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Циљ овог ис тра жи ва ња је да се на осно ву ко ри шће них ди јаг но стич ких 
ин стру ме на та про це ни спо соб ност чи та ња и утвр де об ли ци и те жи на  
алек сијe код афа зич них па ци је на та. За по тре бе ис тра жи ва ња фор ми ран је 
узо рак од 14 афа зич них бо ле сни ка, ко ји ма је ди јаг но за афа зи је по ста вље на Бо-
стон ским ди јаг но стич ким те стом за афа зи је (BDAE). За ис пи ти ва ње спо-
соб но сти чи та ња   ко ри шћен је суб тест чи тањa из BDAE на осно ву ко јег је  
про це ње на спо соб ност чи та ња на глас и раз у ме вањe на пи са ног ма те ри ја ла. 
Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да је алек си ја при сут на код свих ти по-
ва афа зич ких син дро ма. Де фи ци ти су се ис по љи ли и при чи та њу на глас и код 
раз у ме ва ња про чи та ног. По ка за но је да се оште ће ње чи та ња код не флу ент-
них афа зи ја (Бро ки на и тран скор ти кал на мо тор на афа зи ја) ма ни фе сту је  по 
ти пу ли те рар не алек си је, уз при су ство мор фо ло шких па ра лек си ја. С дру ге 
стра не,  код флу ент них афа зи ја (Вер ни ке о ва и тран скор ти кал на сен зор на 
афа зи ја) углав ном се ма ни фе сту је вер бал на алек си је, пра ће на се ман тич ким 
па ра лек си ја ма.

Кључ не ре чи: афа зи ја, чи та ње на глас, раз у ме ва ње про чи та ног, алек си ја

УВОД

Афа зи ја је сте че ни по ре ме ћај је зич ке ко му ни ка ци је узро ко ван 
оште ће њем мо зга, ко ји се ма ни фе сту је де фи ци ти ма на пал ну лин-
гив стич ких, па ра лин ги ви тич ких и ког ни тив них спо соб но сти Афа зи ја 
обич но за хва та ви ше мо да ли те та је зи ка: усме ни го вор, раз у ме ва ње, чи-
та ње, пи са ње и ге стов ни го вор (Ву ко вић, 2010). Функ ци ја чи та ња мо же 
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би ти то тал но оште ће на, или се ја вља де ли мич но оште ће ње спо соб нсо-
ти чи та ња. Код па ци је на та ко ји има ју са чу ва не не ке чи тач ке спо соб нсо-
ти уоча ва ју се раз ли чи ти об ли ци гре ша ка. Де фи ци ти у чи та њу на глас 
обич но су пра ће ни по ре ме ћа јем раз у ме ва ња. До са да шњим ем пи риј-
ским сту ди ја ма је по ка за но да по сто је раз ли чи ти об ли ци алек си је и да 
су гре шке у чи та њу углав ном по ве за не са ти пом афа зич ног син дро ма и 
ме стом мо жда не ле зи је (Ву ко вић, 2010, Ву ко вић и сар., 2009).

Де фи ни ци ја и по де ла алек си је

Але ки ја је тер мин ко јим се озна ча ва гу би так или по ре ме ћај спо соб-
но сти чи та ња узро ко ван оште ће њем мо зга. О оалек си ји се мо же го во ри-
ти он да ка да је се по ре ме ћај ја ви код осо ба ко је су ра ни је пот пу но овла-
да ле ве шти ном чи та ња. Алелк си ја се ма ни фе сту је ши ро ком ле пе зом 
симп то ма, ме ђу ко јим асу: де фи ци ти у пре по зна ва њу гра фе ма, за ме на 
сло ва, ин вер зи ја ско ва у ре чи ма, по ре ме ћај по је ди нач них гла сов них ре-
пре зен та ци ја у звуч не мо де ле ре чи, раш чла њи ва ње ре чи, не мо гућ ност 
чи та ња ор то граф ски не пра вил них ре чи, де фи ци ти у чи та њу бе сми сле-
них ре чи, ви зу ел не гре шке. де ри ва ци о не гре шке,  се ман тич ке па ра лек-
си је и др (Ву ко вић, 2010). 

