję do 
bardzo konkretnych i perseweracyjnych zachowań, odnoszących się do spraw marginalnych i nie związanych 
z badaniem. Wydawał się niezdolny do wypracowania jakiejś strategii rozwiązywania problemów i zamiast tego 
posługiwał się metodą prób i błędów. Jednakże w czasie wykonywania testu Corsi Line użył sposobu 
polegającego na zaznaczaniu na ołówku, którym się posługiwał, pozycji kropki na linii. W jednym przypadku 
zupełnie nie potrafił zrozumieć instrukcji, która wymagała, żeby posortował fotografie twarzy, poczynając od 
niezmiernie przestraszonych do bardzo spokojnych.
W czasie ostatniego badania G. L. początkowo zachowywał się przyjaźnie i wydawał się być całkowicie wolny od 
jakichkolwiek trosk czy niepokojów, kiedy nagle w chwili, gdy rozmowa dotyczyła śmierci jego ojca, zaczął 
płakać.
Rysunek projekcyjny: dom, drzewo, osoba. W tym teście G. L. próbował narysować tylko dom, który 
symbolizowały dwa nałożone na siebie romby i kwadrat. Pominął przy tym trzeci wymiar.
Obserwacje członków rodziny. Żona pacjenta potwierdziła w pełni obserwacje dotyczące stopnia zaburzenia 
pamięci, a zwłaszcza trudności z rozpoznawaniem ludzi, włączając w to swoją matkę. W pewnych przypadkach 
pacjent twierdził, że te osoby są mu znajome, ale nie był w stanie podać żadnego zdarzenia związanego z nimi. 
Jego żona potwierdziła również, że G. L. potrafił rozpoznać swojego teścia i niektórych członków rodziny, 
z którymi spotykał się często po wypadku. W jej opinii pacjent nie był w stanie przypomnieć sobie żadnych 
zdarzeń z przedwypadkowego życia. Miał on przedtem różne zainteresowania, takie jak rybołówstwo, polowanie, 
budowanie domów. Natomiast po wypadku pewne zainteresowanie wywoływało wspomnienie polowania. Żona 
G. L. wyjaśniła, że jej mąż ukończył 7 klas szkoły podstawowej, ale potrafił czytać i pisać w stopniu 
zadowalającym. Po wypadku umiał przeczytać już tylko parę linijek. Żona twierdziła również, że kiedy pytała go 
o coś, zwykle odpowiadał w zmyślony (konfabulacyjny) sposób, który nie miał żadnego związku z rzeczywistymi 
zdarzeniami albo faktami. Twierdziła ona, że kiedy pytano go o jakieś niedawne wydarzenia, G. L. miał zwyczaj 
odpowiadać, że je pamięta, nawet jeżeli było wiadomo, że ich nie pamiętał. Uważała ona, że jego zdolność 
rozpoznawania twarzy poprawiła się z czasem, ale pamięć wydarzeń przedwypadkowych, jak również zdarzeń 
bieżących nie uległa zmianie. Przyznawała również, że G. L. czasami szuka pracy. Potwierdziła też, że zawsze 
był on praworęczny.
Kolejne badania. W czasie drugiego i trzeciego badania nie stwierdzono żadnych obiektywnych danych 
wskazujących na poprawę którejkolwiek z badanych funkcji.

Przypadek drugi
T. L. był 21-letnim robotnikiem budowlanym, który w listopadzie 1983 r. stracił równowagę i upadł na betonową 
podłogę z wysokości nie przekraczającej 2 m. W wyniku upadku złamał prawy nadgarstek. Cegły spadające 
z rusztowania spowodowały wielokrotne uszkodzenia tkanki miękkiej na całym ciele. T. L. stracił przytomność 
na nie dłużej niż minutę, co jest równoznaczne z czasem jego amnezji powypadkowej. T. L. przebywał w szpitalu 
przez tydzień. Badania radiograficzne czaszki, kręgów szyjnych i dolnej części kręgosłupa nie wykazały żadnej 
patologii, podobnie jak badania przy użyciu CT scan, EEG oraz badania neurologiczne. Badania błędnika 
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wykazały wrodzony nystagmus. T. L. był po raz pierwszy badany w Centrum Rehabilitacyjnym w 17 miesięcy po 
wypadku (w marcu 1985 r.), a następnie w listopadzie 1986 r., 36 miesięcy po wypadku. W trakcie obydwu 
pobytów uważano, że zaburzenie pamięci wiąże się z pseudodemencją; podejrzewano również tendencję do 
wykorzystania choroby dla celów finansowych.
Pamięć autobiograficzna. T. L. potrafił podać swoje imię i swój wiek, ale nie umiał określić, gdzie i kiedy się 
urodził. Twierdził, że przybył do Kanady w wieku lat 4 i że przypuszczalnie musiał chodzić do szkoły, dlatego że 
ma odpowiednie świadectwa (np. ukończenia szkoły średniej w Ontario). Uważał również, że musiał urodzić się 
we Włoszech, ponieważ potrafił posługiwać się zarówno językiem włoskim, jak i angielskim. T. L. twierdził, że 
nie pamięta niczego z nauki w szkole ani jakiegokolwiek zdarzenia odnoszącego się do jego przedwypadkowego 
życia. Twierdził, że w chwili wypadku pracował ze swoim ojcem na budowie. Wszystkie próby stymulacji pamięci 
poprzez podpowiadanie odnoszące się do różnych zdarzeń z jego życia nie przynosiły rezultatu. Na wszystkie 
pytania T. L. odpowiadał: „Nie wiem” i wskazywał na swojego brata jako źródło informacji o nim albo odwoływał 
się do różnych zapisków, które nosił ze sobą.
