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До са да шњим ем пи риј ским сту ди ја ма је по ка за но да спо соб ност по на-
вља ња је зич ких сти му лу са код афа зич них су бје ка та за ви си од ти па афа зич-
ког син дро ма. Код не ких об ли ка афа зи ја овај мо да ли тет је зич ке функ ци је 
је у пот пу но сти очу ван, док се у дру гим об ли ци ма ја вља раз ли чит сте пен 
оште ће ња. 

Основ ни 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 ре пе ти тив ног го во ра и утвр ди 
ње гов зна чај у диферeнцирању афа зич ких син дро ма.

За по тре бе ис тра жи ва ња фор ми ран је узо рак од 34 ис пи та ни ка са афа-
зи јом, ко ји ма је ди јаг но за по ста вље на Бо стон ским ди јаг но стич ким те стом 
за афа зи је (БДАЕ). За ис пи ти ва ње спо соб но сти по на вља ња ко ри шће ни су суб-
те сто ви по на вља ње ре чи и по на вља ње ре че ни ца из БДAE.

Ре зул та ти ис пи ти ва ња су по ка за ли да су ис пи та ни ци са афа зи ја ма 
флу ент ног ти па успе шни ји при по на вља њу је зич ких сти му лу са од ис пи та-
ни ка са не флу ент ним афа зи ја ма. По ред то га, иден ти фи ко ва не су раз ли ке у 
ти по ви ма гре ша ка из ме ђу те сти ра них гру па афа зич них су бје ка та. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: афа зи ја, ре пе ти тив ни го вор, флу ент на афа зи ја, не флу-
ент на афа зи ја

1  Рад је проистекао из пројекта “Евалуација третмана стечених поремећаја говора и 
језика”, број 179068 (2011-2014), чију реализацију финансира Министарство просвете и 
науке Републике Србије.

ОШТЕЋЕЊЕ ГОВОРА
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УВОД

У нај оп шти јем сми слу, афа зи ја се де фи ни ше као по ре ме ћај је зич ке ко-
му ни ка ци је узро ко ван ле зи јом мо зга. „Афа зи ја обич но за хва та ви ше мо-
да ли те та је зич ке функ ци је: усме ни го вор, раз у ме ва ње, пи са ње, чи та ње 
и ге стов ни го вор. Tо је мул ти мо дал ни об лик по ре ме ћа ја је зич ке ко му-
ни ка ци је“ (Ву ко вић, 2010: 64.). Ка рак те ри стич но је да не ки мо да ли те-
ти је зи ка мо гу би ти ви ше оште ће ни од дру гих, а не ки са свим очу ва ни. 
На тој осно ви су из вр ше не и основ не ди хо то ми је у афа зи о ло ги ји, па се 
на при мер, ко ри сте тер ми ни: екс пре сив на афа зи ја/ре цеп тив на афа зи ја; 
флу ент на афа зи ја/не флу ент на афа зи ја и др. 

Кли нич ка про це на по је ди них мо да ли те та је зич ке функ ци је код осо-
ба са афа зи јом омо гу ћа ва увид у ни во очу ва но сти, од но сно оште ће ња 
го вор них и је зич ких спо соб но сти. Исто вре ме но, по ре ђе ње пер фор ман-
си у по је ди ним мо да ли те ти ма је зич ке функ ци је пред ста вља је дан од 
кри те ри ју ма за гру пи са ње афа зич ких син дро ма, пре ма Бо стон ској кла-
си фи ка ци ји. Пре ма овом кри те ри ју му, кла сич ни афа зич ки син дро ми се 
де ле у две гру пе. Пр ву гру пу чи не афа зи је са по ре ме ћа јем по на вља ња, 
а дру гу афа зи је без по ре ме ћа ја по на вља ња. Гру пи афа зи ја са по ре ме ћа-
јем по на вља ња при па да ју: гло бал на афа зи ја, Бро ки на афа зи ја, Вер ни ке-
о ва афа зи ја и кон дук тив на афа зи ја, а гру пу афа зи ја без по ре ме ћа ја по-
на вља ња чи не ти по ви тран скор ти кол них афа зи ја (мо тор на, сен зор на и 
ме шо ви та) и ано мич ка афа зи ја. Иако ова ди хо то ми ја има од ре ђе ни кли-
нич ки зна чај, јер пред ста вља смер ни цу за да љу екс по ло ра ци ју го вор них 
и је зич ких функ ци ја, гру пи са ње афа зич ких син дро ма по том прин ци пу 
не ма ди јаг но стич ко-те ра пиј ску вред ност. 

