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У ра ду су при ка за ни ре зул та ти скри нин га је зич ких и ког ни тив них спо-
соб но сти код па ци је на та са де пре си јом. Узо рак је чи ни ло 15 па ци је на та са 
де пре си јом, ста ро сне до би од 34-64 го ди не. При ме ње ни су Ми ни мен тал тест 
(Rov ner & Fol stein, 1987) и Скри нинг тест за афа зи је (Ву ко вић, 2010). Ре зул-
та ти су по ка за ли да ве ћи на па ци је на та има очу ва не је зич ке и ког ни тив не 
функ ци је. Ме ђу тим, код че ти ри па ци јен та иден ти фи ко ван је лак об лик де-
мен ци је. По ред то га, иден ти фи ко ав ни су је зич ки де фи ци ти у ви ду оскуд ног 
на ра тив ног дис кур са, не до вр ше них ре че ни ца, те шко ћа у на ла же њу са др жај-
них ре чи и при су ства вер бал них па ра фа зи ја. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: де пре си ја, ког ни тив не спо соб но сти, је зич ки де фи ци ти, 
скри нинг

ДЕ ПРЕ СИ ЈА - ДЕ ФИ НИ СА њЕ ОСНОВ НИх ПОј МО ВА

Не рас по ло же ње сре ће мо код свих љу ди. Оно је обич но крат ко трај но 
и про ла зно. Кад је ја че из ра же но и ка да по сто ји ра зу мљив раз лог на зи ва 

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.
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се ту гом од но сно жа ло шћу. Под де пре си јом се под ра зу ме ва па то ло шко 
не рас по ло же ње. Де пре си ја је емо ци о нал ни од но сно афек тив ни по ре ме-
ћај. Она је че сто пра те ћи симп том ра зних пси хич ких и со мат ских бо ле-
сти (Ка ли ча нин, 1992).

Де пре сив ну епи зо ду ка рак те ри ше без раз ло жна ту га, бес по моћ ност, 
без на де жност, гу би так ин те ре со ва ња и за до вољ ства у ак тив но сти ма ко-
је су ра ни је при чи ња ва ле за до вољ ство, сма ње на енер ги ја и осе ћај за-
мо ра. Из глед бо ле сни ка је из ме њен - у те шким слу ча је ви ма уоча ва се 
за ми шљен из раз ли ца, оп шта пси хо мо тор на успо ре ност, не ма ран или 
за пу штен из глед, по гну то др жа ње и скло ност пла чу. У де пре си ји су увек 
по ре ме ће не емо ци је, ми шље ње, во ља и на го ни (Ја шо вић, 2007).

Де пресвни син дром – об у хва та раз ли чи те ком би на ци је пси хич ких, 
пси хо мо тор них и со мат ских симп то ма, раз ли чи тог сте пе на, од бла гих 
до пси хо тич них об ли ка. Фе но ме но ло шко је згро чи не па то ло шко не рас-
по ло же ње, де пре сив ни са др жа ји ми шље ња, по ре ме ћај на гон ско – вољ-
них ди на ми за ма и ве ге та тив не смет ње. Тер мин де пре сив ни син дром 
под ра зу ме ва ис кљу чи во ак ту ел ну симп то ма ти ку и не ма ни ети о ло шку 
ко но та ци ју, ни ти ука зу је на ка рак те ри сти ке то ка. Пре по зна ва ње овог 
син дро ма је оба ве зни пр ви ко рак у ди јаг но сти ци де пре сив них по ре ме-
ћа ја (Ki el hol zu i Ho leu, 1973).

Ка рак те ри сти ке ког ни тив ног и емо ци о нал ног ста ту са  
па ци је на та са де пре си јом

Емо ци је

Ве ћи на бо ле сни ка опи су је до жи вљај де пре си је као ин тен зи ван ду-
шев ни бол и муч но осе ћа ње, ко је раз ли ку ју од до жи вља ја нор мал не ту ге. 
Та кви па ци јен ти су не рас по ло же ни, ту жни, са че сто при сут ним гу бит-
ком са мо по што ва ња. По не кад код бо ле сни ка до ми ни ра рав но ду шност, 
осе ћа ње пра зни не и уту че ност. Анк си зност се ја вља код око 90% слу-
ча је ва, и пра ће на је не при јат ним пред о се ћа њем да ће се де си ти не што 
стра шно. Де пре сив ни до жи вљај бо ле сни ци че сто опи су ју и као раз ли чи-
те вр сте те ле сних ма ни фе ста ци ја и смет њи као што су гла во бо ље, епи га-
стрич ни бол и др. И по ред осе ћа ња ту ге, не ки бо ле сни ци ни су у ста њу да 
за пла чу (ка рак те ри стич но за те же об ли ке де пре си је). Осе ћај кри ви це је 
ско ро стал ни симп том у де пре си ји, и мо же би ти по ве за но са су и цид ним 
раз ми шља њи ма. 
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Ког ни тив не функ ци је