У кла си фи ка ци ји алек си ја из два ја ју се два основ на при сту па: тра ди-
ци о нал ни (ло ка ли за ци о ни стич ки) и пси хо лин гви стич ки.

 Пре ма тра ди ци о нал ном при сту пу кла си фи ка ци ја сте че них по ре-
ме ћа ја чи та ња ба зи ра ном на ло ка ли за ци ји мо жда не ле зи је и ди со ци-
ја ци ји по је ди них мо да ли те та је зич ке функ ци је, раз ли ку ју се три об ли-
ка алек си је: алек си ја без агра фи је, алек си ја са агра фи јом и фрон тал на 
алек сиј.

Алек си ја без агра фи је (ок ци пи тал на алек си ја)

Сма тра се да се у осно ви овог син дро ма на ла зи  пре кид тран сфе ра 
ви зу ел них ин фор ма ци ја од ви зу ел ног кор тек са де сне хе мис фе ре до од-
го ва ра ју ћег го вор ног под руч ја у ле вој хе мис фе ри, тј. до ги ру са ан гу ла ри-
са. Алек си ју без агра фи је ка рак те ри ше оште ће ње спо соб но сти чи та ња, 
уз пот пу ну очу ва ност спон та ног го во ра, ауди тив ног раз у ме ва ња, по на-
вља ња и пи са ња. Овај тип алек си је, ме ђу тим мо же би ти пра ћен акал ку-
ли јом, ано ми јом за ви зу ел но при ка за не објек те, а по себ но ано ми јом за 
бо је. Од пра те ћих не у ро ло шких де фи ци та ја вља се де сна хо мо ним на 
хе ми а ноп си ја. Син дром алек си је је опи са на код ле зи је ме ди јал ног де ла 
ок ци пи тал ног ре жња и спле ни ју ма кор пус ка ло зу ма (Ву ко вић, 2010; 
Ву ко вић, 2008).
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Алек си ја са агра фи јом (па ри је то-тем по рал на алек си ја)

Сма тра се да је у осно ви овог син дро ма гу би так „оп тич ких сли ка 
ре чи“ ко је су  ре пре зен то ва не у ле вом ги ру су ан гу ла ри су. Ка рак те ри ше 
се те шким оште ће њем функ ци је чи та ња и пи са ња, уз ре ла тив ну очу-
ва ност го вор ног је зи ка. У акут ној фа зи овај син дром обич но је пра ћен 
па ра фа зи ја ма, ано ми јом и по ре ме ћа ји ма по на вља ња. Мо гу би ти при-
сут ни и еле мен ти Герст ма но вог син дро ма. Од пра те ћих не у ро ло шких 
де фи ци та ја вља ју се де сно стра на хе ми па ре за и хо мо ним на хе ми а ноп-
си ја. На ста је као по сле ди ца ле зи је ле вог ги ру са ан гу ла ри са (Ву ко вић, 
2002; Оцић, 1998).

Фрон тал на алек си ја

Фрон тал на алек си ја на ста је као по сле ди ца ле зи је фрон тал них обла-
сти ле ве хе мис фе ре мо зга. Де фи ци ти чи та ња слич ни су оним ис па ди-
ма у чи та њу ко ји се сре ћу код па ци је на та са Бро ки ном афа зи јом, са мо 
се ма ни фе сту ју у не што те жем сте пе ну. Чи та ње на глас је оште ће но, од-
ли ку је се оте жа ном ар ти ку ла ци јом ре чи, фо нем ским па ра фа зи ја ма и 
сма ње ном бр зи ном чи та ња. Раз у ме ва ње тек ста је не што очу ва ни је, а 
де фи ци ти се ис по ља ва ју код раз у ме ва ња и схва та ња ду жег тек ста (Ву ко-
вић, 2002; Ву ко вић, 2010).