Има ју ћи у ви ду на пред на ве де не чи ње ни це, циљ овог ра да је био да 
се ис пи та спо соб ност ре пе ти тив ног го во ра код афа зич них па ци је на та 
и утвр ди ње гов зна чај у ди фе рен ци ра њу по је ди них ти по ва афа зич ких 
син дро ма. 
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ЦИљ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња је да се на осно ву ди јаг но стич ких 
ин стру ме на та про це ни спо соб ност ре пе ти тив ног го во ра код ис пи та ни ка 
са афа зи јом.

У скла ду са ци љем, по ста вље ни су сле де ћи за да ци: 
 – ис пи та ти спо соб ност ре пе ти ци је по јед ни ач них лек сич ких је ди-

ни ца; 
 – ис пи та ти спо соб ност ре пе ти ци је ре че ни ца;
 – ана ли зи ра ти ти по ве гре ша ка у ре пе ти тив ном го во ру код по је ди-

них ти по ва афа зич ких син дро ма;
 – упо ре ди ти спо соб ност по на вља ња је зич ких сти му лу са из ме ђу 

ис пи та ни ка са флу ент ним афа зи ја ма и ис пи та ни ка са афа зи ја-
ма не флу ент ног ти па. 

МЕ ТОД
 

Фор ми ра ње и опис узор ка

Кри те ри ју ми за укљу чи ва ње ис пи та ни ка у узо рак:
 – да осо ба има оште ће ње мо зга ко је узро ко ва ло афа зи ју;
 – да је афа зи ја ди јаг но сти ко ва на ком плет ним афа зи о ло шким ис-

пи ти ва њем;
 – да је осо ба ста ри ја од 18 го ди на;

Пре ма на пред на ве де ним кри те ри ју ми ма фор ми ран је узо рак од 34 
ис пи та ни ка (18 му шка ра ца и 16 же на), ста ро сне до би од 42 до 91 го ди ну 
(про сеч на ста рост: 71 го ди на). У узор ку су би ла два ис пи та ни ка са ви со-
ком струч ном спре мом (ВСС), осам ис пи та ни ка је има ло ви шу струч ну 
спре му (ВШС), док је њих 24 би ло са сред њом струч ном спре мом (ССС). 
Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, код 33 ис пи та ни ка је ве ри фи ко ва на ва-
ску лар на ле зи ја мо зга, док је код јед ног ис пи та ни ка ло ка ли зо ван ту мор 
мо зга. 
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Tабела 2. Основ ни по да ци ис пи та ни ка 

Пол Му шки. ........................................................
женски ........................................................

18
16

Про сеч на го ди на
ста ро сти

Нај мла ђи .....................................................
Просечна година старости ...............................
Најстарији ................................................... .

42
71
91

Сте пен
стручне спреме

ВСС .............................................................
ВШС. ...........................................................
ССС ............................................................ .

2
8
24

Ети о ло шки
фактори

Ин фаркт мо зга ..............................................
Тумор мозга ..................................................

33
1

Тип афазије Флу ент не:  – Вер ни ко ва ..............................
 – ано мич на  ...............................
  – кон дук тив на ...........................  
  – тран скор ти кал на сен зор на ........
  – та ла мич ка ..............................
Не флу ент не:  – гло бал на .................................
 – Бро ки на  ................................  
 – суб кор ти кал на мо тор на .............

9
6
4
2
3
2
3
5

Та бе ла 2. Оп шти по да ци ис пи та ни ка  
са опи сом ме ста мо жда не ле зи је

Р
ед

. б
р.

И
ни

 ци
 ја

 ли
 

п
ол

Го
 д.