Ми шље ње и го вор - Ког ни тив ни по ре ме ћај у де пре си ји пред ста вља 
ка рак те ри стич ни Бе ков три јас: не га тив ни до жи вљај се бе, све та око се бе 
и не га тив на ан ти ци па ци ја бу дућ но сти. Не га тив но ми шље ње бо ле сни ка о 
са мом се би ука зу је на сни же но са мо по што ва ње. Де пре сив не осо бе се бе 
до жи вља ва ју као ма ње вред не или сла бе, и сма тра ју да их и дру ги ви де 
као та кве. Про шлост са гле да ва ју као не га тив ну и про ма ше ну, и скло ни 
су ана ли зи ра њу сво јих гре ша ка из про шло сти. Бу дућ ност до жи вља ва ју 
без пер спек ти ве и без на де. Ми са о ни ток је углав ном успо рен, и код 10% 
бо ле сни ка мо же се ја ви ти блок ми сли. Го вор је успо рен. На по ста вље на 
пи та ња че сто од го ва ра ју са про ду же ном ла тен цом, од го во ри су углав-
ном крат ки и шту ри. У слу ча је ви ма пси хо тич них де пре си ја де пре сив не 
иде је по при ма ју су ма ну ти ква ли тет. Су ма ну те иде је мо гу би ти уса гле-
ше не са де пре сив ним рас по ло же њем или не у са гла ше не, ка да са др жај 
су ма ну тих иде ја ни је по ве зан са ту жним рас по ло же њем.

Пам ће ње - Ви ше од по ло ви не обо ле лих од де пре си је ис по ља ва по ре-
ме ћа је пам ће ња. Уоби ча је не су бјек тив не смет ње су ве за не за те шко ће 
у упам ћи ва њу, за бо рав ност и не до ста так кон цен тра ци је. Не ка да су ови 
симп то ми ја ко из ра же ни и у тим слу ча је ви ма се го во ри о „де пре сив на 
псе у до де мен ци ја“.

Па жња - Па ци јен ти се че сто жа ле да ни су у ста њу да се кон цен три-
шу, да су ра се ја ни и да не мо гу да па жњу усме ре на са др жа је ко ји су ван 
сфе ре њи хо вих пре о ку па ци ја. За де пре си ју је ка рак те ри сти чан по ви шен 
те на ци тет па жње, бу ду ћи да су бо ле сни ци не пре ста но оку пи ра ни од ре-
ђе ним те ма ма, као што је бо лест или смрт (Ја шо вић, 2007).

Свест и ин те ли ген ци ја - у де пре си ји су очу ва не.
Увид у бо лест – осо бе са де пре си јом има ју де ли мич но очу ван увид 

у бо лест, та ко да че сто са ме од лу чу ју да по тра же струч ну по моћ. У слу-
ча је ви ма пси хо тич них де пре си ја увид у бо лест из о ста је.

Во ља - Во ља је зна чај но по ре ме ће на код де пре сив них бо ле сни ка. Ја-
вља се хи по бу ли ја и абу ли ја. Де пре сив ним осо ба ма је те шко да за вр ше би-
ло ка кав за да так или оба ве зу. Та ко ђе, они не ма ју мо ти ва ци ју да за по чи њу 
би ло шта но во. Не ка да обо ле ли не ма ју енер ги је и во ље чак ни за оба вља-
ње еле мен тар них по сло ва (ку ва ње, чи шће ње, одр жа ва ње лич не хи ги је не, 
не ка да чак ни за уста ја ње из кре ве та). Код не ких па ци је на та се ја вља пси-
хо мо тор на аги та ци ја ко ју ка рак те ри ше убр зан го вор, као и раз ли чи те мо-
тор не рад ње (кр ше ње пр сти ју, до бо ва ње по сто лу, увр та ње ко се...).
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На го ни - Сни жен апе тит, не са ни ца та ко ђе ка рак те ри шу де пре си ју, 
уз ти пич но ју тар ње по гор ша ње де пре сив ног рас по ло же ња и про ме не у 
пси хо мо тор ној ак тив но сти. 