Пси хо лин гви стич ки при ступ кла си фи ка ци ји алек си је за сно ван је на 
ана ли зи обра за ца по ре ме ћа ја чи та ња на глас. Пре ма овом при сту пу из-
дво је на су три основ на ти па алек си је: фо но ло шка алек си ја, ду бин ска 
алек си ја и по вр шин ска алек си ја.

Фо но ло шка алек си ја

Прет по ста вља се да се у осно ви ове алек си је на ла зи оште ће ње спо-
соб но сти упо тре бе је зич ких пра ви ла за кон вер зи ју гра фе ма у фо не ме. 
Фо но ло шка алек си ја се ка рак те ри ше не спо соб но шћу чи та ња ре чи без 
зна че ња (не-ре чи), са тен ден ци јом њи хо вог осми шља ва ња. Нај че шће 
су у пи та њу ви зу ел не гре шке (ор то граф ска па ра лек си ја), од но сно да уме-
сто ре чи без зна че ња про чи та ју реч са зна че њем ко ја је ви зу ел но слич на 
тра же ној ре чи. Иако је спо соб ност чи та ња пра вих ре чи на глас  очу ва на, 
ови па ци јен ти има ју те шко ће у раз у ме ва њу зна че ња ових ре чи. По ред 
те шко ћа при чи та њу не-ре чи  те же чи та ју и ни ско фре квент не и но ве, 
њи ма не по зна те ре чи (Ву ко вић, 2002; 2010).
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Ду бин ска алек си ја

Па ци јен ти са ду бин ском алек си јом ис по ља ва ју број не се ман тич ке 
гре шке при чи та њу на глас. Уме сто на пи са не ре чи обич но про ду ку ју 
се ман тич ки слич не ре чи или ре чи ко је по зна че њу ни су слич не  на пи-
са ној ре чи. По ред се ман тич ких гре ша ка, ови па ци јен ти ис по ља ва ју ви-
зу ел не и де ри ва ци о не (мор фо ло шке) гре шке. Гре шке се че шће ис по-
ља ва ју код функ ци о нал них не го са др жај них ре чи, као и при чи та њу ап-
стракт них не го кон крет них ре чи. Ови па ци јен ти ни су у ста њу да чи та ју 
не-ре чи, а при чи та њу по ка зу ју тен ден ци ју да  не-ре чи пре ве ду у ре чи 
са зна че њем (Ву ко вић, 2008; Ву ко вић, 2007).

По вр шин ска алек си ја

На ста је код па ци је на та ко ји се при чи та њу осла ња ју на пра ви ла 
гра фем ско-фо нем ске кон вер зи је. Они че сто гре ше при чи та њу ор то-
граф ски не пра вил них ре чи, ко је се и од ви ја пре ко пра ви ла гра фем-
ско-фо нем ске кон вер зи је. Гре шке се ма ни фе сту ју про дук ци јом ре чи 
ко је су фо но ло шки слич не на пи са ној ре чи. Ме ха ни зам на стан ка ове 
алек си је ни је са свим, али се прет по ста вља да на ста је на ни воу ула зног 
ви зу ел ног лек си ко на, оште ће њем лек сич ко-се ман тич ког си сте ма или 
пре ки дом тран сфе ра ин фор ма ци ја из ме ђу ових опе ра ци ја чи та ња (Ву-
ко вић, 2008). 

ЦИЉ РА ДА

 Циљ овог ра да је да се на осно ву ко ри шће них ди јаг но стич ких 
ин стру ме на та про це ни спо соб ност чи та ња и утвр де об ли ци алек си је 
код афа зич них па ци је на та.