Świadomość swoich symptomów. W czasie pierwszego badania T. L. twierdził zdecydowanie, że stracił 
całkowicie pamięć. W czasie drugiego badania opisywał problemy z pamięcią trochę bardziej szczegółowo. Na 
przykład twierdził, że potrafi rozpoznać twarze ludzkie, ale nie potrafi zapamiętać imion tych ludzi. Twierdził 
również, że podczas rozmowy nie jest w stanie przypomnieć sobie spontanicznie żadnych informacji i podać 
odpowiedzi na ogólne pytania, chyba że jest specjalnie o coś zapytany.
Świadomość zmian osobowości. T. L. twierdził, że chciałby bardzo wiedzieć, co mu dolega i czy kiedykolwiek 
będzie mógł funkcjonować normalnie (nie bardzo wiadomo, co przez to rozumiał). Uważał, że musiał doznać 
bardzo poważnego uszkodzenia spowodowanego tym, że wiele cegieł spadło na niego. Spontanicznie 
i w odpowiedzi na pytania typu: czy uważa, że zmienił się po wypadku, odpowiadał tylko, że ma różne bóle 
i ograniczenia fizyczne, a w czasie drugiego badania twierdził, że czuje „że jest inny”.
Wiedza ogólna. T. L. nie potrafił podać, kto jest premierem Kanady, nie umiał również wymienić nazwisk 
polityków czy innych znanych osobistości, jak również przywódców religijnych, chociaż twierdził, że chodzi do 
kościoła. Na większość pytań odpowiadał: „Nie wiem”.
Użycie narzędzi i przedmiotów. T. L. nie potrafił wykonywać nawet najprostszych poleceń, o które był po-
proszony, ani zademonstrować, w jaki sposób np. je, czesze swoje włosy itd.
Orientacja w częściach ciała. Kiedy poproszono T. L. o wskazanie prawej i lewej strony ciała, jak również 
o wymienienie nazw części ciała, stale wskazywał tylko tę część ciała, w której według siebie odczuwał ból.
Badanie inteligencji. Badanie testem inteligencji musiało być przerwane, ponieważ pacjent wykazywał 
ogólnie bardzo niski poziom funkcjonowania i sam stwierdził, że nie potrafi wykonać tego testu.
Uwaga, koncentracja i szybkość wykonania. W badaniu testowym, które polegało na połączeniu linią, 
w kolejności rosnącej, przypadkowo umiejscowionych cyfr na arkuszu papieru – co zwykle u ludzi w jego wieku 
wymaga około 40 sekund – T. L. połączył linią tylko połowę cyfr w ciągu 7,5 minuty. Pacjent twierdził, że 
zapomniał, jak wyglądają różne cyfry i w jakiej kolejności następują one po sobie. W związku z tym, jak 
wyjaśnił, z każdą nową cyfrą musiał zaczynać liczenie od początku.
Jeśli chodzi o reakcje psychomotoryczne, były one niezwykle powolne. Wyniki uzyskane za pomocą testu Purdue 
Pegboard, który wymaga elementarnej sprawności psychomotorycznej polegającej na włożeniu małych 
elementów w rząd otworków na desce, wskazują, iż reakcje te są głęboko zaburzone. W trakcie następnego 
badania pacjenta (19 miesięcy później) poziom wykonania tego testu prawie nie zmienił się.
Funkcje mowy i arytmetyka. T. L. nie był w stanie przeczytać nawet pojedynczego wyrazu, ale potrafił 
prawidłowo go skopiować. Twierdził, że potrafi spontanicznie zapisać niektóre słowa, ale nie jest w stanie 
zrozumieć tego, co napisał. W mowie nie przejawiał jakichkolwiek zaburzeń artykulacji, ale była ona czasem 
bardzo konkretna i ograniczona do pojedynczych słów, a w najlepszym przypadku bazowała na zdaniach 
kilkuwyrazowych. Wydawało się, że nie rozumie nawet prostych instrukcji. Pacjent wykonywał proste zadania 
arytmetyczne, takie jak dodawanie, używając swoich palców albo kresek na papierze, które dodawał jedną do 
drugiej. Kiedy został poproszony, żeby pomnożył 6 razy 6, odpowiedział, że nie rozumie prośby. 
