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Opis przypadku
Case report

Wp³yw padaczki i prawostronnej amygdalotomii
na funkcjonowanie emocjonalno-poznawcze
The effect of epilepsy and right-sided amygdalotomy on emotional-cognitive functioning
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STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono wp³yw padaczki i prawostronnej amygdalotomii na funkcjonowanie emocjonalno-poznawcze.
Przypadek. Pacjentka z padaczk¹, po prawostronnej amygdalotomii, zosta³a przebadana za pomoc¹ bogatej baterii testów
neuropsychologicznych.
Komentarz. Wykazano deficyty w zakresie funkcjonowania emocjonalno-poznawczego, bêd¹ce konsekwencj¹ uszkodzenia mózgu,
zw³aszcza okolic czo³owych i skroniowych.
SUMMARY
Objective. The effect of epilepsy and right-sided amygdalotomy on the patients emotional-cognitive performance is presented.
Case. After right-sided amygdalotomy, a female patient with epilepsy was examined using a wide battery of neuropsychological tests.
Commentary. The patients emotional-cognitive deficits were found resulting from her cerebral lesions, especially in the frontal and
temporal lobes.
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W po³owie XX wieku tzw. nauka o procesach poznawczych poznawcza nieuchronnie wtargnê³a na grunt
badañ nad emocjami. W ostatnich latach podjêto kilka
prób s³u¿¹cych po³¹czeniu procesów emocjonalnych
z poznawczymi, szczególnie w ramach poznawczego
modelu mózgu [1].
Struktur¹ anatomiczn¹, która odgrywa istotn¹ rolê
w procesach emocjonalnych i poznawczych jest niew¹tpliwie komponent uk³adu limbicznego  cia³o migda³owate [2, 3, 4]. Cia³o migda³owate to struktura istoty
szarej o kszta³cie migda³a zlokalizowana w górno-przyrodkowej czêci p³ata skroniowego z bogatym po³¹czeniem z takimi strukturami mózgu, jak: j¹dra wzgórza,
hipokamp, kora skroniowa i tylny obszar kory oczodo³owo-czo³owej. Po³¹czenie to odzwierciedla jego bardzo
istotn¹ funkcjê w regulacji zachowania emocjonalnego,
jak i przechowywaniu i odzyskiwaniu informacji o charakterze emocjonalnym [2, 5, 6]. Ponadto, cia³o migda³owate poredniczy w procesach uwagi, pamiêci, podejmowania decyzji, jak równie¿ w odpowiedzi emocjonalnej,
w³¹cznie z odpowiedzi¹ autonomiczn¹ i endokrynn¹.
Specyficzne j¹dra cia³a migda³owatego s¹ odpowiedzialne za przetwarzanie odpowiednich typów bodców.
Wysoce sensoryczna kora nowa przesy³a informacjê
o bodcu g³ównie do j¹dra bocznego cia³a migda³owa-

tego, podczas gdy cia³o migda³owate przesy³a du¿¹ czêæ
tej informacji zwrotnie do kory nowej, jak równie¿ do
przodomózgowia, hipokampa i j¹der podstawy, wp³ywaj¹c na procesy poznawcze oraz do hipokampa i j¹der pnia
mózgu, warunkuj¹c odpowied emocjonaln¹ [2, 4, 5].
Wiele prac dowodzi, ¿e struktura ta odgrywa decyduj¹c¹
rolê w percepcji strachu [2, 4]. Wykazano, ¿e pacjenci
z obustronnym uszkodzeniem j¹dra migda³owatego nie
potrafi¹ zidentyfikowaæ twarzy wyra¿aj¹cej przera¿enie
[2, 4]. Wg Whalena [4] okolica cia³a migda³owatego
odgrywa wa¿n¹ rolê w percepcji innych subtelnych
dowiadczeñ emocjonalnych, które pojawiaj¹ siê przy
bodcach nowych i wieloznacznych. Ponadto, ulega aktywacji w trakcie indukcji nieprzyjemnych bodców
emocjonalnych, a tak¿e smutku i szczêcia [4].
Celem tej pracy jest ocena neurobiologicznych
aspektów funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego u pacjentki z padaczk¹ poddanej prawostronnej
amygdalotomii.