МЕ ТОД РА ДА

Узо рак

Узо рак се са сто јао од 14 афа зич них па ци је на та. Од укуп ног бро ја 
ис пи та ни ка 7 је има ло не флу ент не афа зи је (6 Бро ки ну и 1 тран скор ти-
кал ну мо тор ну афа зи ју), а 7 флу ент не афа зи је (6 Вер ни ке о ву и 1 тран-
скор ти кал ну сен зор ну афа зи ју). Ста рост ис пи та ни ка у узор ку кре та ла 
се од 34 до 79 го ди на жи во та. Код свих ис пи та ни ка из узор ка, ди јаг но за 
афа зи је је по ста вље на на осно ву Бо стон ског ди јаг но стич ког те ста за афа-
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зи је - BDAE (Go od glass i Ka plan, 1983). Та ко ђе је код свих ис пи та ни ка 
ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом или маг нет ном ре зо нан цом иден-
ти фи ко ва на ле зи ја у ле вој мо жда ној хе мис фе ри. Сви ис пи та ни ци су 
има ли до ми нант ну упо тре бу де сне ру ке. У узо рак ни су укљу че ни па ци-
јен ти са де мен ци јом, ви зу о спа ци јал ним де фи ци ти ма и де фи ци ти ма у 
вид ном по љу.

Про це ду ра и тех ни ке ис пи ти ва ња

За ис пи ти ва ње функ ци је чи та ња ко ри шћен је суб тест Чи та ње из 
Бо стон ског ди јаг но стич ког те ста за афа зи је, ко ји се са сто ји из шест де ло-
ва кон ци пи ра них та ко да се по чи ње од про сти јих и иде ка сло же ни јим 
за да ци ма.

Суб тестoм чи та ња BDAE прoцeње на је спо соб ност чи та ња на глас 
и раз у ме ва ња на пи са ног ма те ри ја ла.

Пр вим де лом те ста про це њу је се спо соб ност чи та ња ре чи и ре че-
ни ца. Од ис пи та ни ка је тра же но да про чи та 10 ре чи ко је ре пре зен ту ју 
пред ме те, бо је, бро је ве, ак тив но сти и ге о ме триј ске об ли ке. За сва ку тач-
но про чи та ну реч ис пи та ник је до би јао 1 по ен, та ко да је мак си мал ни 
број по е на на овом за дат ку 10. На кон то га је од ис пи та ни ка тра же но да 
про чи та 10 ре че ни ца и за сва ку тач но про чи та ну ре че ни цу ис пи та ник 
је до би јао 1 по ен, па је и на овом за дат ку мак си ма лан број по е на 10.

Дру гим де лом те ста про це њу је се спо соб ност раз у ме ва ња на пи са-
ног ма те ри ја ла. Пр во се ис пи ту је раз ли ко ва ње сим бо ла и ре чи - ис пи-
та ни ку се про чи та реч, на кон че га он тре ба да је про на ђе у по ну ђе ном 
ни зу на пи са них ре чи, ко ји по ред тач ног са др жи и не тач не од го во ре. За 
сва ки та чан од го вор ис пи та ник је до би јао 1 по ен, та ко да је мак си ма лан 
број по е на на овом за дат ку 10. За тим се ис пи ту је пре по зна ва ње фо нет-
ски слич них ре чи – ис пи та ни ку се про чи та реч, а он тре ба да је про на ђе 
у по ну ђе ном ни зу на пи са них, фо но ло шки слич них ре чи. Мак си ма лан 
број по е на је 8. На кон то га се про це њу је спо соб ност сла га ња сли ка и 
ре чи - на на лог ис пи ти ва ча, ис пи та ник тре ба да про чи та на пи са ну реч 
и да по ка же на сли ци по јам ко ји она озна ча ва. Мак си ма лан број по е на 
је 10. На кра ју се на ла зи за да так чи та ња ре че ни ца и па су са - на кон са мо-
стал ног чи та ња по ну ђе ног тек ста па ци јент тре ба да про на ђе та чан, од 
че ти ри по ну ђе на од го во ра, ко ји пред ста вља до пу ну (од го вор) про чи та-
ног тек ста. Мак си ма лан број по е на на овом за дат ку из но си 10.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ре зул та ти ис тра жи ва ња су при ка за ни та бе лар но. Ана ли за до би је-
них ре зул та та по ка зу је да се по ре ме ћа ји чи та ња на глас и раз у ме ва ња 
на пи са ног тек ста ис по ља ва ју код свих ти по ва афа зич них син дро ма. По-
ре ме ћа ји функ ци је чи та ња ва ри ја ју у сте пе ну, што по ка зу ју по стиг ну-
ћа на за да ци ма. Исто вре ме но, уоче не су ква ли та тив не раз ли ке у по ре-
ме ћа ју чи та ња на глас.  

