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Стручни чланак

МЕМОРИЈА  КОД  ОСОБА  СА  ЕПИЛЕПСИЈОМ  
– ПРЕГЛЕД  ИСТРАЖИВАЊА

Невена Бажалац 

Универзитет у Београду, 
 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Пре глед број них ис тра жи вач ких ра до ва са под ру чи ја епи леп си је ука зу је 
на мно штво ме ха ни за ма ко ји мо гу до при не ти пре ки ду ме мо риј ских функ ци ја 
код ових осо ба. Ука за но је на зна чај хи по кам пу са за нор мал но функ ци о ни са ње 
ме мо ри је, као и ва жност опе ра ци је у трет ма ну па ци је на та са епи леп си јом 
ме ди јал ног тем по рал ног ре жња. Ка ко се ле ви тем по рал ни ре жањ сма тра до-
ми нант ним за је зич ке функ ци је, ње го во оште ће ње се по ве зу је са оште ће њем 
ме мо ри је вер бал них по да та ка, а де сни, не до ми нант ни тем по рал ни ре жањ 
се сма тра ва жним за уче ње и ме мо ри са ње по да та ка ко је је те шко вер ба ли-
зо ва ти. До ка за но је да је ко ре ла ци ја из ме ђу де фи ци та ви зу ел не ме мо ри је и 
епи леп си је де сног тем по рал ног ре жња ја ча, не го ко ре ла ци ја из ме ђу де фи ци та 
вер бал не ме мо ри је и епи леп си је ле вог тем по рал ног ре жња. Ва жно је зна ти да 
су де ца са хро нич ном епи леп си јом под ве ћим ри зи ком за на ста нак про бле ма 
и те шко ћа у по сти за њу од ре ђе ног ци ља, у по ре ђе њу са де цом без на па да или 
де цом са дру гим хро нич ним обо ље њи ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: епи леп си ја, ме мо ри ја, хи по кам пус, де фи ци ти.

УВОД

Епи леп си ја је на гло на ста ли и про ла зни по ре ме ћај функ ци је мо зга, 
ко ји пре ста је на гло и има тен ден ци ју за по на вља њем. На пад се ја вља 
иако су ме та бо ли зам и кр во ток пре то га би ли нор мал ни. Епи леп сиј ска 
ак тив ност под ра зу ме ва па рок си змну про ме ну функ ци је не у ро на: обич-
но је то па рок си змно пра жње ње, али и ин хи би ци ја мо же би ти епи леп-
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сиј ска. Епи леп си ја се од ли ку је по на вља њем на па да (Ра до ји чић, 2006). 
Под епи леп си јом се под ра зу ме ва хро нич но не у ро ло шко обо ље ње, ко-
је се ка рак те ри ше спон та ним по на вља њем  епи леп тич ких на па да услед 
по вре ме ног, из не над ног, екс це сив ног и на глог ло кал ног пра жње ња си ве 
ма се (Апо стол ски и сар., 2009).

Епи леп си ја се ма ни фе сту је као епи леп сиј ски на пад, ко ји мо же би ти 
у ви ду кон вул зи ја, из ме на и по ре ме ћа ја све сти, на дра жај них фе но ме на 
од стра не по је ди них де ло ва мо зга или ком би на ци ја тих по ја ва (Ра до ји-
чић, 2006). „Епи леп си ју као хро нич ну бо лест ка рак те ри шу ЕЕГ про ме не 
ко је се ре ги стру ју не са мо то ком (ик тал но), већ и ван на па да (ин тер ик-
тал не епи леп ти форм не про ме не). Њи хо во при су ство ван на па да ука зу је 
на скло ност да се епи леп тич ки на па ди спон та но по на вља ју. Ме ђу тим, 
од су ство ин тер ик тал них епи леп ти форм них ЕЕГ про ме на не ис кљу чу је 
кли нич ки по ста вље ну ди јаг но зу епи леп си је, јер је ЕЕГ код мно гих бо-
ле сни ка са епи леп си јом нор ма лан (15-50%). Због то га се пре по зна ва ње 
епи леп си је за сни ва пре све га на кли нич ким кри те ри ју ми ма“ (Апо стол-
ски и сар., 2009, стр. 166).

Ра до ји чић (2006), пси хич ке про ме не код осо ба са епи леп си јом де ли 
на про ла зне и трај не. У про ла зне пси хич ке про ме не спа да ју: по стик ту-
сна су мрач на ста ња, на сил но по на ша ње и агре сив ност, кон фу зна ста ња, 
су мрач на ста ња и ма нич но де пре сив не ма ни фе ста ци је. Сни же ње ког-
ни тив них функ ци ја и из ме не по на ша ња ни су рет ке по ја ве код осо ба са 
епи леп си јом, и мо гу се ја ви ти за вре ме, по сле и из ме ђу на па да. Спо ро 
ми шље ње, те шко ће у уче њу, сма ње ње па жње и по ре ме ћа ји пам ће ња на-
ста ју услед по ре ме ћа ја у аре а лу мо зга ко ји уче ству је у на па ди ма. У трај-
не пси хич ке про ме не спа да ју де мен ци ја, ко ја се рет ко ја вља, за тим, тзв. 
епи леп сиј ски ка рак тер, раз дра жљи вост и на пра си тост. 