Pamięć świeża. T. L. z testu wyobraźni przestrzennej Bender Gestalt, w którym skopiował prawidłowo 
wszystkie 9 wzorów, potrafił następnie przypomnieć prawidłowo tylko 1,5 (norma 5-6 wzorów). Test Wzorów 
(Memory for Design) został przerwany na jego prośbę po dwóch reprodukcjach wzorca wzrokowego z pamięci, po 
ich 15-sekundowej prezentacji (ogółem tych wzorców jest 15). Badany Klockami Corsi (Corsi Blocks), potrafił 
odtworzyć położenie trzech klocków w sekwencji przedstawionej mu przez badającego, ale nie umiał odwzorować 
ich w sekwencji odwrotnej do przedstawianej mu przez badającego. T. L. odmawiał powtórzenia wyrazów i zdań 
twierdząc, że tego nie potrafi.
Postawa chorego uniemożliwiła zbadanie wszystkich innych rodzajów pamięci.
Pamięć zdarzeń powypadkowych i bieżących. Pacjent nie potrafił określić aktualnej daty. Nie umiał 
również podać, kiedy zdarzył się wypadek, lecz dokładnie go opisywał. Przypominał sobie, że w chwili, gdy 
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spadał w dół z rusztowania, jakiś przedmiot spadł na niego. Pacjent zdawał sobie sprawę, że jest w instytucji, 
która ma za zadanie pomagać ludziom po wypadkach. Nazywał ją compensation. 
T. L. twierdzi, że jego aktywność w domu jest ograniczona do pomocy w sprzątaniu, oglądania telewizji, ale tylko 
przez chwilę, dlatego że dłuższe oglądanie powodowało ból głowy.
Podczas drugiego badania T. L. stwierdził, że gdy ogląda w telewizji cokolwiek, co przedstawia walącą się ścianę, 
staje się bardzo nerwowy, gdyż to przypomina mu wypadek. Nie pamiętał, że był w Centrum wcześniej.
Prezentacja w czasie badania. W czasie pierwszego badania pacjent sprawiał wrażenie osoby nieświadomej 
swoich różnych ograniczeń, nie troszczył się też zupełnie o to, jak się prezentuje i co się w jego życiu dzieje. Tego 
typu postawa zwykle jest opisywana skrótowo jako la belle indifference. Na większość pytań odpowiadał „nie 
pamiętam” albo „nie wiem”. Uczestniczył w programie rehabilitacyjnym sporadyczne i nie kończył zadań, kiedy 
napotykał na trudności. Poruszał się w dziwny sposób: skakał na lewej stopie pochylony do przodu, trzymając się 
rękoma za dolną część pleców. T. L. był ogolony i schludnie ubrany. Spontanicznie mówił tylko o swoich 
dolegliwościach. Szczegółowo opisywał bóle różnego typu i ich lokalizacje na swoim ciele. Powtarzał wielo-
krotnie, że jest szczęśliwy, iż przeżył wypadek.
Kiedy jednakże pytano go, co robi w domu, zaczynał się jąkać i albo ograniczał odpowiedź do bardzo ogólnych 
sformułowań, albo odpowiadał: „Nie wiem”. W celu odtworzenia jego pamięci próbowano zastosować hipnozę. 
Pacjent nie potrafił jednak się skoncentrować i wykonywać poleceń, tak że sesję trzeba było przerwać.
Test projekcyjny: dom, drzewo, osoba. T. L. narysował dom, drzewo i osobę w niezwykle uproszczony 
sposób, bez żadnych szczegółów. Jednakże struktury tych obiektów i ich proporcje były zachowane.
Opinia pracownika socjalnego. Pracownik społeczny potwierdził bardzo głębokie zaburzenia w funkcjonowa-
niu społecznym, całkowite wycofanie się z zaangażowania nawet w życie domowe, a nawet nieświadomość tego, 
jakiej wysokości rentę inwalidzką otrzymuje z WCB.
Kolejne badanie. Nie zaobserwowano żadnych zmian w zachowaniu czy funkcjonowaniu pacjenta w kolejnym 
badaniu, które odbyło się półtora roku później.
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DYSKUSJA

Jednym z powodów, który skłonił mnie do porównania obydwu przypadków, była możliwość wykazania, że 
nawet bardzo mały uraz głowy może spowodować globalne zaburzenie pamięci, które – patrząc objawowo – 
przedstawia się bardzo podobnie, jak zaburzenie pamięci w przypadkach ciężkich urazów mózgu, chociaż 
etiologia tych zaburzeń jest inna.
Obydwa przypadki mają wiele cech wspólnych:
1. Głębokie i trwałe zaburzenie pamięci odnoszącej się do wiedzy globalnej i zdarzeń publicznych.
2. Niepamięć powszechnie znanych osób, takich jak: przywódcy religijni, artyści, politycy (ale nie twarzy 
członków najbliższej rodziny).
3. Utrata różnych umiejętności i wiedzy nabytej w szkole.
4. Głębokie zaburzenie praktycznych i zawodowych umiejętności.
5. Głębokie zaburzenie pewnych funkcji mowy i kalkulii.
W pewnych zakresach zaburzenie funkcji poznawczych w przypadku drugim, gdzie wstrząs mózgu był niewielki, 
było nawet poważniejsze (w odniesieniu do użycia przedmiotów, orientacji w częściach ciała, koncentracji, 
czynności ruchowych i szybkości wykonania, czytania, kalkulii i pamięci świeżej) niż w przypadku poważnego 
uszkodzenia mózgu.