OPIS PRZYPADKU
Pacjentka C, lat 40, panna, rencistka, dotychczas nie
hospitalizowana psychiatrycznie, zosta³a przyjêta do Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie z powodu trwaj¹cych

Agata Makarewicz, Katarzyna Kucharska-Pietura, Ma³gorzata Wybacz, Dorota Chmielewska

od kilku miesiêcy objawów depresyjnych, bezczynnoci oraz myli samobójczych. Lekarz dy¿urny izby przyjêæ wstêpnie rozpozna³: obserwacja w kierunku zespo³u psychoorganicznego. Przy przyjêciu do Kliniki
pacjentka by³a przytomna, w pe³ni zorientowana, w dobrym kontakcie s³ownym. Jako przyczyny zg³oszenia siê
do szpitala wskazywa³a: lêk przed wyjciem z domu,
niepokój, stan usztywnienia miêni i mrowienie cia³a.
Nastrój chorej by³ nieznacznie obni¿ony, bez myli samobójczych. Nie stwierdzano te¿ objawów pozytywnych. W trakcie rozmowy w izbie przyjêæ zwraca³a uwagê labilnoæ emocjonalna i du¿a lepkoæ tematyczna,
trudnoæ w udzieleniu precyzyjnej odpowiedzi na zadawane pytania oraz dygresyjnoæ wypowiedzi. Podczas
szeciotygodniowej hospitalizacji ustalono szczegó³y
dotychczasowej historii choroby pani C. oraz zaobserwowano liczne objawów psychopatologiczne. Z wywiadu od matki oraz samej chorej wynika³o, ¿e chora od
5 r.¿. cierpia³a na padaczkê. Urodzi³a siê o czasie, ci¹¿a
i poród przebiega³y bez powik³añ. By³a starsz¹ z dwóch
córek pañstwa C. Do 5 r.¿. jej rozwój przebiega³ prawid³owo, a oprócz zapalenia ucha powa¿niej nie chorowa³a. W wieku 5 lat, stwierdzono u niej epilepsjê
z napadami toniczno-klonicznymi. Dziêki troskliwoci
rodziców, nie by³o wiêkszych k³opotów w nauce ani
te¿ w kontaktach z rówienikami. Dziewczynka wielokrotnie dowiadcza³a pe³nych napadów padaczkowych
i by³a z tego powodu wielokrotnie hospitalizowana. Nauka przychodzi³a jej z trudem, chocia¿ powiêca³a jej
bardzo wiele czasu. Matka twierdzi³a, ¿e dziewczynka
bywa³a krn¹brna, uparta, ale te¿ dociekliwa i bardzo dok³adna w wykonywaniu prac szkolnych. Wraz z okresem pokwitania przebieg choroby nasili³ siê, napady
by³y czêstsze, pomimo sta³ego kontaktu neurologami.
Wielokrotne pobyty w oddzia³ach neurologicznych dodatkowo utrudnia³y chorej naukê w szkole. Jako dorastaj¹ca dziewczyna bardzo chcia³a ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia,
uwolniæ siê od krêpuj¹cej choroby. Z du¿¹ nadziej¹
lekarze prowadz¹cy zaproponowali jej stereotaktyczny
zabieg amygdalotomii [3]. W wieku 17 lat wykonano
prawostronn¹ amygdalotomiê. W przypadku pozytywnego efektu zabiegu planowano tak¿e amygdalotomiê
lewostronn¹. Przebieg pooperacyjny by³ niepowik³any,
a pacjentka wróci³a do szko³y. Napady padaczkowe wystêpowa³y nieco rzadziej, choæ wci¹¿ krêpowa³y j¹,
zaczê³a unikaæ kole¿anek, izolowa³a siê od rodowiska
szkolnego, pozostawa³a pod sta³ym nadzorem nadopiekuñczych rodziców. Nigdy nie mia³a ch³opaka, choæ
by³a atrakcyjn¹ dziewczyn¹. Parali¿owa³ j¹ strach przed
wyjciem na dyskotekê, a ojciec stanowczo sprzeciwia³
siê ka¿dej próbie samodzielnoci dziewczyny. Wielkim