Пам ће ње је ког ни тив на функ ци ја ко ја омо гу ћа ва за др жа ва ње од ре-
ђе не ин фор ма ци је и ње но при зи ва ње, тј. по нов но ста вља ње на рас по ла-
га ње све сти (Апо стол ски и сар., 2009). Ме мо ри ја је јед на од нај зна чај ни-
јих функ ци ја на шег мо зга, ко ја по ве зу је на шу про шлост и са да шњост, и 
да је нам осе ћај кон ти ну и те та у вре ме ну. Те шко ће у ме мо ри ји мо гу до ве-
сти до оне спо со бља ва ју ћих ефе ка та у со ци јал ном, рад ном и сва ко днев-
ном жи во ту. Осо бе са епи леп си јом су под ви со ким ри зи ком за оште ће ње 
ме мо ри је (Bel lon, 2007).

У до ступ ној ли те ра ту ри (Bel lon, 2007., Апо стол ски и сар., 2009), мо-
гу ће је уочи ти по де лу ме мо ри је на: крат ко трај ну-рад ну ме мо ри ју и ду го-
трај ну ме мо ри ју. Крат ко трај на-рад на ме мо ри ја об у хва та за др жа ва ње и 
мо гућ ност при се ћа ња спе ци фич них ин фор ма ци ја (до га ђа ји, ре чи, бро је-
ви) на кон пе ри о да од не ко ли ко ми ну та до не ко ли ко са ти. За овај тип пам-
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ће ња је по треб на аде кват на функ ци ја ме ди јал ног тем по рал ног ре жња, по-
себ но хи по кам пу са и па ра хи по кам пал них струк ту ра (Апо стол ски и сар., 
2009). Крат ко трај на-рад на ме мо ри ја се ко ри сти ка да чи та мо, слу ша мо, 
ра чу на мо. Та да је по треб но да при вре ме но скла ди шти мо ин фор ма ци је, 
ка ко би смо из вр ши ли од ре ђе ни за да так. Ме ђу тим, ка да се ис ко ри сти, ин-
фор ма ци ја ви ше ни је по треб на, па се бр зо од ба цу је (Bel lon, 2007). 

Ду го трај на ме мо ри ја пред ста вља за др жа ва ње ин фор ма ци ја дуг вре-
мен ски пе ри од. Ду го трај на ме мо ри ја се де ли на два ти па: епи зод ну ме-
мо ри ју ко ја укљу чу је пам ће ње до га ђа ја и де ша ва ња, и се ман тич ку ме-
мо ри ју ко ја укљу чи је зна ња о све ту. Јед на те о ри ја је, да ин фор ма ци је 
ни кад не не ста ју из ме мо ри је, већ по ста ју све ма ње до ступ не. Не мо гућ-
ност се ћа ња до га ђа ја из про шло сти мо же би ти је дан од нај стре сни јих 
аспе ка та оште ће ња ме мо ри је, и чест је про блем код осо ба са епи леп си-
јом  (Bel lon, 2007). “Прет по ста вља се да се овај тип пам ће ња ди фу зно за-
др жа ва („скла ди шти“) у струк ту ра ма нео кор тек са и за ње го во оште ће ње 
су по треб не ди фу зне ле зи је нео кор ти кал них струк ту ра“ (Апо стол ски и 
сар., 2009, стр. 192).

Сма тра се да од ра сли и де ца мо гу ко ри сти ти раз ли чи те ког ни тив не 
стра те ги је у об ра ди ви зу ел не ме мо ри је. Код од ра слих, за скла ди ште ње 
ин фор ма ци ја се ко ри сте вер бал ни и не вер бал ни ме мо риј ски си сте ми, 
што под ра зу ме ва ко ри шће ње ве ће по вр ши не мо зга. Код де це, за раз ли ку 
од од ра слих, ви зу ел но про це си ра ње је ве ро ват но до ми нант но и ви зу ел ни 
сти му лус се чу ва у ви зу ел ној ме мо ри ји. Та ко се ди со ци ја ци ја из ме ђу ви-
зу ел не и вер бал не ме мо ри је ме ња то ком жи вот ног ве ка, где је зик по ста је 
све ви ше укљу чен у ме мо ри са ње ин фор ма ци ја (Gu i ma ra es et al., 2006). 