Nic nie wskazywało na to, że zaburzenie autobiograficznej pamięci zmniejszyło się z upływem czasu, jak 
zaobserwował to Geschwind (1974) w swoim przypadku, jak również w przypadkach zranień mózgu 
przedstawionych przez Whitty i Zangwilla (1977). Nie ma również żadnego dowodu, że niepamięć wczesnych 
zdarzeń została zachowana w przypadku pierwszym, co obserwował Levin i in. (1985), czy też, że występuje 
jakiś gradient czasowy.
W przypadku drugim zaobserwowano tylko kilka przykładów wskazujących na istnienie epizodycznej pamięci 
odnoszącej się do zdarzeń autobiograficznych. U T. L., który był bardzo świadomy utraty pamięci, nie udało się 
rozszerzyć autobiograficznej pamięci poprzez podpowiadanie. Schacter i in. (1982), stwierdzili możliwość 
odtworzenia „wysp” epizodycznej pamięci poprzez specyficzne podpowiadanie. Jednakże – podobnie jak 
w przypadku pracy Schactera i in. – semantyczna pamięć, reprezentowana przez świadomość zmian w pewnych 
aspektach zachowania, była w obydwu przypadkach daleko mniej zaburzona niż zdolność do odtworzenia 
specyficznych zdarzeń z przeszłości, które by potwierdziły taką opinię.
Nie zauważono również, żeby w obydwu przypadkach nastąpiło przywrócenie pamięci w zakresie ogólnej wiedzy 
i umiejętności, związanych zwłaszcza z pracą. W pierwszym przypadku chory potrafił jedynie nauczyć się 
informacji o swoim wypadku.
Podstawowa różnica między przedstawionymi przypadkami odnosi się do braku świadomości utraty pamięci. 
Zangwill (1977) uznał to za jedną z cech charakterystycznych zespołu Korsakowa, który charakteryzuje się 
również zaburzeniami pamięci bieżących wydarzeń, niepamięcią wsteczną, dezorientacją i tendencjami 
konfabulacyjnymi. Pacjent G. L. wcale nie uważał, że jego zaburzenie pamięci przeszkadza mu w powrocie do 
pracy, nie odczuwał również zmian osobowościowych.
Zangwill (1977) uważał, że czyste zaburzenie pamięci łączy się z uszkodzeniami hipokampa, natomiast brak 
świadomości choroby może być związany z „uszkodzeniami w rejonie trzeciej komory bocznej, przodomózgowia 
i śródmózgowia” (s. 105). Taka ograniczona świadomość choroby jest symptomem towarzyszącym często różnym 
zaburzeniom neurologicznym, jak wykazali to w swym artykule McGlynn i Schacter (1989).
Tulving (1985) uważa, że trzy systemy pamięci (proceduralna, semantyczna i epizodyczna), charakteryzują się 
różnym poziomem świadomości. Pamięć proceduralna wiąże się ze zdolnością do formowania asocjacji bez 
wiedzy o tym, że te asocjacje powstały (tak, jak to występuje u prostych organizmów czy też w komputerach), 
podczas gdy semantyczna pamięć jest oparta na introspektywnej świadomości i ogólnej wiedzy o świecie. Pamięć 
epizodyczna wprowadza element tożsamości i egzystencji w pewnym subiektywnym czasie, który obejmuje 
zarówno przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 
W przypadku T. L. występuje wyraźna rozłączność między bardzo ogólną świadomością zmiany osobowości 
i znacznie lepszą świadomością zmiany w zakresie pamięci po wypadku – z jednej strony – a niemożnością 
przypomnienia jakichkolwiek specyficznych zdarzeń z przeszłości, które wskazywałyby na to, że rzeczywiście 
nastąpiła taka zmiana, zwłaszcza wtedy, gdy wymagało to podania miejsca i lokalizacji w czasie. Względnie 
wysoki stopień świadomości odnośnie do zaburzenia pamięci u T. L. wiązał się z niechęcią do odtworzenia 
pamięci wstecznej przez użycie hipnozy, postawą braku zainteresowania (la belle indifferance) i całkowitym 
zaakceptowaniem zaburzenia pamięci. W przypadku G. L. świadomość i ważność zaburzenia pamięci w życiu 
jest bardzo niska. Również u niego występują tendencje konfabulacyjne, opisywane przez żonę pacjenta, które 
można uważać za kompensujące próby sprostania wymogom sytuacji społecznej. Żadnych prób skompensowania 
zaburzenia pamięci nie udało się dostrzec w przypadku T. L. (z wyjątkiem liczenia na palcach).
Inne różnice między obydwoma pacjentami dotyczą stopnia zaburzenia pewnych aspektów pamięci świeżej. 
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W przypadku G. L. zaburzenie pamięci świeżej przypomina chorych z uszkodzeniami płata skroniowego, u 
których stwierdza się stosunkowo dobrze zachowaną pamięć świeżą, zanikającą bardzo szybko wraz z upływem 
czasu i wprowadzeniem dystrakcji odwracającej uwagę od wykonywanego zadania (Squire, 1987). Tym G. L. 
różni się od T. L., który twierdził, że nie potrafi niczego zapamiętać. Jedno z wyjaśnień łączących zaburzenia 
pamięci świeżej i pamięci wstecznej odwołuje się do wspólnych dla obu typów pamięci mechanizmów 
przywoływania (retrieval) engramów pamięciowych (Iverson, 1977; Tulving, Piercy, 1977).