ро
ђе

њ
а

Ло ка ли за ци ја мо жда ног оштећења

1 А. Д. м 1968 Па ри је тал но ле во, фрон тал но де сно 

2 А. Д. ж 1921 Ис хе ми ја па ри је тал но ле во

3 Б. А. ж 1935 Тем по ро-па ри је тал но ле во

4 Б. А. ж 1931 Па ри је тал но ле во

5 Б. Г. ж 1930 Обо стра но фрон тал но 
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6 В. С. м 1946 Хе ма том па ри је то-тем по рал но ле во 

7 Г.М. ж 1943 Па риј тал но ле во, ба зал не ган гли је ле во 

8 Г. М. м 1941 Хе мо ра ги ја у та ла му су, ле во 

9 Д. Р. м 1951 Фрон то-па ри је тал но ле во 

10 ж.Б. м 1938 Ис хе ми ја ок ци пи тал но ле во, ба зал не ган гли је обо-
стра но

11 ж. Д. м 1940 Тем по ро-ок ци пи тал но де сно, ири га ци о но под руч-
је ар те ри је це ре бри (А.Ц.М) ле во 

12 З. Р, ж 1932 Кап су ла ин тер на, па ра вен три ку лар но де сно 

13 И. љ. м 1936 Фрон тал но де сно, тем по рал но ле во

14 Ј. З. м 1954 Та ла мус обо стра но

15 Ј. Л. м 1948 Ис хе ми ја тем по рал но ле во, ко ро на ра ди ја та обо-
стра но 

16 Ј. М. ж 1953 Хе мо ра ги ја ин тра кап су лар но де сно 

17 К. М. м 1943 Ис хе ми ја тем по ро-ок ци пи тал но ле во 

18 К. Ш. м 1920 Та ла мус и кап су ла ин тер на с де сне стра не 

19 Л. М. ж 1925 Ис хе ми ја–ба зал не ган гли је, ле во

20 Л. В. ж 1948 Ме нин ге ом фрон тал но па ра са ги тал но ле во 

21 М. Ј. ж 1969 Тем по ро-па ри је тал но ле во 

22 М. С. м 1948 Про јек ци ја ири га ци је АЦМ 

23 М. М. м 1926 Про јек ци ја ири га ци је А.Ц.М. ле во

Н.В. ж 1930 Па ри је тал но ле во, па ра вен три ку лар но ле во

25 П. С. ж 1935 Хе мо ра ги ја па ри је тал но ле во

26 П. Ј. м 1928 Ис хе ми ја тем по ро-фрон тал но ле во, тем по ро-ок-
ци пи тал но-па ри је тал но де сно

27 Р. Д. ж 1926 Хе ма том тем по ро-ок ци пи тал но ле во

28 С. Б. м 1936 Ис хе ми ја тем по ро-па ри је то– фрон тал но – ле во 1459

29 С. Н. м 1959 Тем по ро-па ри је тал но ле во

30 Т. Д. ж 1934 Ис хе ми ја па ра вен три ку лар но и па ри је тал но ле во

31 Т. П. м 1931 Хе мо рар ги ја у та ла му су ле во

32 Т. Б. м 1935 Ин су лар но и тем по лар но ле во,
Па ри је то-ок ци пи тал но десно

33 Ш. Б. ж 1943 Ис хе ми ја у ири га ци о ном под руч ју АЦМ ле во

34 П.Д. ж 1953 Тем по рал но ле во 
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ПРОЦЕДУРА, МЕСТО И ВРЕМЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Код свих ис пи та ни ка из узор ка је нај пре при ме њен Бо стон ски ди-
јаг но стич ки тест за афа зи је – BDAE (Go od glass i Ka plan, 1983), на осно-
ву ко га је по ста вље на ди јаг но за афа зи је. Ис пит ни ци су те сти ра ни ин-
ди ви ду ал но, у про сто ри ји изо ло ва ној од бу ке. На осно ву ек пре сив них 
обе леж ја го во ра, ис пи та ни ци су по де ље ни у две гру пе: 1. ис пи та ни ци 
са флу ент ним афа зи ја ма и 2. ис пи та ни ци са не флу ен тим афа зи ја ма. 
На кон то га је усле ди ла кван ти та тив на и ква ли та тив на ана ли за по да-
та ка до би је них на суб те сто ви ма: 1. по на вља ње ре чи и 2. по на вља ње 
ре че ни ца. Вр ше но је по ре ђе ње по стиг ну ћа из ме ђу те сти ра них гру па 
ис пи та ни ка. 