 На осно ву ана ли зе до би је них по да та ка уоча ва се да по сто ји за чај-
на раз ли ка у чи та њу на глас из ме ђу па ци је на та са не флу ен тим афа зи ја-
ма и па ци је на та са флу ент ним об ли ци ма афа зич ног син дро ма. Ни ме, 
па ци јен ти са не флу ент ним об ли ком афа зи је има ју бо ља по стиг ну ћа и 
ма ње гре ша ка при ли ком чи та ња по је ди нач них ре чи као и при чи та њу 
ре че ни ца не го па ци јен ти са флу ент ним афа зи ја ма (те бе ле 1 и 2)

Та бе ла 1 –  Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти чи та ња на глас  
па ци је на та са не флу ент ним афа зи ја ма

вр ста је зич ког
стимулуса

по стиг ну ће/мак си мал ни скор па ци је на та
са нефлуентним облицима афазија

Г. Н. Ј. З. И. М. Б. Б. В. Р. П. К. Љ. Л.

чи та ње ре чи 10/10 10/10 10/10 8/10 9/10 9/10 8/10

чи та ње ре че ни ца 10/10 2/10 9/10 6/10 6/10 9/10 6/10

Код не ких ис пи та ни ка, са не флу ент ним об ли ци ма афа зи је то ком 
чи та ња на глас уоче на је сма ње на бр зи на чи та ња, не си гур ност при чи-
та њу ду жих ре чи и оте жа на ар ти ку ла ци ја. Исто вре ме но је код по је ди-
них па ци је на та уоче но при су ство фо нем ских (ли те рар них) па ра лек-
си ја. Ка рак те ри стич но је да су па ци јен ти са не флу ент ним афа зи ја ма 
че сто гре ши ли при чи та њу функ ци о нал них ре чи, за тим код чи та ња ап-
стракт них име ни ца и ни ско фре квент них ре чи. Ис ти че мо и то да су ови 
па ци јен ти оствар ли ве ћа по стиг ну ћа при чи та њу по је ди нач них ре чи 
не го ре че ни ца. Јед на од ка рак те ри сти ка ових па ци је на та је  од у ста ја ња 
то ком чи та ња, псо еб но на за дат ку чи та ња ре че ни ца.
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Taбелa 2 –  Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти чи та ња на глас  
па ци је на та са флу ент ним афа зи ја ма

вр ста је зич ког
стимулуса

по стиг ну ће/мак си мал ни скор па ци је на та
са флуентним облицима афазија

Ж. Б. M. E. М. С. Љ. J. Г. С. В. Р. M. Р.

чи та ње ре чи 5/10 6/10 10/10 7/10 8/10 4/10 3/10

чи та ње ре че ни ца 0/10 9/10 10/10 1/10 8/10 2/10 0/10

Ис пи та ни ци са флу ент ним об ли ци ма афа зи ја су углав ном чи та ли 
флу ент но, без окле ва ња, али је са др жај про чи та ног че сто би вао пот пу-
но раз ли чит или бе сми слен у од но су на на пи са ни текст. При чи та њу на-
глас код ових па ци је на та углав ном се ис по ља ва ју лек сич ке па ра лек си је 
(се ман тич ког и асе ман тич ког ти па) и нео ло ги зми (псе у до-ре чи), док 
су фо нем ске па ра лек си је знат но ре ђе. Ка рак те ри стич но је да су ови па-
ци јен ти че сто гре ши ли при чи та њу са др жај них ре чи, док су функ ци о-
нал не ре чи углав ном чи та ли ко рект но. Та ко ђе је при ме ће но, као и код 
па ци је на та са не флу ент ним  афа зи ја ма, да су успе шни ји при чи та њу 
по је ди нач них ре чи не го на за дат ку чи та ња ре че ни ца.