Kapur i in. (1996) odwołują się natomiast do mechanizmu dyskoneksji, gdzie wzrokowo-semantyczne i inne 
połączenia zostają odizolowane od ich słownych reprezentacji. Mechanizm ten, zdaniem autorów, byłby 
odpowiedzialny zarówno za zaburzenie pamięci wstecznej, jak i zaburzenie pamięci długoterminowej (przy 
zachowaniu jednakże zdolności krótkoterminowego uczenia). Zaburzenie pamięci w przypadku G. L. przypomina 
zespół izolowanego ośrodka mowy (opisany przez Geschwinda w 1979 r.), oddzielającego ośrodek Wernickego od 
ośrodków „wyobrażeniowych”, a także od możliwości programowania mowy zgodnie z podanymi kryteriami, przy 
zachowanej możliwości powtarzania. Chory ten nie potrafił zarówno wyobrazić sobie, co jest większe: mrówka 
czy pies, jak i wypowiedzieć słów zgodnie z określoną instrukcją.
Przypadek T. L. przypomina chorych z zaburzeniami pamięci wstecznej o podłożu psychogennym w takim 
sensie, że umysł stworzył dla siebie sytuację tabula rasa. Jednakże zdecydowanie różni się od innych 
opisywanych przypadków tym, że stworzył również barierę przed przyjmowaniem nowych informacji 
w jakimkolwiek zakresie. Bariera ta dotyczyła zarówno mechanizmów zależnych od woli chorego (pacjent nie 
współpracował, a nawet aktywnie przeciwstawiał się hipnozie), jak i pozostajacych poza świadomą kontrolą. 
Pacjent nie rozumiał, co się do niego mówi, miał bardzo obniżony zakres porozumiewania się słownego i nie 
pamiętał (ale również odmawiał zapamiętywania i powtarzania) poleceń. Testy projekcyjne wykazały głęboką 
regresję, wyrażającą się bardzo uproszczonymi rysunkami pozbawionymi szczegółów.
Obydwaj pacjenci stosowali pewne proste metody kompensacyjne: używali ołówka jako miarki dla określenia 
położenia kropki na linii (G. L.), kresek i palców do liczenia (T. L.). Stałość symptomów w czasie i spójność 
wewnętrzna uzyskanych wyników sugerują, że głębokie upośledzenie wszystkich funkcji intelektualnych u 
chorego T. L. jest rezultatem regresji funkcjonalnej do poziomu przedszkolnego. Nasuwa się przypuszczenie, że 
mechanizmy odpowiedzialne za zaburzenia w przypadku T. L. są poza świadomą kontrolą.
Zarysowuje się również analogia, że podobna dysocjacja – jak w przypadku zaburzeń organicznych – może być 
również odpowiedzialna na zasadzie funkcjonalnej za zaburzenia w przypadku T. L. Jej bardziej szczegółowa 
analiza przekraczałaby jednak ramy niniejszego artykułu.
Podsumowując można stwierdzić, że obaj pacjenci wykazują bardzo zbieżne cechy, które na podstawie opisu 
stopnia zaburzeń mogą nie wystarczać do postawienia diagnozy różnicowej odnośnie do tego, czy zaburzenie jest 
głównie natury organicznej, czy funkcjonalnej. Różnice między obydwoma typami zaburzeń pamięci stają się 
bardziej widoczne, kiedy przyjmie się szerszą perspektywę i weźmie pod uwagę związki między różnymi 
aspektami pamięci i świadomością pacjenta odnośnie do głębokości zaburzenia pamięci oraz świadomość zmiany 
osobowości, a także ogólną postawę i motywacje. Niezbędne jest również uwzględnienie szerszego kontekstu 
ogólnego badania medycznego, psychiatrycznego i neurologicznego, które by wskazywało na obecność 
symptomów konwersji histerycznej (w przypadku T. L. odnosiło to się do dziwnego poruszania się przez 
chorego), a także oznak regresji do poziomu dziecięcego. Przypadek G. L. natomiast wskazuje na konieczność 
dokumentacji neurologicznej z użyciem metod diagnostycznych, takich jak: CT scan (czy też bardziej dokładny 
MRI, jednak niestety, nie użyty do badań obydwu chorych) bądź też EEG – które mogą udokumentować 
istnienie uszkodzenia mózgu i dostarczyć podstaw do uznania zaburzenia pamięci za organiczne, dzięki czemu 
może być postawiona diagnoza różnicowa.
Przegląd opisanych w literaturze przypadków zaburzenia pamięci wstecznej wskazuje na próby znalezienia 
związku tego zaburzenia z zaburzeniami innych rodzajów pamięci oraz powiązania tego zaburzenia 
z uszkodzeniami określonych struktur mózgowych, a także na rozróżnienia między zaburzeniem pamięci na 
zasadzie organicznej i psychogennej.