Ис тра жи ва ње је оба вље но у Кли нич ко-бол нич ком цен тру – Зе-
мун на оде ље њу не у ро ло ги је, од по чет ка мар та до кра ја ју ла 2011. 
го ди не.

ТЕХ НИ КЕ ИС ПИ Т И ВА ЊА

Оп шти по да ци, по да ци о ме сту и при ро ди мо жда не ле зи је узе ти су 
из исто ри ја бо ле сти ис пи ти ни ка. 

За по ста вља ње ди јаг но зе и од ре ђи ва ње ти па афа зи је при ме њен је 
Бо стон ски ди јаг но стич ки тест за афа зи је.

За про це ну спо соб но сти по на вља ња при ме ње на су два су бе ста БДАЕ: 

1. Суб тест по на вља ње ре чи
2. Суб тест по на вља ње ре че ни ца

Суб тест по на вља ње ре чи са др жи 10 за да та ка. Од ис пи та ни ка се тра-
жи да по но ви реч ко ју је из го во рио ис пи ти вач. За сва ку тач но по но вље ну 
реч да је се 1 по ен. Број мо гу ћих по е на на овом за дат ку из но си 10. Код 
од го во ра бе ле же се ар ти ку ла ци о на од сту па ња и при су ство па ра фа зи ја.

Суб тест По на вља ње ре че ни ца са др жи два ти па за да та ка: 1. ре че ни-
це ма ле ве ро ват но ће и 2. ре че ни це ве ли ке ве ро ват но ће. Ис пи ти вач чи-
та јед ну по јед ну ре че ни цу и тра жи од ис пи та ни ка да је по но ви. Сва ка 
пра вил но по но вље на ре че ни ца ско ру је се 1 по е ном. Пра ви се одво је ни 
скор за ре че ни це ма ле и ве ли ке ве ро ват но ће. Бу ду ћи да у сва кој гру пи 
има по 8 ре че ни ца, ис пи та ник мак си мал но мо же да оства ри 8 по е на на 
по на вља њу ре че ни ца ма ле ве ро ват но ће и 8 по е на на за дат ку по на вља ња 
ре че ни ца ве ли ке ве ро ват но ће. Пре ма то ме, укуп ни скор на суб те сту по-
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на вља ња ре че ни ца мо же да из но си 16. При те сти ра њу, ис пи ти вач бе ле-
жи ар ти ку ла ци о на од сту па ња и при су ство па ра фа зи ја. 

ХИ ПО ТЕ ЗЕ

1. По ре ме ћа ји по на вља ња го вор них сти му лу са ис по ља ва ју се код 
свих ти по ва афа зич ких син дро ма.

2. Оче ку ју се зна чај не раз ли ке у спо соб но сти по на вља ња из ме ђу 
ис пи та ни ка са флу ент ним и не флу ент ним об ли ци ма афа зи ја. 

3. Оче ку ју се раз ли ке у ти по ви ма гре ша ка при по на вља њу из ме ђу 
ис пи та ни ка са флу ент ним и не флу ент ним об ли ци ма афа зи ја. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ана ли за до би је них ре зул та та по ка зу је да се по ре ме ћа ји по на вља ња 
ис по ља ва ју код свих ис пи та ни ка. По ре ме ћа ји ва ри ра ју у те жи ни и об ли-
ку. У та бе ла ма 3 и 4 при ка за ни су ре зул та ти по на вља ња ре чи за сва ког 
ис пи та ни ка по на о соб. 

Та бе ла 3 -Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти по на вља ња ре чи  
ис пи та ни ка са флу ент ним афа зи ја ма 

Тип
афазије По стиг ну ће/мак си мал ни скор

Вер нике о ва
Б.Н. И.љ. Ј.Л. К.М. П.Н. Р.Д. С.Н. Т.Б. П.Д.