wysi³kiem ze strony pacjentki oraz jej rodziców by³o
ukoñczenie przez ni¹ szko³y redniej, zdanie egzaminu
maturalnego oraz zdobycie zawodu technika ekonomisty. Dziewczyna podjê³a pracê w spó³dzielni inwalidów
w charakterze pracownika biurowego. Pracowa³a tam
przez 5 lat i pomimo aktywnej choroby i wielokrotnych
hospitalizacji da³a siê poznaæ jako osoba bardzo solidna,

choæ powolna. Postanowi³a wyprowadziæ siê z domu
i wynajê³a mieszkanie. Nadal pozostawa³a pod sta³¹
kontrol¹ rodziców. Nawi¹za³a blisk¹ relacjê z mê¿czyzn¹, z którym jednak, ze wzglêdu na swoj¹ chorobê, nie
wi¹za³a planów ma³¿eñskich. Z powodu nasilenia objawów padaczki zmuszona by³a do rezygnacji z pracy
i przejcia na rentê. Wprowadzi³a siê z powrotem do rodziców i jak za dawnych lat sta³a siê znów ma³¹, chor¹
dziewczynk¹, wymagaj¹c¹ pomocy i nieustannej uwagi. Wykonywa³a prace domowe, podczas gdy rodzice
pracowali zawodowo. Utrzymywa³a nadal lun¹ znajomoæ z sympati¹ oraz dwiema kole¿ankami. Z biegiem lat, a zw³aszcza po mierci ojca, nast¹pi³y czêstsze
hospitalizacje w oddzia³ach neurologicznych i to nie tylko ze wzglêdu na ataki padaczkowe, które od 36 roku
¿ycia wystêpowa³y sporadycznie, lecz g³ównie ze
wzglêdu na liczne skargi somatyczne chorej, uczucie
drêtwienia koñczyn, dr¿enia cia³a, lêk przed wychodzeniem z domu, trudnoci w koncentracji uwagi, bezsennoæ, dra¿liwoæ oraz agresjê wobec matki. W trakcie
pobytów w szpitalach (kilkanacie hospitalizacji neurologicznych) pacjentka by³a wielokrotnie konsultowana
psychiatrycznie, gdzie rozpoznawano zespó³ lêkowodepresyjny. Chora przyjmowa³a systematycznie w domu
leki przepisane przez psychiatrê, g³ównie z grupy benzodiazepin, gdy¿ pozosta³e (przeciwdepresyjne), jak
twierdzi³a, nie pomaga³y jej. Zmniejszy³y siê k³opoty ze
snem i konflikty z matk¹  nie czu³am siê tak rozdra¿niona i by³am rozluniona. W czasie ostatnich dwóch
lat przed obecn¹ hospitalizacj¹ psychiatryczn¹ napady
padaczkowe nie wystêpowa³y, nasili³y siê natomiast zaburzenia o charakterze lêkowym zwi¹zane z wychodzeniem z domu, zachowania dysforyczne i agresywne
w stosunku do matki, bezczynnoæ, apatia, liczne subiektywnie odczuwane skargi somatyczne typu drêtwienia
i mrowienia koñczyn, uczucie napiêcia miêni, dr¿enia
koñczyn oraz zatykania w gardle. Liczne konsultacje
neurologiczne w zwi¹zku ze zg³aszanymi skargami somatycznymi pozwoli³y na rozpoznanie dyskopatii szyjnej.
Zastosowane jednak leczenie zachowawcze nie przynosi³o poprawy samopoczucia pacjentki. Nale¿y dodaæ,
i¿ chora przyjmowa³a stale od wielu lat leki z grupy
benzodiazepin, dowolnie reguluj¹c sobie dawki, g³ównie
klonazepam (maksymalnie 7 mg/die). W ostatnich kilku
tygodniach przed przyjêciem do Kliniki przejawia³a
wzmo¿enie koncentracji uwagi na objawach somatycznych, nie wychodzi³a z domu, domaga³a siê pomocy
matki przy codziennych czynnociach, ca³e dnie le¿a³a
w ³ó¿ku, by³a dra¿liwa, wielokrotnie dopuszcza³a siê
agresji s³ownej i fizycznej wobec matki.