Основ ни циљ овог ра да је да, кроз пре глед ис тра жи ва ња пру жи 
здрав стве ним и обра зов ним рад ни ци ма, ко ји ра де са осо ба ма са епи леп-
си јом, мо гућ ност да бо ље упо зна ју ка рак те ри сти ке њи хо вог ког ни тив ног 
функ ци о ни са ња, пре све га ме мо ри је. По зна ва ње ових ка рак те ри сти ка је 
ва жно ка ко би се са овим осо ба ма спро ве ла аде кват на про це на, трет ман 
и еду ка ци ја. 

НА КО ЈИ НА ЧИН ЕПИ ЛЕП СИ ЈА ПО ГА ЂА МЕ МО РИ ЈУ 

Оште ће ња уче ња и пам ће ња па ци јен ти ма са епи леп си јом пред ста-
вља ју зна ча јан те рет. Мно штво ме ха ни за ма мо же до при не ти пре ки ду 
ме мо риј ских функ ци ја код ових осо ба. Нај че шће на во ђен раз лог оште-
ће ња ме мо риј ских функ ци ја је гу би так не у ро на хи по кам пу са, нпр. код 
ста тус епи леп ти ку са или тра у ме мо зга. Осим то га, че сти на па ди, чак и 
у од су ству по вре де не у ро на мо гу до ве сти до сни же ња уче ња и пам ће ња. 
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Та ко ђе је мо гу ће да хро нич на, пер зи стент на дис функ ци ја лим бич ког 
си сте ма, ко ја је ка рак те ри сти ка епи леп си је, узро ку је сма ње ње ме мо ри-
је, чак и у од су ству не у рон ских по вре да и на па да. Раз у ме ва ње при ро де 
ме мо риј ских де фи ци та код епи леп си је је ва жно, јер ће оно де фи ни са ти 
те ра пиј ске по ступ ке и трет ман  (Ma za ra ti, 2008).

Епи леп тич ни на па ди на ви ше на чи на мо гу по го ди ти ме мо ри ју.
Пр ву фа зу у про це су пам ће ња чи ни па жња. Епи леп си ја мо же успо-

ри ти бр зи ну об ра де ин фор ма ци ја и огра ни чи ти па жњу. Ка да по сто је те-
шко ће у овој пр вој фа зи, ме мо ри ја је по го ђе на за то што ин фор ма ци ја 
ни је до бро при мље на.

Дру гу фа зу чи ни трај но скла ди ште ње ин фор ма ци ја у мо згу. Те шко-
ћа да се но ва ин фор ма ци ја кон со ли ду је, сма тра се про бле мом скла ди-
ште ња, ко ји на ста је и због струк тур них про бле ма у де ло ви ма мо зга од-
го вор ним за ме мо ри ју, ко ји су обич но по го ђе ни код епи леп си је. 

По след ња фа за зах те ва да мо зак про на ђе и ис ко ри сти ин фор ма ци је 
ко је је ускла ди штио. Не ке осо бе са епи леп си јом, опи су ју по те шко ће при 
овом про це су, го во ре ћи да зна ју ин фор ма ци је, са мо не мо гу да их се се-
те у да том тре нут ку (Bel lon, 2007).

Осо бе са епи леп си јом тем по рал ног ре жња мо гу има ти те шко ће да 
се се те до га ђа ја из про шло сти, од но сно мо же се ја ви ти ре тро град на ам-
не зи ја. Та ко ђе, ста тус епи леп ти кус мо же не га тив но ути ца ти на ме мо-
риј ске функ ци је (Bel lon, 2007).

Пост-ик тал ни пе ри од - на кон на па да осо ба се мо же осе ћа ти кон фу-
зно, има ти муч ни ну, гла во бо љу, а ин фор ма ци је об ра ђи ва ти спо ри је не го 
ина че. Ни је нео бич но да па жња, скла ди ште ње и об ра да ин фор ма ци ја 
бу ду по го ђе ни у овом пе ри о ду (Bel lon, 2007).

Ан ти е пи леп ти ци има ју сво је до бре стра не, али су опи са ни слу ча-
је ви не га тив ног ути ца ја на па жњу и ме мо ри ју код узи ма ња ве ћих до за. 
Ме ђу тим, су прот но од ово га, не ки па ци јен ти го во ре да им ан ти е пи леп-
ти ци по ма жу пам ће ње, ве ро ват но за то што им кон тро ли шу на па де (Bel-
lon, 2007).