ЦИљ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

 Циљ овог ра да је да се на осно ву скри нин га је зич ких и ког ни тив них 
спо соб но сти про це ни ста тус је зич ког и ког ни тив ног функ ци о ни са ња па-
ци је на та са де пре си јом. У фо ку су ин те ре со ва ња су вер бал ни ауто ма ти-
зми, раз у ме ва ње, име но ва ње пред ме та, име но ва ње иза зва но пи та њи ма, 
по на вља ње, чи та ње, раз у ме ва ње пи са ног је зи ка, пи са ње, као и на ра тив-
ни дис курс. По ред то га, за ни мао нас је ста тус оп штих ког ни тив них спо-
соб но сти.

ХИПОТЕЗE ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

1. Го вор ни по ре ме ћај код па ци је на та са де пре си јом ис по ља ва се по 
ти пу успо ре ног го во ра;

2. Па ци јен ти са де пре си јом има ју очу ва не је зич ке спо соб но сти;
3. По ре ма ћај ког ни тив них функ ци ја ис по ља ва ју се оште ће њем 

опа жа ња, па жње, ми шље ња и пам ће ња;

МЕ ТОД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Фор ми ра ње и опис узор ка

У ис тра жи ва ње је укљу че но 15 па ци је на та ко ји су се на ла зи ли на 
ле че њу у Спе ци јал ној пси хи ја триј ској бол ни ци „Др Ла за Ла за ре вић“ у 
Па дин ској Ске ли. Узо рак су чи ни ли ис пи та ни ци оба по ла (осам му шка-
ра ца и се дам же на), ста ро сне до би од 34 до 64 го ди не.

Кри те ри ју ми укљу чи ва ња у узо рак су: по сто ја ње ја сних ди јаг но-
стич ких кри те ри ју ма за де пре си ју, пре ма ICD-10 кла си фи ка ци ји мен-
тал них по ре ме ћа ја, у гру пи F32-де пре сив на епи зо да и F33-ре ку рент ни 
де пре сив ни по ре ме ћа ји.

Кри те ри јум ис кљу че ња: све оста ле ди јаг но стич ке ка те го ри је где де-
пре си ја ни је до ми нант но кли нич ко обе леж је: схи зо а фек тив ни по ре ме-
ћај, ор ган ски де пре сив ни по ре ме ћа ји, не у рот ске де пре си је.

У та бе ли 1 при ка за не су де мо граф ске ка рак те ри сти ке узор ка.
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Та бе ла 1. Ка рак те ри сти ке ис пи та ни ка са де пре си јом

Ис пи та ни ци Ста рост Пол Ду жи на тра ја ња 
бо ле сти

 Л.Н. 44 год. женски 2 год.
 Ј.П. 51 год. мушки 22 год.
Т.А. 57 год. мушки 5 год.
 Ј.М. 51 год. женски 5 год.
 В.Г. 45 год. женски 1 год.
Б.Д. 43 год. женски 16 год.
В.Г. 48 год. женски 9 год.
Ч.М. 57 год. женски 1 год.
С.С. 57 год. женски 13 год.
П.С. 52 год. мушки 27 год.
З.Б. 59 год. мушки 5 год.

П.М. 53 год. мушки 21 год.
Ћ.Б. 34 год. мушки 10 год.
Ј.М. 52 год. мушки 11 год.
А.Ђ. 64 год. мушки 12 год.

Тест мерни инструменти

За ис пи ти ва ње је зич ких спо соб но сти ко ри шћен је Скри нинг тест за 
афа зи је (СТА) (Ву ко вић, 2010), а за про це ну оп штих ког ни тив них спо-
соб но сти при ме њен је Mi ni мен тал тест (MMSE).

Про це на на ра тив ног дис кур са из вр ше на је на осно ву опи са фо то-
гра фи је „Кра ђа ко ла ча“ из Бо стон ске ба те ри је те сто ва за афа зи је. 

Фо то гра фи ја „Кра ђа ко ла ча“да је је дан ре а ли сти чан при каз. Фо то-
гра фи ја је цр но-бе ла и осли ка ва си ту а ци ју из ствар ног жи во та. Пред ме-
ти и би ћа ко ја се ви де су при ка за ни ре а ли стич но, без ка ри ки ра ња и де-
фор ма ци ја. Уз до зво лу па ци је на та, го вор је је сни мљен на аудио сним ку, 
а за тим је ура ђе на тран скрип ци ја сни ма ка. На кон то га се при сту пи ло 
ана ли за до би је них узо ра ка. У овом ис тра жи ва њу ана ли зи ра ни су сле де-
ћи па ра ме три:

 – са др жај: ре ле ван тан (1), ире ле ван тан (2)
 – ин фор ма тив ност: ин фор ма ти ван (1), де ли мич но ин фор ма ти ван 

(2), не ин фор ма ти ван (3).
 – де фи цит на ла же ња ре чи: 1) при су тан, 2) од су тан
 – број ре че ни ца
 – струк ту ра ре че ни це: -1) ком плет на, 2) не до вр ше на
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 – при су ство па ра фа зи ја: при сут не (1) од сут не (2)
 – тем по го во ра: успо рен (1), нор ма лан (2) убр зан (3)

Ана ли зу го во ра вр ши ла су два ди пло ми ра на ло го пе да, не за ви сно је-
дан од дру гог.