Ана ли зом ре зу ла та до би је них ис пи ти ва њем спо соб нсо ти раз у ме ва-
ње пи са ног је зи ка утвр ђе но је да по сто ји зна чај на раз ли ка у раз у ме ва њу 
на пи са ног тек ста из ме ђу ис пи та ни ка са флу ент ним и ис пи та ни ка са 
не флу ент ним об ли ци ма афа зич ких син дро ма. Па ци јен ти са не флу ент-
ним афа зи ја ма су би ли успе шни ји на свим за да ци ма раз у ме ва ња ппро-
чи та ног у од но су на па ци јен те са флу ент ним афа зи ја ма.

Та бе ла 3  Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти раз у ме ва ња  
пи са ног је зи ка код па ци је на та са не флу ент ним афа зи ја ма

вр ста је зич ког
стимулуса

по стиг ну ћа/мак си мал ни скор па ци је на та
са нефлуентним облицима афазија

Г. Н. Ј. З. И. М. Б. Б. В. Р. П. К. Љ. Л.

раз ли ко ва ње сим бо ла и ре чи 10/10 10/10 10/10 7/10 10/10 10/10 10/10

пре по зна ва ње фо нет ски  
слич них ре чи 8/8 8/8 8/8 5/8 8/8 8/8 8/8

сла га ње сли ка и ре чи 10/10 10/10 10/10 3/10 10/10 10/10 5/10

чи та ње ре че ни ца и па су са 9/10 7/10 8/10 1/10 6/10 8/10 1/10
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Ta be la 4  Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти раз у ме ва ња пи са ног 
је зи ка код па ци је на та са флу ент ним афа зи ја ма

вр ста је зич ког
стимулуса

по стиг ну ћа/мак си мал ни скор па ци је на та
са флуентним облицима афазија

Ž. B. M. E. M. S. Lj. J. G. S. V. P. M. R.

раз ли ко ва ње сим бо ла  
и ре чи 2/10 8/10 10/10 5/10 10/10 10/10 2/10

пре по зна ва ње фо нет ски  
слич них ре чи 2/8 4/8 8/8 5/8 8/8 5/8 2/8

сла га ње сли ка и ре чи 0/10 9/10 10/10 9/10 10/10 5/10 5/10

чи та ње ре че ни ца и па су са 0/10 6/10 8/10 3/10 6/10 4/10 0/10

 

По да ци при ка за ни у та бе ла ма 3 и 4. По ка зу ју да су ис пи та ни ци са 
не флу ен тим афа зи ја ма би ки успе шни ји у раз у ме ва њу на пи са ног тек-
ста не го што би се то оче ки ва ло, с об зи ром на те шко ће при гла сном 
(усме ном) чи та њу. Де фи ци ти су се углав ном ис по ља ва ли код раз у ме-
ва ња и схва та ња ду жег тек ста. С дру ге стра не, код не ких па ци је на та са 
флу ент ним афа зи ја ма по ре ме ћа ји раз у ме ва ња пи са ног је зи ка ма ни фе-
сту ју се пот пу ним оту ђе њем сми сла на пи са них је зич ких сим бо ла. По-
је ди ни па ци јен те су ис по љи ли те шко ће још на ни воу пре по зна ва ња 
на пи са них сло ва и сим бо ла. Ка рак те ри стич но је да не ки па ци јен ти са 
флу ент ним афа зи ја ма ни су раз у ме ли зна че ње ре че ни ца, ко је су ко рект-
но про чи та ли на глас.  

На осно ву ана ли зе до би је них по да та ка иден ти фи ко ва но је не ко ли-
ко ти по ва алек сич них гре ша ка: ли те рал на алек си ја, вер бал на алек си ја, 
мор фо ло шке па ра лек си је, чи та ње сло во по сло во и се ман тич ке па ра-
лек си је.
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Та бе ла 5. Ди стри бу ци ја ти по ва гре ша ка у чи та њу  
код афа зич ких син дро ма

тип афа зи је

ти по ви гре ша ка у чи та њу

ли те рал .
алексија

се ман тич ке 
паралексије

мор фо ло шке
паралексије

чи та ње 
сло во по 

слово
вер б.
алекс.