Опе ра ци ја – Пре ма Гол би и сар. (Golby et al., 2002), опе ра ци ја је ве о-
ма ва жна у трет ма ну па ци је на та са епи леп си јом ме ди јал ног тем по рал ног 
ре жња. Код ових ис пи та ни ка по сто је уче ста ли пар ци јал ни на па ди по ре-
клом из оште ће ног хи по кам пу са. Код па жљи во ода бра них ис пи та ни ка, 
тем по рал на ло бек то ми ја са ре сек ци јом ме зи јал них струк ту ра, мо же зна-
чај но сма њи ти или ели ми ни са ти на па де код 90% па ци је на та. Иза зов код 
опе ра ци је у па ци је на та са епи леп си јом је да се ком плет но укло не де ло ви 
мо зга ко ји су фо кус на па да, а да се при том не иза зо ву зна чај ни по сто пе-
ра тив ни де фи ци ти. Ис пи та ни ци  са ду го трај ном епи леп си јом мо гу има-
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ти раз ли чи ту ана том ску ло ка ли за ци ју не у ро ло шких функ ци ја, као што је 
ме мо ри ја, због це ре брал не ре ор га ни за ци је на ста ле као по сле ди ца бо ле-
сти. По зна ва ње ове функ ци о нал не ана то ми је је нео п ход но ка да се пла ни-
ра ре сек ци ја,а осла ња се на ком плекс пре о пе ра тив них ева лу а ци ја (Golby 
et al., 2002). Опе ра ци ја де сног тем по рал ног ре жња но си са со бом ма ли 
ри зик за на ста нак до дат них ког ни тив них не до ста та ка. Ме ђу тим по сто је 
сту ди је ко је из ве шта ва ју о уме ре ним па до ви ма ког ни тив них функ ци ја на-
кон опе ра ци је (Gle ib ner, Helm sta ed ter, El ger, 1998).

Упр кос опре зној пре о пе ра тив ној ева лу а ци ји, по сто је ћи ме мо риј ски 
де фи ци ти се мо гу по гор ша ти или се по ја ви ти но ви на кон опе ра ци је. Па-
ци јен ти са нај ма њим оште ће њем хи по кам пу са у ко јем је фо кус на па да 
(по ка за ним на маг нет ној ре зо нан ци), има ју нај ма ње оште ће ње ме мо-
ри је пре опе ра ци је, али нај ве ће опа да ње ме мо риј ских функ ци ја на кон 
опе ра ци је (Ox bury, Ox bury, 1989; Tre ne rry et al., 1993, пре ма Golby et 
al., 2002). Па ци јен ти са те шким оште ће њем ме мо ри је пре опе ра ци је по-
ка зу ју ма ла по гор ша ња на кон опе ра ци је, а у не ким слу ча је ви ма чак и 
на пре дак (Tre ne rry et al., 1993, пре ма Golby et al., 2002).

Код не ких ис пи та ни ка ја вља се оште ће ње ме мо ри је на кон опе ра ци је 
тем по рал ног ре жња. Лент и сар. (Lendt et al., 1999, пре ма Gu i ma ra es et 
al., 2006) су про це њи ва ли па жњу, ме мо ри ју, је зик и прак си ју код 20 де це 
уз ра ста 10 до 16 го ди на, пре и по сле ре сек ци је тем по рал ног ре жња. У 
пре о пе ра ци о нал ној ева лу а ци ји ни су на шли ни ка кву раз ли ку из ме ђу ис-
пи та ни ка са епи леп си јом тем по рал ног ре жња и ис пи та ни ка из кон трол-
не гру пе у ве зи са ви зу ел ном и вер бал ном ме мо ри јом. Са дру ге стра не, 
де ца са епи леп си јом тем по рал ног ре жња има ла су знат но ни жи ни во 
је зич ке пер фор ман се.

Сту ди ја ко ју су спро ве ли Глиб нер, Хелм сте дер и Ел гер (Gle ib ner, 
Helm sta ed ter, El ger, 1998), је оце ни ла ког ни тив не функ ци је де сне хе-
мис фе ре код па ци је на та са скле ро зом де сног хи по кам пу са код ко јих 
је из вр ше на се лек тив на амиг да ло хи по кам пек то ми ја, и код па ци је на та 
ко ји ма је из вр ше на ре сек ци ја де сног тем по рал ног ре жња, при че му је 
нео ште ће но тки во хи по кам пу са. Не у роп си хо ло шка ис пи ти ва ња су из-
вр ше на пре о пе ра тив но и 3 ме се ца на кон опе ра ци је. Пре о пе ра тив ни ре-
зул та ти ука зу ју на не до стат ке ви зу ел не ме мо ри је са мо код па ци је на та 
са скле ро зом хи по кам пу са. Ови ис пи та ни ци су по сти гли зна чај но ло ши-
је ре зул та те у ви зу ел ној ме мо ри ји не го ис пи та ни ци са екс тра хи по кам-
пал ном па то ло ги јом чи ја су по стиг ну ћа би ла ис под про се ка у од но су на 
здра ве ис пи та ни ке. Де фи ци ти ви зу ел не ме мо ри је не мо гу се при пи са ти 
оште ће ним ви зу о кон струк тив ним спо соб но сти ма (Gle ib ner, Helm sta ed-
ter, El ger, 1998).
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Код де це, про фил оште ће ња пам ће ња на кон опе ра ци је је сли чан 
оном код од ра слих. Адамс и сар. (Adams et al., 1990, пре ма Gu i ma ra es 
et al., 2006) ука за ли су на пад вер бал не ме мо ри је на кон ле ве тем по рал-
не ло бек то ми је, али да не ма ни ка квих про ме на на кон де сне ло бек то-
ми је. Гли снер и сар. (Gle is sner et al., 2002, пре ма Gu i ma ra es et al., 2006) 
су при ме ти ли да је пад вер бал не ме мо ри је, 3 ме се ца на кон опе ра ци је, 
био по ве зан са ле вом ре сек ци јом и ви со ким пре о пе ра ци о ним ре зул та-
том при ева лу а ци ји. Ме ђу тим, го ди ну да на ка сни је, де ца су по ка за ла 
од ре ђен на пре дак, ко ји се при пи су је ве ли кој пла стич но сти и не зре ло сти 
мо зга. Лент ( Lendt et al., 1999, пре ма Gu i ma ra es et al., 2006) ука зу је на 
зна ча јан на пре дак у обла сти је зи ка и па жње на кон тем по рал не ре сек ци-
је, али и да не ма про ме на у пам ће њу. 