3/10 4/10 4/10 2/10 3/10 2/10 1/10 3/10 0/10

Кон дуктив на
ж.Д. М.С. М.М. Ш.Б.

7/10 5/10 4/10 4/10

Ано мичка
А.д

1
. А.Д

2
. Б.А. В.С. Н.В. Т.Д.

8/10 8/10 9/10 9/10 7/10 9/10

Тран скортикал на
сензорна

Г.М. П.Д.

9/10 8/10

Та ла мич ка 
Г.М. Ј.З. Т.П.

8/10 9/10 8/10
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Та бе ла 4 – Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти по на вља ња ре чи  
ис пи та ни ка са не флу ент ним афа зи ја ма 

Тип афазије По стиг ну ће/мак си мал ни скор 

Глобална
П.Ј. С.Б.

0/10 0/10

Бро ки на
Б.Г. Д.Р. Л.В

3/10 4/10 5/10

Суб кор тикал на моторна
ж.Б. З.Р. Ј.М. К.Ш. Г.М.

8/10 8/10 6/10 7/10 7/10

У та бе ла ма 5 и 6 при ка за ни су ре зул та ти по на вља ња ре че ни ца код 
ис пит ни ка са флу ент ним и не флу ент ним афа зи ја ма.

Та бе ла 5 – Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти  
по на вља ња ре че ни цаве ли ке ве ро ват но ће  
– ис пит ни ци са флу ент ним афа зи ја ма

Тип
афазије По стиг ну ће/мак си мал ни скор 

Вер никеова
Б.Н. И.љ. Ј.Л. К.М. П.Н. Р.Д. С.Н. Т.Б. П.Д.

2/8 1/8 1/8 1/8 0/8 0/8 2/8 1/8 1/8

Кон дуктив на
ж.Д. М.С. М.М. Ш.Б.

4/8 2/8 2/8 1/8

Ано мичка
А.д

1
. А.Д

2
. Б.А. В.С. Н.В. Т.Д.

8/8 7/8 8/8 6/8 7/8 7/8

Тран скорти кал на
сензорна

Г.М. П.Д.

7/8 6/8

Та ла мич ка 
Г.М. Ј.З. Т.П.

6/8 7/8 6/8
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Та бе ла 6 – Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти  
по на вља ња ре че ни ца ве ли ке ве ро ват но ће  
– ис пит ни ци са не флу ент ним афа зи ја ма

Тип афазије По стиг ну ће/мак си мал ни скор 

Гло бал на
П.Ј. С.Б.

0/8 0/8

Бро ки на
Б.Г. Д.Р. Л.В

3/8 2/8 3/8

Суб кор тикал на мо тор на 
ж.Б. З.Р. Ј.М. К.Ш. Г.М.

8/8 8/8 6/8 7/8 7/8

У та бе ла ма 7 и 8 при ка за ни су ре зул та ти по на вља ња ре че ни ца ма ле 
ве ро ват но ће за сва ког ис пит ни ка по на о соб. 

Та бе ла 7 – Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти  
по на вља ња ре че ни ца ма ле ве ро ват но ће  

– ис пи та ни ци са флу ент ним афа зи ја ма

Тип афазије По стиг ну ће/мак си мал ни скор 

Вер никеова
Б.Н. И.љ. Ј.Л. К.М. П.Н. Р.Д. С.Н. Т.Б. П.Д.

2/8 1/8 1/8 1/8 0/8 0/8 2/8 1/8 1/8

Кон дуктив на
ж.Д. М.С. М.М. Ш.Б.

2/8 2/8 1/8 0/8

Ано мичка
А.Д

1
. А.Д

2
. Б.А. В.С. Н.В. Т.Д.

5/10 7/8 5/8 4/8 3/8 3/8

Тран скорти кал на
сензорна

Г.М. П.Д.

6/8 5/8

Та ла мич ка 
Г.М. Ј.З. Т.П.