Zarówno Hunkin i in. (1995), jak i Kopelman (1989) zwracają uwagę na małą korelację między stopniem amnezji 
powypadkowej (anterograde amnesia) odnoszącym się do zdarzeń bieżących, np. mierzonej przez Skalę Pamięci 
Wechslera, i pamięci wstecznej (retrograde amnesia). Autorzy ci zwracają też uwagę, że tam, gdzie stwierdzono 
amnezję zdarzeń bieżących, zwykle występuje też amnezja wsteczna, chociaż w różnym stopniu. Możliwe są 
jednakże przypadki, w których amnezja zdarzeń bieżących jest stosunkowo niewielka, natomiast istnieje 
głębokie zaburzenie pamięci wstecznej. Kapur (1993) dokonał przeglądu przypadków tego typu i określił je 
terminem ogniskowej niepamięci wstecznej (focal retrograde amnesia). Odpowiednikiem tego określenia 
w niniejszej pracy jest termin wybiórcza niepamięć wsteczna.
Markowitsch i in. (1993) zwracają uwagę, że uszkodzenia anatomiczne – występujące typowo w przypadkach 
niepamięci wstecznej – charakteryzują się uszkodzeniem okolic skroniowych obydwu półkul z towarzyszącym im 
często uszkodzeniem płatów czołowych. Tego typu uszkodzenie mózgu przecina połączenia między przednią 
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częścią płatów skroniowych a pozostałymi asocjacyjnymi ośrodkami korowymi. Chociaż autorzy zgadzają się 
z poglądem uznającym dominującą rolę mowy w odtwarzaniu informacji z magazynu pamięci wstecznej, to 
uważają jednakże, że odtworzenie zdarzeń dawnych staje się możliwe dopiero poprzez zsynchronizowaną 
aktywność obydwu przednich części płatów skroniowych. Ukazują oni również możliwość rozgraniczenia między 
pamięcią zdarzeń bieżących a pamięcią zdarzeń dawnych na poziomie neuroanatomicznym. Podkreślają, że 
przyśrodkowe części płatów skroniowych, włączając hipokamp, są potrzebną – ale niewystarczającą – podstawą 
do zapamiętywania nowych informacji, podczas gdy boczne i przednie części nowej kory skroniowej mogą być 
potrzebne do odtwarzania informacji z pamięci dawnej. W tym względzie istnieje duże podobieństwo między 
przytoczonymi przez tych autorów okolicami odpowiedzialnymi za pamięć świeżą i pamięć dawną 
a stwierdzonymi na CT scan uszkodzeniami mózgu w przypadku G. L. (który miał zaburzenia zarówno pamięci 
natychmiastowej, jak i długoterminowej oraz prawie totalne zaburzenie pamięci autobiograficznej). W tym 
przypadku szerokie uszkodzenie obejmowało przednie i środkowe części dolnego i środkowego zakrętu skronio-
wego oraz częściowo zakrętu górnego lewej półkuli. Głębokość uszkodzenia sięgała przedniej części komory 
bocznej i można było oczekiwać, że obejmowała również przynajmniej przednią część hipokampa. Uszkodzenie 
prawej okolicy skroniowej było mniej rozległe i dotyczyło dolnego i środkowego zakrętu.
Kritchevsky i Squire (1993) przedstawili trzy przypadki, w których zdolność do uczenia zarówno słownego, jak 
i niesłownego materiału oraz wsteczna amnezja – obejmująca co najmniej 20 lat – była związana z wykryciem 
przez MRI zmniejszonej wielkości hipokampa. Podobne wyniki otrzymali Mattioli i in. (1996), używając Positron 
Emission Tomography (PET), który również wykazał w opisanym przez siebie przypadku (kobieta po ciężkim 
wstrząsie mózgu) obustronnie zmniejszony metabolizm w hipokampach i w przedniej części zakrętu obręczy. 
Podczas gdy pamięć świeża powróciła w dużym stopniu, niepamięć wsteczna utrzymywała się. Wszystkie 
aspekty pamięci dawnej były uszkodzone, w tym pamięć autobiograficzna (wyłączając tylko okres dzieciństwa), 
pamięć pozaosobowa, pewne aspekty ogólnej wiedzy i poprzednio wyuczonych umiejętności. Z wyjątkiem 
zmniejszonej umiejętności przypominania poprzednio opowiedzianej historyjki pacjentka miała zdolność uczenia 
się werbalnego i przestrzennego materiału, a także nowych umiejętności. Autorzy ci twierdzą, że na podłożu 
organicznym możliwe jest głębokie zaburzenie pamięci wstecznej z zachowaniem pamięci zdarzeń bieżących.
Szczególną trudność diagnostyczną sprawiają jednakże przypadki, w których głębokie zaburzenie pamięci 
wstecznej powstało w wyniku niewielkiego wstrząsu mózgu, nie wskazującego na poważne uszkodzenie mózgu 
zarówno z punktu widzenia mechaniki wypadku i wektora siły, jak również badań diagnostycznych. Istnieje 
kilka opisanych przypadków tego typu.