Гу и ма рес и сар. (Gu i ma ra es et al., 2006) го во ре о сту ди ји у ко јој је ис-
пи ти ва но 30 де це и гру па од ра слих осо ба, са ујед на че ном па то ло ги јом, 
по чет ком епи леп си је, стра ном ле зи је и вр стом опе ра ци је. Не у роп си хо-
ло шка про це на је из вр ше на 3 и 12 ме се ци на кон опе ра ци је. Три ме се ца 
на кон опе ра ци је и де ца и од ра сли, ко ји су про шли ре сек ци ју тем по рал-
ног ре жња, по ка за ли су зна чај не те шко ће у вер бал ном уче њу. Ме ђу тим, 
го ди ну да на на кон опе ра ци је, де ца су се опо ра ви ла и би ла спо соб на као 
и пре опе ра ци је, док су од ра сли и да ље по ка зи ва ли не до стат ке. То ком 
пр ве го ди не, де ца ко ја су про шла ре сек ци ју тем по рал ног ре жња, има ла 
су по бољ ша ње у ви зу ел ној ме мо ри ји, као и по бољ ша ње пам ће ња и кон-
тро ле на па да. Ауто ри за кљу чу ју да ови по да ци ну де до дат не до ка зе да је 
пла стич ност мо зга и опо ра вак не у роп си хо ло шких функ ци ја ве ћи у де-
тињ ству. Ово је ва жно ка да се раз ма тра ра на опе ра ци ја. 

Би кер-Ско вил и Мил нер (Be ec her-Sco vil le, Mil ner, 1957) су ис пи ти-
ва ли ме мо ри ју и ин те ли ген ци ју код 10 осо ба ко је су пре тр пе ле би ла те-
рал ну ре сек ци ју ме ди јал ног тем по рал ног ре жња. Ре зул та ти ових сту ди ја 
ука зу ју на зна чај хи по кам пу са за нор мал но функ ци о ни са ње ме мо ри је. 
Сва ки пут ка да су хи по кам пус и хи по кам пал ни ги рус би ли би ла те рал-
но оште ће ни то ком опе ра ци је, про на ђен је де фи цит у ме мо ри ји. Уче-
ста лост и озбиљ ност на па да код осо ба са епи леп си јом је у ве ли кој ме-
ри сма ње на го ди ну да на на кон опе ра ци је, и иако су ис пи та ни ци и да ље 
има ли ма ње или ве ће на па де, ови на па ди ни су оста вља ли по стик ту сне 
про ме не као ра ни је, па су сто га па ци јен ти мо гли да сма ње до зу ле ко-
ва. Што се ти че оп ште ин те ли ген ци је, она је код ових ис пи та ни ка би ла 
ма ло по бољ ша на на кон опе ра ци је, ве ро ват но за то што су ис пи та ни ци 
би ли ма ње по спа ни не го ра ни је (Be ec her-Sco vil le, Mil ner, 1957). Би кер-
Ско вил и Мил нер (Be ec her-Sco vil le, Mil ner, 1957), ука зу ју на по зи ти ван 
од нос из ме ђу сте пе на де струк ци је хи по кам пу са и сте пе на оште ће ња ме-
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мо ри је. У свим овим ре сек ци ја ма хи по кам пус, ун кус и амиг да ла су та-
ко ђе би ли оште ће ни, али ипак, зна чај амиг да ле и пе ри а миг да ло ид ног 
ре ги о на за ме мо риј ске функ ци је још увек је отво ре но пи та ње ко је тре ба 
ис пи та ти. 