W trakcie pobytu w Klinice Psychiatrii pacjentka
da³a siê poznaæ jako osoba roszczeniowa, niezwykle
absorbuj¹ca personel pielêgniarski i lekarski, wielokrotnie w ci¹gu dnia przychodzi³a do lekarza opowiadaj¹c
o swoich dolegliwociach (tak¿e na pimie) i sugeruj¹c,
¿e najlepiej pomog³aby jej psychoterapia w oddziale
leczenia nerwic. Domaga³a siê nieustannego podawania
benzodiazepin, nie ukrywaj¹c swojego niezadowolenia
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wobec decyzji podejmowanych prze lekarza prowadz¹cego. Twierdzi³a, ¿e nie mo¿e spaæ od tygodni, podczas
gdy wielokrotne obserwacje pacjentki w porach nocnych
dowodzi³y braku zaburzeñ snu. W czasie hospitalizacji
pacjentki podjêto próbê odstawienia benzodiazepin,
która dwukrotnie zakoñczy³a siê napadem padaczkowym, uda³o siê jednak znacznie zmniejszyæ dawkê
klonazepamu do 1,5 mg/die.
Wykonane badania laboratoryjne nie ujawni³y odchyleñ od normy. Zapis EEG wykazywa³ nieprawid³owoci w postaci zmian napadowych w obu okolicach
skroniowych z przewag¹ po stronie prawej i propagacj¹
do okolic czo³owych mózgu na tle czynnoci podstawowej o cechach dezorganizacji, zmodyfikowanej farmakologicznie. Konsultacja neurologiczna sugerowa³a
utrzymanie dotychczasowego leczenia chorej: Sabril
(2000 mg/die), lamotrygina (400 mg/die), klonazepam
(1,5 mg/die), chloroprotiksen (45 mg/die), lewopromazyna (25 mg/die), piracetam (1600 mg/die).
Przy wypisie z Kliniki chora nie przejawia³a objawów obni¿onego nastroju, aktywnoæ w ci¹gu dnia by³a
nadal nieco obni¿ona, nie wystêpowa³y zaburzenia snu
ani apetytu, wci¹¿ w miernym stopniu wystêpowa³a
dra¿liwoæ, choæ nie obserwowano ju¿ zachowañ dysforycznych i agresji s³ownej, a zg³aszane dolegliwoci
somatyczne zmniejszy³y siê na tyle, by chora mog³a samodzielnie funkcjonowaæ w domu.
W celu oceny sfery neuropoznawczej pacjentki i jej
funkcjonowania emocjonalnego w trakcie hospitalizacji
psychiatrycznej, zastosowano poza inwentarzem socjodemograficznym i Inwentarzem depresji Becka (BDI)
kilka standaryzowanych testów.
 Test rozpoznawania twarzy emocjonalnych jest komputerowym narzêdziem badawczym, opartym na baterii twarzy ekmanowskich, które zosta³y pozbawione elementów rozpraszaj¹cych, np. w³osów czy t³a.
Pozwala on oceniæ percepcjê szeciu podstawowych
emocji, takich jak: radoæ, smutek, zdziwienie, strach,
z³oæ, wstrêt oraz stan emocjonalnie obojêtny [6].
 Test pamiêci rozpoznawczej twarzy neutralnych s³u¿y do oceny percepcji nieznanych twarzy emocjonalnie obojêtnych oraz ocenie pamiêci krótkoterminowej [7].
 Test codziennej uwagi (TEA) dostarcza szerokiego
spektrum informacji na temat poszczególnych funkcji uwagi, w szczególnoci jej selektywnoci, trwa³oci
i przerzutnoci. Ponadto, dostarcza danych o sprawnoci s³uchowo-werbalnej pamiêci operacyjnej. Zadania testowe zosta³y opracowane w formie zabawy
i dotycz¹ wybranych sytuacji z codziennego ¿ycia
(tj. szukanie obiektów na mapie, korzystanie z windy).
Zatem, poza ocen¹ funkcji uwagi, pozwalaj¹ poznaæ
funkcjonowanie spo³eczne badanych osób i ich radzenie sobie z codziennymi problemami [8].
 Wzrokowy test do oceny percepcji obiektów i percepcji przestrzennych (VOSP) zosta³ zastosowany celem
oceny percepcji obiektów o¿ywionych (np. zniekszta³conych rysunków zwierz¹t) i nieo¿ywionych (np.

przedmiotów gospodarstwa domowego) oraz percepcji przestrzennej (np. liczenie cegie³ek i umiejscawianie punktu w przestrzeni) [9].