Бро ки на афа зи ја 8 4 7

Вер ни ке о ва афа зи ја 6 1 2

Тран скор ти кал на  
сен зор на афа зи ја 2 1 4

Тран скор ти кал на 
мо тор на афа зи ја 1 3 1

Еви дент но је да се ве ћи на на ве де них ти по ва гре ша ка у чи та њу ис-
по ља ва код свих об ли ка афа зич ких син дро ма. Ипак се мо же го во ри ти 
о тен ден ци ји раз ли чи тог ис по ља ва ња ти по ва алек сич ких гре ша ка код 
флу ент них и не флу ент них об ли ка афа зич ких син дро ма. На ши ре зул та-
ти по ка зу ју да су ли те рар не алек си је и мор фо ло шке па ра лек си је ти пич-
ни је за па ци јен те са не флу ент ним афа зи ја ма, док вер бал не алек си је и 
се ман тич ке па ра лек си је ка рак те ри шу афа зи је флу ент ног ти па.

ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУ ЧАК

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња био је да се на осно ву про це не спо-
соб нсо ти чи та ња на глас и раз у ме ва ља на пи са ног ма те ри ја ла из дво је не-
ки об ли ци и те жи на алек си је.

Ре зул та ти су по ка за ли да се оште ће ње функ ци је чи та ња ја вља и 
код ис пи та ни ка с не флу ент ним и флу ент ним афа зи ја ма. Де фи ци ти су 
се ис по љи ли код чи та ња на глас и код раз у ме ва ња про чи та ног. Ме ђу-
тим, тре ба ис та ћи да по сто је раз ли ке у те жи ни алек си је из ме ђу ис пи-
та ни ка са не флу ент ним и флу ент ним афа зи ја ма. Дру гим ре чи ма, те жи 
об лик алек си је ис по ља ва се код ис пи та ни ка са флу ент ним афа зи ја ма. 
У при лог то ме го во ре и ве ћа по стит гну ћа на за да ци ма чи та ња ре чи, 
чи та ња ре че ни ца и раз у ме ва ње па ра гра фа у гру пи ис пи та ни ка са не-
флу ент ним афа зи ја ма. 

Ква ли та тив на ана ли за до би је них по да та ка по ка зу је да обра зац гре-
ша ка у чи та њу ко ре ли ше са ти пом афа зич ког син дро ма. Код не флу ент-
них афа зи ја (Бро ки на и тран скор ти кал на мо тор на афа зи ја) оште ће ње 
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чи та ња је по ти пу ли те рал не алек си је, уз при су ство мор фо ло шких па-
ра лек си ја (из во ђе ње но вих об ли ка од на пи са них ре чи). У осно ви овог 
ти па по ре ме ћа ја чи та ња на ла зи се не мо гућ ност име но ва ња сло ва, иако 
је пер цеп ци ја сло ва у су шти ни очу ва на. Па ци јен ти са не флу ент ним афа-
зи ја ма бо ље чи та ју крат ке, кон крет не и ви со ко фре квент не ре чи, не го 
ду ге, ап стракт не и ви со ко фре квент не ре чи. Ка рак те ри стич но је да они 
че сто ко рект но про чи та ју реч, иако гре ше у име но ва њу  сло ва од ко јих 
је реч са ста вље на. Прет по ста вља се да због то га они бо ље и раз у ме ју 
пи са ни ма те ри јал, не го што га чи та ју на глас (Ву ко вић и сар., 2009). Ре-
зул та ти ове сту ди је та ко ђе по ка зу ју да па ци јен ти са не флу ен тим афа зи-
ја ма че сто успе шно до пу ња ва ју за по че те ре че ни це иако пра ве гре шке 
при чи та њу на глас, што по ка зу је да бо ље раз у ме ју  пи са ни ма те ри јал 
не го што га чи та ју на глас. Ме ђу тим, у не ким слу ча је ви ма по ре ме ћа ју 
раз у ме ва ња про чи та ног до при но се спо ро и на пор но чи та ње.