6/8 5/8 4/8
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Та бе ла 8 – Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти  
по на вља ња ре че ни цама ле ве ро ват но ће  

– ис пи та ни ци са не флу ент ним афа зи ја ма

Тип афазије По стиг ну ће/мак си мал ни скор 

Гло бал на
П.Ј. С.Б.

0/8 0/8

Бро ки на
Б.Г. Д.Р. Л.В

2/8 2/8 0/8

Суб кор тикал на 
моторна

ж.Б. З.Р. Ј.М. К.Ш. Г.М.

6/8 5/8 5/8 3/8 3/8

Ана ли зом до би је них ре зул та та по ка за но је да су бо ле сни ци са флу-
ен тим афа зи ја ма би ли успе шни ји на за дат ку по на вља ња ре чи од бо ле-
сни ка са не флу ент ним об ли ци ма афа зич ких син дро ма. По ред то га, бо-
ле сни ци са флу ент ним афа зи ја ма су оства ри ли ве ће по стиг ну ће и на 
за да ци ма по на вља ња ре че ни ца ма ле и ве ли ке ве ро ват но ће. Ова кав на лаз 
су ге ри ше на не што очу ва ни ју спо соб ност по на вља ња је зич ких сти му лу-
са код бо ле сни ка са флу ент ним афа зи ја ма у по ре ђе њу са бо ле сни ци ма 
са афа зи ја ма не флу ен тог ти па. 

Ква ли та тив ном ана ли зом до би је них по да та ка по ка за но је да по сто је 
раз ли ке у ти по ви ма гре ша ка из ме ђу бо ле сни ка са флу ен нтим и не флу-
ент ним афа зи ја ма. Бо ле сни ци са флу ент ним об ли ци ма афа зи ја углав-
ном су по на вља ли је зич ке сти му лу се флу ент но, без окле ва ња, али је по-
но вље на реч, од но сно ре че ни ца че сто раз ли чи та од за да те. Као ре зул тат, 
у овој гру пи бо ле сни ка ја вља се ве ћи број вер бал них па ра фа зи ја, не го у 
гру пи бо ле сни ка са не флу ент ним афа зи ја ма. 

Код ис пи та ни ка са не флу ент ним афа зи ја ма уоча ва се спо ро ар ти-
ку ли са ње и оте жа на про дук ци ја ре чи и ре че ни ца, као и ду га окле ва ња 
и па у зе то ком го во ра. Код не ких ис пи та ни ка из ове гру пе, ја вља ју се 
фо нем ске па ра фа зи је. Ка рак те ри стич но је да су бо ле сни ци са не флу-
ент ним об ли ци ма афа зи ја има ли бо ље ре зул та те при ли ком по на вља ња 
по је ди нач них ре чи, не го при по на вља њу ре че ни ца.
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ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КљУ ЧАК
 
Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња је да се на осно ву ди јаг но стич ких 

ин стру ме на та про це ни спо соб ност ре пе ти тив ног го во ра код афа зич ких 
бо ле сни ка. Ана ли за ре зул та та ис тра жи ва ња је по ка за ла да се оште ће-
ње ре пе ти тив ног го во ра ја вља код ис пи та ни ка са флу ент ним и не флу-
ент ним афа зи ја ма. Де фи ци ти су се ис по љи ли ка ко на ни воу по на вља-
ња по је ди нач них лек сич ких је ди ни ца, та ко и при по на вља њу ре че ни ца. 
Упо ред ном ана ли зом до би је них ре зул та та је по ка за но да је оште ће ње 
спо соб но сти по на вља ња из ра же ни је код ис пи та ни ка са не флу ент ним 
афа зи ја ма не го код ис пи та ни ка са афа зи ја ма флу ент ног ти па. 