W Inwentarzu depresji Becka chora uzyska³a 25 punktów, co wiadczy o wystêpowaniu subiektywnie odczuwanych objawów depresji. Wykonanie Testu rozpoznawania twarzy emocjonalnych przez pacjentkê osi¹gnê³o
66% poprawnoci, a osób z grupy kontrolnej 82%. Istotne zaburzenie percepcji wykazano dla emocji strachu
(49% poprawnoci) oraz wstrêtu (52%). Badana nie
ujawni³a trudnoci w wykonaniu Testu pamiêci rozpoznawczej twarzy neutralnych, uzyskuj¹c 21 punktów,
tyle samo, ile rednio uzyskiwa³y osoby zdrowe.
Pacjentka ujawni³a wyran¹ trudnoæ w ca³ociowym wykonaniu Testu codziennej uwagi (uzyska³a ca³kowit¹ liczbê 27 punktów, przy czym osoby zdrowe
rednio uzyskuj¹ w tym zadaniu 49 punktów). Wykonanie testu VOSP by³o obarczone u pacjentki wiêksz¹
liczb¹ b³êdów i otrzyma³a ona mniejsz¹ iloæ punktów
za poprawne odpowiedzi w porównaniu do osób zdrowych (odpowiednio: 99 i 135 punktów).
KOMENTARZ
Nasza pacjentka zosta³a przyjêta do Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie ze wzglêdu na objawy depresyjne
i myli samobójcze, które relacjonowa³a matka chorej.
Zarówno w trakcie przyjmowania do oddzia³u, jak i podczas ca³ej hospitalizacji, nie potwierdzono wystêpowania objawów depresyjnych. Chora ujawni³a natomiast
ca³y szereg zaburzeñ przemawiaj¹cych za organicznym
zaburzeniem osobowoci [10], tj. chwiejnoæ emocjonaln¹ z zachowaniami agresywnymi, dra¿liwoci¹,
apati¹, zaburzenia zbornoci wypowiedzi s³ownych,
lepkoci¹ tematyczn¹ i okresow¹ grafomani¹, zaburzeniami procesów poznawczych, dzia³aniami pozbawionymi motywacji i wytrwa³oci, a nade wszystko liczne
objawy somatyczne  tak typowe dla symptomatyki zespo³u p³ata skroniowego opisywanego przez Landolta
[5]. Wykonane za pisemn¹ zgod¹ chorej testy neuropsychologiczne wykaza³y deficyty uwagi, percepcji
przestrzennej i obiektów oraz zaburzony odbiór wyrazu
emocjonalnego twarzy, szczególnie emocji strachu, podczas gdy postrzeganie twarzy neutralnych pozostawa³o
w granicach normy.
Jednym z zagadnieñ z³o¿onej natury emocji s¹ deficyty percepcji emocji, a zw³aszcza zaburzenia w postrzeganiu emocjonalnego wyrazu twarzy. Interesuj¹cy
model percepcji twarzy zosta³ zaproponowany przez
Haxby i wsp. [11]. Istotne jest, ¿e percepcja ulega aktywacji w momencie pojawienia siê bodca, natomiast
rozpoznanie uruchamia dodatkowo procesy pamiêciowe.
Zatem ustalenie sztywnych granic kompetencyjnych
miêdzy procesami poznawczymi a emocjonalnymi stanowi³oby du¿e uproszczenie. Wyniki testów emocjonalnych i poznawczych wykaza³y zaburzenie obu tych wymiarów u naszej pacjentki.
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Poszukiwanie przyczyn opisywanych deficytów percepcyjnych nale¿y do zadañ szczególnie z³o¿onych. Interesuj¹cy pogl¹d na perceptualne mechanizmy emocji
przedstawili Lane i wsp. [12]. Wyjaniali oni, i¿ zdolnoæ jednostki do rozpoznawania i opisywania emocji,
zwana emocjonaln¹ wiadomoci¹, jest umiejêtnoci¹
poznawcz¹, podporz¹dkowan¹ procesowi rozwojowemu.
Z rozwa¿añ tych wynika, i¿ ró¿nice osobnicze w emocjonalnej wiadomoci odzwierciedlaj¹ zmienny stopieñ
zró¿nicowania i integracji schematów zastosowanych
w celu przetworzenia informacji emocjonalnej. Badania
te wskazuj¹ na potrzebê poszukiwañ zaburzonych mechanizmów percepcji emocji w kategoriach dysfunkcji
emocjonalnych i poznawczych dokonywanych w procesie neurorozwojowym.
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