Код флу ент них афа зи ја (Вер ни ке о ва и тран скор ти кал на сен зор на 
афа зи ја) оште ће ње чи та ња углав ном се ма ни фе сту је по ти пу вер бал не 
алек си је, пра ће не се ман тич ким па ра лек си ја ма. Уме сто на пи са не ре чи 
ови па ци јен ти обич но про ду ку ју дру гу реч ко ја је углав ном се ман тич ки 
бли ска на пи са ној. Осим то га, они че шће гре ше код чи та ња са др жај них 
не го функ ци о нал них ре чи. Тре ба ис та ћи и то да не ки па ци јен ти са флу-
ент ним афа зи ја ма че сто ни су у ста њу да про чи та ју реч или је про чи та ју 
по гре шно и по ред то га што успе шно име ну ју сло ва те ре чи. По ре ме ћај 
раз у ме ва ња са др жа ја про чи та ног тек ста ка рак те ри стич но су обе леж је 
па ци је на та са флу ент ним афа зи ја ма, а сте пен по ре ме ћа ја обич но је па-
ра ле лан те жи ни по ре ме ћа ја раз у ме ва ња го вор ног је зи ка. По ре ме ћа ји 
раз у ме ва ња ис по ља ва ју се чак и за оне ре чи ко је бо ле сни ци ко рект но 
про чи та ју на глас.

До са да шња ис тра жи ва ња по ка за ла су да се по је ди не алек сич не 
гре шке мо гу по ве за ти са кли нич ким ти пом афа зи је. Код па ци је на та са 
флу ент ним афа зи ја ма при ме ће не су се ман тич ке гре шке (уме сто на пи-
са не ре чи па ци јен ти про чи та ју реч ко ја је бли ска по зна че њу или сме на-
тич ки не по ве за на). Овај тип по ре ме ћа ја чи та ња ка рак те ри ше ду бин ску 
алек си ју (Colt hart, 1980; Ву ко вић, 2010), ко ја се и ма ни фе сту је про дук ци-
јом се ман тич ких па ра лек си ја при чи та њу.

По вр шин ска алек си ја се ка рак те ри ше фо но ло шким гре ша ка ма (Saf-
fran, 1985; Ву ко вић, 1998). Овај тип алек си је се од ра жа ва не мо гућ но шћу 
из вр ша ва ња гра фем ско-фо нем ске кон вер зи је, што до во ди до број них 
фо но ло шких гре ша ка, ко је се по себ но уоча ва ју у је зи ци ма са сло же ним 
пи смом. 
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 FORMS  OF AL EX IA IN APH ASIC  PA TIENTS:   
A  PRELIMINARY  IN VESTIGA TION

JELENA  ĆULAFIĆ,  M ILE VUKOVIĆ  &  I RE NA  VUKOVIĆ
F aculty of Spe cial Ed u cation a nd Rehabili tat io n, Belgrade

Summary

The aim  of this  re search  i s to assess r ea ding ability a nd  determine  the 
forms of  a lexia  in  aphasic pa tients. For purpos es  o f this re se arch, a s ample  
of  14 aphasic  patien ts  i s forme d  to whom  t he  d iagnosis o f aphasi a  is made 
according  the Boston Diagnostic Aphasia Examination. For testing reading 
skills, a subtest from the Boston Diagnostic Aphasia Examinatio (BDAE) was 
used that evaluate the examinees’: ability to read aloud and comprehension 
of written materials. The research results have shown that alexia is present 
in all types of aphasic syndromes. The deficits have been manifested during 
the read-aloud and reading comprehension. It has shown that reading 
disorders in nonfluent aphasia (Broca’s and transcortical motor aphasia) 
were manifested by the type of literal alexia, with presence of morphological 
paralexia, so this type of reading disorders may be defined as a deep alexia. 
Оn the other hand, reading disorders in fluent aphasia (Wernicke’s and 
transcortical sensory aphasia) are mostly manifested by the type of verbal 
alexia followed by semantic paralexia.

KEY WORDS: aphasia, reading aloud, reading comprehension, alexia
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