Ове раз ли ке су усло вље не ти по ви ма афа зич ких син дро ма ко ји су 
иден ти фи ко ва ни код ис пи та ни ка укљу че них у ово ис тра жи ва ње. Гру пу 
не флу ент них афа зи ја чи ни ли су ис пи та ни ци са гло бал ном афа зи јом, 
Бро ки ном афа зи јом и суп кор ти кал ном мо тор ном афа зи јом. Оште ће-
ње ре пе ти тив ног го во ра пред ста вља јед ну од зна чај них ка рак те ри сти ка 
гло бал не афа зи је и афа зи је Бро ки ног ти па, док је овај мо да ли тет је зич-
ке функ ци је у суп кор ти кал ној мо тор ној афа зи ји ма ње оште ћен. С дру ге 
стра не, гру пу флу ент них афа зи ја чи ни ли су ис пи та ни ци са Вер ни ке о-
вом, ко ну дук тив ном, тран скор ти кал ном сен зор ном, ано мич ком и та ла-
мич ком афа зи јом. За Вер ни ке о ву и кон дук тив ну афа зи ју је ка рак те ри-
стич но те шко оште ће ње спо соб но сти по на вља ња је зич ких сти му лу са, 
док је у тран скор ти кал ној сен зор ној, ано мич кој и та ла мич кој афа зи ји 
ова је зич ка функ ци ја углав ном очу ва на. 

Осим раз ли ка у ап со лут ним вред но сти ма по стиг ну тим на суб те сто-
ви ма по на вља ња ре чи и ре че ни ца, утвр ђе не су и раз ли ке у ти по ви ма 
гре ша ка из ме ђу ис пи та ни ка са флу ент ним и не флу ент ним афа зи ја ма.

 Код ис пи та ни ка са не флу ент ним афа зи ја ма уоче на је спо рост у 
про дук ци ји је зич ких за да та ка. По на ва ља ње ка рак те ри шу окле ва ња и 
оте жа на ар ти ку ла ци ја. У не ким слу ча је ви ма при сут не су фо нем ске па-
ра фа зи је. Као што је и оче ки ва но, ве ће те шко ће ис по ље не су при по на-
вља њу ду жих и фо но ло шки ком плек сни јих ре чи и ре че ни ца ма ле ве-
ро ва та но ће не го при по на вља њу је но став ни јих ре чи и ре че ни ца ве ли ке 
ве ро ват но ће. 

У узор ци ма го во ра ис пи та ни ка са флу ент ним афа зи ја ма уоче не су 
вер бал не па ра фа зи је, фо но ло шка раз град ња ре чи, де фи ци ти вер бал не 
ме мо ри је и те шко ће у схва та њу је зич ког за дат ка.

На осно ву све у куп не ана ли зе до би је них ре зул та та мо же се за кљу-
чи ти да про це на спо соб но сти по на вља ња има зна чај у ди фе рен ци ра њу 
афа зич ких син дро ма. 
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THE AS SES SMENT OF RE PE TI TION IN AP HA SIC PA TI ENTS

SR ĐAN PO PO VIć 
Cli ni cal-ho spi tal Cen tre of Ze mun, de part ment of ne u ro logy

IRE NA VU KO VIć, MI LE VU KO VIć 
Fa culty of Spe cial Edu ca tion and Re ha bi li ta tion, Belgrade

SuM MARy

The analysis of re pe ti tion abi lity in the ap ha sics is pre sen ted in this pa-
per. The Sam ple con si sted of 34 ap ha sic pa ti ents, age from 42 to 91 years.
The di ag no sis of ap ha sia was do ne ac cor ding Bo ston Di ag no stic Ap ha sia 
Exa mi na ti on (BDAE). Fo cal brain le sion was de ter mi ned by CT and MRI. 
In the as ses sment of re pe ti tion abi lity sub tests for re pe ti tion of words and 
re pe a ting phra ses from BDAE we re used. The ob ta i ned re sults ha ve shown 
that re pe ti tion de fi cits ap pe a red in flu ent and non-flu ent ap ha si as. Ho we-
ver, re pe ti tion di sor ders are pro mi nent in non-flu ent ap ha si as com pa ring 
to flu ent types of ap ha sia. The di fe rent pat tern of re pe ti tion de fi cits bet-
we en flu ent and non-flu ent ap ha si as is po ni ted out. re a ding di sor ders in 
te sted gro up of ap ha sic pa ti ents sug gest that both, an te ri or and po ste ri or 
parts of the brain ha ve fun ction in re a ding. 

KEY WORDS: re pe ti tion de fi cits, non-flu ent ap ha sia, flu ent ap ha sia