De Renzi i in. (1995) przedstawiali przypadek głębokiego zaburzenia pamięci wstecznej zdarzeń 
autobiograficznych i publicznych, obejmujących całe życie, na skutek wypadku samochodowego, który nie 
pozostawił żadnych widocznych uszkodzeń mózgu, możliwych do stwierdzenia przy użyciu CT, MRI albo PET. 
I w tym przypadku zdolności uczenia pozostały nienaruszone i umożliwiły choremu odtworzenie wiedzy 
z przeszłości na podstawie informacji uzyskanych od innych osób lub ze środków masowego przekazu. Chory nie 
potrafił jednakże odtworzyć w sobie poczucia zdarzeń przeszłych jako zdarzeń osobistych. W ostatnim okresie 
rekowalescencji (po 29 miesiącach) jego amnezja ograniczała się głównie do wydarzeń autobiograficznych. 
Chociaż niepamięć publicznych zdarzeń i ludzi była początkowo tak samo zaburzona, jak zdarzeń własnych, 
jednakże pewne elementy rozpoznawania odnoszące się do przeszłości były zachowane, podobnie jak wiedza 
o charakterze encyklopedycznym. Autorzy uważali, że być może chory nawet w ogóle nie doznał bezpośredniego 
urazu głowy, a najdłuższy prawdopodobny okres utraty przytomności trwał parę minut. Dzięki zachowanej 
doskonałej zdolności uczenia pacjent nabył powtórnie wiedzę ogólną, lecz nadal miał głębokie zaburzenie 
pamięci autobiograficznej.
De Renzi i in. (1997) opisali przypadek pacjenta, który w następstwie wypadku samochodowego stracił 
przytomność na 20 minut i był zdezorientowany przez parę godzin. Niepamięć wsteczna obejmowała całe jego 
życie i dotyczyła zarówno wiedzy autobiograficznej, jak i znanych faktów o charakterze encyklopedycznym. 
Chory miał również zaburzone zdolności czytania, pisania i kalkulii, natomiast pamiętał zdarzenia bieżące. Nie 
udało się odkryć żadnych uszkodzeń mózgu przy zastosowaniu badania takiego, jak CT scan. Autorzy proponują, 
ażeby w przypadkach wybiórczego zaburzenia pamięci wstecznej – podobnego do przedstawionego przez nich – 
stworzyć określenie funkcjonalnej niepamięci wstecznej, w odróżnieniu od niepamięci organicznej 
i psychogennej. Termin ten odnosiłby się do przypadków, w których traumatyczne zdarzenie spowodowało 
podniesienie progu aktywacji przedchorobowych engramów pamięciowych, pozostawiając jednakże zachowaną 
możliwość kodowania i odtwarzania materiału z magazynu pamięci świeżej i zdarzeń bieżących. Drugim 
kryterium jest niemożność wykazania zmian strukturalnych w mózgu.
Barbarotto, Laiacona, Cocchini (1996) uważają, że gdy trudno zdecydować, czy głębokie zaburzenie pamięci jest 
natury organicznej czy histerycznej, ważniejsze jest rozpatrywanie takich przypadków w kategoriach 
świadomych bądź też nieświadomych procesów odpowiedzialnych za zaburzenia pamięci. Radzą oni zwłaszcza, 
żeby raczej koncentrować się na opisaniu, jak funkcjonuje system poznawczy u tych pacjentów, niż na 



GLOBALNA NIEPAMIĘĆ WSTECZNA W NASTĘPSTWIE URAZÓW MÓZGU
doszukiwaniu się przyczyn amnezji w etiologii psychogennej lub organicznej. W naszym drugim przypadku 
(podobnie jak w przypadku Barbarotto i in., 1996) obserwowaliśmy niemożność ułatwienia przypominania przez 
jakiekolwiek podpowiadanie lub kontekst oraz całkowite odrzucenie przez pacjenta możliwości, że ma on 
jakąkolwiek wiedzę. Zauważono również brak tendencji do jakiejkolwiek zmiany amnezji z upływem czasu (co 
zwykle cechuje funkcjonalną amnezję wsteczną). Podobnie jak Barbarotto i in. można uznać, że w przypadku T. 
L. cechy te wskazują na nieświadomą psychogenną barierę, uniemożliwiającą dotarcie do zachowanych informa-
cji.
Przypadek T. L. różni się jednakże od już opisanych przypadków z utratą pamięci wstecznej tym, że chociaż nie 
stwierdzono żadnego poważnego uszkodzenia mózgu, pacjent stracił całkowicie zdolność uczenia się. Starkstein, 
Sabe, Dorrego (1997) oraz Parkin (1996), który porównał bardziej szczegółowo znane przypadki, ukazują, że 
mimo poważnego i w wielu wypadkach utrzymującego się wybiórczego zaburzenia pamięci wstecznej (focal 
retrograde amnesia), zaburzenie pamięci świeżej było zakłócone w znacznie mniejszym stopniu albo nie było 
zakłócone wcale. Praca Parkina wskazuje również na wiele innych cech wyróżniających zaburzenia o etiologii 
psychogennej, wiążąc je przeważnie ze stanem dysocjacji, zaburzeniem tożsamości i towarzyszącą utratą wiedzy 
o przedmiotach i proceduralnej pamięci przy braku stwierdzonych zaburzeń neurologicznych. Przypadek T. L. 