Упе ча тљив и пот пу но нео че ки ван ре зул тат био је те жак гу би так пам-
ће ња о не дав ним до га ђа ји ма код па ци је на та ко ји ма је ре сек ци ја ме ди-
јал ног тем по рал ног ре жња то ли ко обим но ура ђе на, да је за хва ти ла, би-
ла те рал но, глав не де ло ве хи по кам пу са (Be ec her-Sco vil le, Mil ner, 1957). 
На ла зи у ових 10 слу ча је ва ука зу ју на зна чај хи по кам пал ног ре ги о на за 
нор мал но функ ци о ни са ње ме мо ри је. Свим ис пи та ни ци ма је из вр ше на 
би ла те рал на ре сек ци ја ме ди јал ног тем по рал ног ре жња у оној ме ри ко-
ја је до ве ла до оште ће ња хи по кам пу са и хи по кам пал ног ги ру са би ла те-
рал но, при че му су сви ис пи та ни ци по ка за ли ја сан и упо ран по ре ме ћај 
ме мо ри је, а у 2 нај ра ди кал ни ја слу ча ја де фи цит је на ро чи то те жак, и без 
по бољ ша ња на кон две или ви ше го ди на од опе ра ци је (Be ec her-Sco vil le, 
Mil ner, 1957).

Циљ сту ди је ко ју су спро ве ли Глиб нер, Хелм сте дер и Ел гер (Gle ib-
ner, Helm sta ed ter, El ger, 1998), био је да про це ни до при нос хи по кам пу-
са ви зу ел ној ме мо ри ји упо ре ђи ва њем не у роп си хо ло шке пер фор ман се 
па ци је на та са епи леп си јом де сног тем по рал ног ре жња, са и без оште-
ће ња хи по кам пу са пре о пе ра тив но и по сто пе ра тив но. Пре ма Глиб нер, 
Хелм сте дер, Ел гер (1998), па ци јен ти са оште ће њем хи по кам пу са по-
ка зу ју пре о пе ра тив но и по сто пе ра тив но оште ће ње ви зу ел не ме мо ри је, 
док па ци јен ти без оште ће ња хи по кам пу са не ма ју не до стат ке у ви зу ел-
ној ме мо ри ји. Не до ста ци у ви зу ел ној ме мо ри ји ни су на гла ше ни на кон 
ре сек ци је де сног хи по кам пу са. Уме сто то га, по сто пе ра тив ни по да ци 
ука зу ју на по бољ ша ња ко ја би се мо гла при пи са ти по бољ ша њу функ ци-
о ни са ња де сне хе мис фе ре, што по др жа ва иде ју да ре сек ци ја де сног тем-
по рал ног ре жња но си са со бом ма ли ри зик за ког ни тив но по гор ша ње. 
Вр ста хи рур шког ле че ња не ма раз ли чи те ефек те на из вр ше ње не у роп-
си хо ло шких пер фор ман си. Ни у јед ној гру пи ис пи та ни ка, у сту ди ји ко-
ју су спро ве ли Глиб нер, Хелм сте дер и Ел гер (1998), ни су еви ден ти ра на 
зна чај на по гор ша ња у по сто пе ра тив ном пе ри о ду, што по др жа ва оп шти 
став да опе ра ци ја де сног тем по рал ног ре жња но си ма ле ри зи ке за до-
дат не ког ни тив не не до стат ке. На кон опе ра ци је је еви ден ти ран зна ча јан 
на пре дак за ро та ци о не гре шке при за да ци ма ви зу ел не ме мо ри је, и за 
ви зу о кон струк тив не спо соб но сти. Ка ко су свим ис пи та ни ци ма у овом 
узор ку на кон опе ра ци је сма ње ни на па ди, овај на пре дак се мо же про ту-
ма чи ти као ефе кат по бољ ша ња функ ци о ни са ња де сне хе мис фе ре из ван 
под ру чи ја ре сек ци је (Gle ib ner, Helm sta ed ter, El ger, 1998).
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По ре ме ћа ји уче ња и ме мо ри је ду го су до во ђе ни у ве зу са дис функ-
ци јом тем по рал ног ре жња код фо кал не епи леп си је. Са об зи ром да је 
ле ви тем по рал ни ре жањ до ми нан тан за је зич ке функ ци је, ње го во оште-
ће ње се по ве зу је са оште ће њем ме мо ри је вер бал них по да та ка, а де сни, 
не до ми нант ни тем по рал ни ре жањ је ва жан за уче ње и ме мо ри са ње по-
да та ка ко је је те шко вер ба ли зо ва ти, као што су не по зна та ли ца или ви-
зу ел но пред ста вљен ап стракт ни ди зајн (Gle ib ner, Helm sta ed ter, El ger, 
1998). Јам баг и сар. (Jam ba gue et al., 1993, пре ма Gu i ma ra es et al., 2006), 
су ис пи ти ва ли 28 де це са епи леп си јом тем по рал ног ре жња и утвр ди ли 
да је ко ре ла ци ја из ме ђу де фи ци та ви зу ел не ме мо ри је и епи леп си је де-
сног тем по рал ног ре жња ја ча, не го ко ре ла ци ја из ме ђу де фи ци та вер бал-
не ме мо ри је и епи леп си је ле вог тем по рал ног ре жња. Пре ма Гу и марс и 
сар. (Gu i ma ra es et al., 2006), не у роп си хо ло шки де фи ци ти се мо гу по ја-
ви ти код од ра слих осо ба са епи леп си јом тем по рал ног ре жња, по себ но 
ка да су оште ће не ме зи јал не струк ту ре. Ове осо бе обич но има ју спе ци-
фич но ког ни тив но оште ће ње, углав ном ве за но за пам ће ње. Ако оште ће-
ње за хва та хи по кам пус до ми нант не хе мис фе ре за го вор, па ци јен ти мо гу 
има ти оште ће ње вер бал не ме мо ри је, док оште ће ње хи по кам пу са не до-
ми нант не хе мис фе ре мо же да до ве де до оште ће ња ви зу ел не ме мо ри је. 
По сто ји ја сан од нос из ме ђу по вре де хи по кам пу са и оште ће ња ме мо ри је 
код осо ба са епи леп си јом ле вог тем по рал ног ре жња. Код па ци је на та са 
епи леп си јом де сног тем по рал ног ре жња, овај од нос ни је та ко ја сан. Де-
фи цит пам ће ња се углав ном ја вља ка да епи леп си ја об у хва та оба тем по-
рал на ре жња и до ми нант ну хе мис фе ру.

Ка да је вр ше но по ре ђе ње де це кон трол не гру пе и де це са епи леп-
си јом тем по рал ног ре жња, на ђе но је да је вер бал на ме мо ри ја сма ње на 
код де це са епи леп си јом ле вог тем по рал ног ре жња, а ви зу ел на ме мо-
ри ја сма ње на код де це са епи леп си јом де сног тем по рал ног ре жња (Gu-
i ma ra es et al., 2006). За ле ви тем по рал ни ре жањ по сто је на го ве шта ји да 
ме зи јал не и нео кор ти кал не тем по рал не струк ту ре слу же за раз ли чи те 
аспек те ме мо ри је. За де сни тем по рал ни ре жањ по сто је до ка зи да оште-
ће ње у тем по ро ме зи јал ним струк ту ра ма мо же би ти узрок оште ће ња не-
вер бал них ме мо риј ских функ ци ја (Gle ib ner, Helm sta ed ter, El ger, 1998).

Осо бе са епи леп си јом ме ди јал ног тем по рал ног ре жња мо гу има ти 
де фи ци те у ме мо ри ји ко ји су у ве зи са дис функ ци јом ме ди јал ног тем-
по рал ног ре жња. Ме мо риј ски си стем ме ди јал ног те по рал ног ре жња чи-
ни су шти ну про це са де кла ра тив не ме мо ри је у чи јој осно ви је пам ће ње 
но вих до га ђа ја и чи ње ни ца (Sco vil le, Mil ner, 1957, пре ма Golby et al., 
2002). Овај си стем се на ла зи у ре ги о ну хи по кам пу са и па ра хи по кам-
пу са, ко ји про из во ди ве ћи ну ин пу та за хи по кам пал ни ре ги он (In sa u sti, 
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Ama ral, Co wan, 1987, пре ма Golby et al., 2002). Сту ди је ле зи ја ука зу ју да 
су ле ва и де сна тем по рал на ме зи јал на струк ту ра од су штин ског зна ча ја 
за вер бал ну и ви зу о спа ци јал ну ме мо ри ју (Helm sta ed ter et al., 1994; Mil-
ner, 1972, пре ма Golby et al., 2002). 