różni się od opisanych przypadków uznanych za psychogenne tym, iż amnezja obejmuje w sposób bardzo głęboki 
zarówno pamięć świeżą, jak i pamięć dawną oraz występuje bardzo poważne zaburzenie ogólnych funkcji 
intelektualnych i poznawczych, co przypomina ogólną demencję natury organicznej. Podobieństwo do opisanych 
w literaturze przypadków znalazłem w pracy Van der Harta (1992), który przeanalizował wcześniej opisane 
przypadki tzw. psychogennej amnezji, poczynając od pracy Dunna (1845) i prac Janeta. Van der Hart powołuje 
się m.in. na przypadek opisany przez Eisena w 1989 r., w którym psychogenna amnezja wiązała się 
z ograniczeniem zakresu emocjonalnych reakcji, ale także z trudnościami w odróżnianiu kolorów i kształtów, 
a nawet rozpoznawaniu napisanych słów. Pamięć udało się odtworzyć, stosując hipnozę. Również z XIX wieku 
znany jest przypadek Mary Raynold, opisany przez Mitchella w 1889 r. (cyt. za: Van der Hart, 1992). Chora 
utraciła zdolność ekspresji, ograniczając swoje wypowiedzi do nie powiązanych sensownie paru słów. Nie 
potrafiła nikogo rozpoznać, ale była w stanie nauczyć się wszystkiego na nowo. Wskazuje to ponownie na 
dysocjację między pamięcią wsteczną z jednej strony a zdolnością uczenia się oraz zapamiętywania zdarzeń 
bieżących z drugiej. W przypadku Mary Raynold to przejściowe zaburzenie pamięci wiązało się z głęboką 
regresją do poziomu infantylnego, jednakże przy zachowanych zdolnościach uczenia się człowieka dorosłego. 
W przypadku T. L. było inaczej. W okresie obserwacji chory niczego się nie nauczył, nie usprawnił swojego 
funkcjonowania ani też nie rozszerzył wiedzy ogólnej. Na psychogenny charakter zaburzenia wskazywało 
zachowanie chorego wyrażające się dziwnym sposobem chodzenia, sugerującym tendencje histeryczne (przy 
braku zaburzeń neurologicznych), brakiem adekwatnej do sytuacji reakcji emocjonalnej (mimo świadomości 
utraty pamięci i zmiany osobowości – la belle indifference – co jest klasycznym objawem reakcji histerycznej), 
świadomym pogłębieniem zaburzenia funkcji poznawczych przez brak współpracy, a także głęboką regresję wi-
doczną w chwilach, gdy chory starał się współpracować (liczenie na palcach, stawianie kresek, niezwykle 
uproszczone rysunki).
Najbardziej odpowiednią diagnostycznie kategorią służącą do opisania tego przypadku byłaby pseudodemencja 
scharakteryzowana przez Walsha (1985) oraz Celińskiego i Tyndala (1988) w odniesieniu do chorych, którzy 
doznali niewielkiego wstrząsu mózgu przy pracy. W szesnastu przypadkach zaprezentowanych przez 
Celińskiego i Tyndala zaburzenia dotyczyły przede wszystkim wydarzeń bieżących, ale u badanych (19% 
przypadków) obserwowano również zaburzenie pamięci autobiograficznej. Występowanie pseudodemencji 
związane było z różnymi jednostkami chorobowymi typu psychiatrycznego. Poza ramy niniejszego artykułu 
wykracza analiza mechanizmów, które mogłyby wyjaśnić zaburzenie procesów pamięciowych w przypadkach 
organicznych i funkcjonalnych, ale autor najbardziej skłania się do stanowiska przyjętego przez Barbarottę i in., 
który wskazuje na konieczność opisywania, w jaki sposób pamięć została zaburzona, a nie koncentrowania się 
na próbach ścisłego rozgraniczenia między zaburzeniem na bazie psychogennej czy też organicznej. W naszej 
opinii ważna jest również koncentracja na bardziej ścisłym rozgraniczeniu między przypadkami oczywistej 
symulacji zaburzeń pamięci i przypadkami, kiedy zaburzenie pamięci – czy to na zasadzie funkcjonalnej, czy 
psychogennej – nie jest do pokonania poprzez dowolny wysiłek chorego. Diagnoza w kategoriach zaburzenia 
organicznego czy też funkcjonalnego bądź psychogennego ma jednakże duże znaczenie z punktu widzenia terapii 
oraz prognozy ze względu na to, że zaburzenia o charakterze nieorganicznym mają tendencję do spontanicznego 
ustąpienia, a także możliwe jest odtworzenie pamięci za pomocą hipnozy czy też zastosowania sodium amytal.

*

Do badań nad zaburzeniami pamięci zainspirowała mnie pani prof. W. Budohoska, za co jestem jej ogromnie 
wdzięczny. Dziękuję dr W. Horsey i dr A. Hadijski za wyrażenie zgody na opublikowanie danych z ich badań i za 
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cenne uwagi odnoszące się do stanu neurologicznego chorych i do wyników badań z życiem CT scan i EEG.
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