У сво јој сту ди ји, Зоу и сар. (Zhou et al., 2007, пре ма Ma za ra ti, 2008) 
за сту па ју мо дел по на вља них на па да у од су ству па то ло ги је хи по кам пу са. 
Ова кав при ступ до зво ља ва ауто ри ма да по ка жу да крат ки, по на вља ни 
на па ди мо гу иза зва ти оште ће ње ме мо ри је и ког ни ци је. Мо гућ ност да су 
ког ни тив ни по ре ме ћа ји се кун дар ни у од но су на ко мор би ди тет епи леп-
си је са не ким дру гим оште ће њем, до би ја ма ло па жње. Нпр. де пре си ја, 
ко ја је ве о ма чест ко мор би ди тет са епи леп си јом, мо же има ти зна ча јан 
ути цај на ког ни тив не и ме мо риј ске функ ци је. Ако је по ре ме ћај ме мо-
ри је код осо ба са епи леп си јом за и ста у ве зи са де пре си јом, он да се по-
бољ ша ње ког ни тив них и ме мо риј ских де фи ци та мо же по сти ћи ан ти де-
пре си ви ма. Чак иако ни је дан ко мор би ди тет, нпр. де пре си ја, не оме та 
ди рект но функ ци ју ме мо ри је, ипак мо же да је по гор ша. Има ју ћи у ви ду 
сло же ност ме мо риј ских и ког ни тив них ме ха ни за ма, као и ра зно вр сност 
основ них не у рон ских про це са, ма ло је ве ро ват но да се оште ће ње ме-
мо ри је и ког ни ци је код епи леп си је мо же об ја сни ти јед ним ме ха ни змом 
(Ma za ra ti, 2008). Пре ма Ка дис и сар. (Ka dis et al., 2004), де ца са епи леп-
си јом по ка зу ју де фи ци те на објек тив ним те сто ви ма уче ња и пам ће ња. 
Ро ди те љи и де ца из ве шта ва ју да де фи ци ти у ме мо ри ји мо гу не га тив но 
ути ца ти на сва ко днев но функ ци о ни са ње. Код од ра слих осо ба са епи леп-
си јом, из ве шта ва ње о ме мо риј ским функ ци ја ма је ви ше по ве за но са де-
пре си јом не го са мим ре зул та ти ма на те сто ви ма ме мо ри је. За ис пи ти ва-
ње пси хо ло шких и ког ни тив них пре дик то ра сва ко днев не ме мо ри је код 
37 де це са ме ди цин ски ре зи стент ном епи леп си јом, Ка дис и сар. (2004),  
су ко ри сти ли из ве штај де це, ро ди тељ ски опис реј тин га ме мо риј ске пер-
фор ман се, као и стан дард не те сто ве па жње, ин те ли ген ци је, ви зу ел не и 
вер бал не ме мо ри је, и емо ци о нал ног ста ња. На ла зи ука зу ју на то да се 
сва ко днев на ме мо ри ја код де це са ре зи стент ном епи леп си јом раз ли ку-
је од од ра слих; про бле ми са па жњом мо гу би ти у осно ви ме мо риј ских 
про бле ма код де це.

Де ца са хро нич ном епи леп си јом су под ве ћим ри зи ком за на ста нак 
про бле ма и те шко ћа у по сти за њу од ре ђе ног ци ља, у по ре ђе њу са де цом 
без на па да или де цом са дру гим хро нич ним обо ље њи ма. Фак то ри ко ји 
до во де до ових про бле ма код де це са епи леп си јом, још увек ни су до бро 
по зна ти. Ис пи ти ва ње ових фак то ра је ва жно, јер ло ша ака дем ска по-
стиг ну ћа мо гу во ди ти до ло ших дру штве них ис хо да и до при не ти не за-
по сле но сти у од ра слом до бу (McNe ils, Johnson, Hu berty, Austin, 2005).
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 ЗА КЉУ ЧАК

Мно штво ме ха ни за ма мо же до при не ти пре ки ду ме мо риј ских функ-
ци ја код осо ба са епи леп си јом, па је раз у ме ва ње при ро де ових де фи ци та 
ва жно, јер ће оно де фи ни са ти те ра пиј ске по ступ ке и трет ман. Оште ће-
ња уче ња и пам ће ња па ци јен ти ма са епи леп си јом пред ста вља ју зна ча-
јан те рет, па је на струч ња ци ма раз ли чи тих про фи ла да овим осо ба ма 
олак ша ју функ ци о ни са ње у со ци јал ној сре ди ни и до сти за ње ака дем ских 
по стиг ну ћа. 
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MEMORY IN PATIENTS WITH EPILEPSY – A REVIEW  
OF RESEARCH
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SUMMARY

Summary of numerous research papers from the epilepsy areas points 
to a multitude of mechanisms that may contribute to the interruption me-
mory function in these individuals. It points out to the importance of the 
hippocampus for normal memory functions, and the importance of surge-
ry in treatment of patients with medial temporal lobe epilepsy. As the left 
temporal lobe is considered dominant for language functions, its damage is 
associated with impaired verbal memory data, and the right, non-dominant 
temporal lobe is considered important for learning and storing data that are 
difficult to verbalize. It has been shown that the correlation between visual 
memory deficits and right temporal lobe epilepsy is stronger than the cor-
relation between verbal memory deficits and left temporal lobe epilepsy. It 
is important that children with chronic epilepsy are at greater risk for pro-
blems and difficulties in achieving a particular goal, compared with chil-
dren without seizures or other chronic illnesses.

KEY WORDS: epilepsy, memory, the hippocampus, the deficits.
     