Про це ду ра ис пи ти ва ња

Па ци јен ти су те сти ра ни у про сто ри ја ма Днев не бол ни це „Др Ла за 
Ла за ре вић“, у Па дин ској Ске ли.

Ис пи ти ва ње је из вр ше но ин ди ви ду ал но. Нај пре је при ме њен Скри-
нинг тест за афа зи је (СТА), а за тим Ми ни мен тал тест, и на кра ју су узе ти 
узор ци го во ра за ана ли зу на ра тив ног дис кур са. На кон то га је усле ди ла 
ка вли та тив на и кван ти та тив на об ра да до би је них под та ка, пре ма про це-
ду ра ма да тим у упут стви ма при ме ње них те сто ва. Мак си ма лан број по-
е на на Ми ни мен тал те сту из но си 30, а на Скри нинг те сту за афа зи је 50. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Табела 2. Постигнућа на Мини ментал тесту 
и Скрининг тесту за афазије

Испитаници ММСЕ СТА
Н.Л. 30 50
Ј.П. 27 50
Т.А. 29 50
Ј.М. 27 50
В.Г. 30 50
Б.Д. 28 50
В.Г. 25 45
Ч.М. 24 48
С.С. 23 49
П.С. 27 50
З.Б. 29 48

П.М. 27 50
Ћ.Б. 29 50
Ј.М. 30 50
А.Ђ. 25 47
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По да ци у та бе ли 1 по ка зу ју да су че ти ри ис пи та ни ка на Ми ни мен-
тал те сту има ла скор од 20 до 25 по е на, што ука зу је на ла ку де мен ци ју. 
Исто вре ме но, код сва че ти ри бо ле сни ка је до би јен сни жен број по е на на 
Скри нинг те сту за афа зи је. 

По себ ну па жњу при вла чи ана ли за на ра тив ног дис кур са, ко јом је по-
ка за но при су ство афа зич ких симп то ма код по је ди них па ци је на та, што се 
мо же ви де ти из та бе ле 2.

Табела 3. Анализа наративног дискурса 
испитаника са депресијом
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И
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ти
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Л.Н. 1 7 1 2 2 2 1
Ј.П. 1 3 1 2 2 2 2
Т.А. 1 2 1 2 2 1 2
Ј.М. 1 4 2 2 2 1 1
В.Г. 1 6 1 2 2 1 1
Б.Д. 1 5 1 2 2 2 1
В.Г. 1 3 1 2 2 1 2
Ч.М. 2 1 2 1 2 1 3
С.С. 1 3 2 2 1 1 1
П.С. 1 4 1 2 2 1 1
З.Б. 1 4 1 2 2 1 1

П.М. 2 1 2 1 1 1 3
Ћ.Б. 1 3 1 2 2 2 1
Ј.М. 1 4 1 2 2 3 1
А.Ђ. 1 7 1 2 1 1 1

Из те бе ле се мо же ви де ти да су два па ци јен та про ду ко ва ла дис курс 
нео д го вар ју ћег са др жа ја. Три па ци јен та су има ла де ли мич но ин фор ма-
ти ван, а два не ин фор ма ти ван дис курс. Код че ти ри па ци јен та су уоче не 
не до вр ше не ре че ни це. Де фи цит на ла же ња ре чи је иден ти фи ко ван код 
два па ци јен та. Код три па ци јен та су на ђе не вер бал не па ра фа зи је. Нај-
ве ћи број ис пи та ни ка је имао из ме њен тем по го во ра (код 10 па ци је на та 
го вор је зна чај но успо рен, а код јед ног па ци јен та убр зан). 
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Због ква ли та тив не ана ли зе при ка за ће мо са да при ме ре тран скрип та 
здра вих ис пи та ни ка са де пре си јом.

При мер 1 - Ис пи та ник стар 57 го ди на, же на, сред ња струч на спре-
ма

„Де вој ка др жи не што..... Му шка рац и он не што ру ка ма.... Ис пред ње-
га је де вој чи ца, не што као да до да је му“.

Из на ве де ног при ме ра се ви ди ве о ма оску дан узо рак го во ра, са не-
до вр ше ним ре че ни ца ма и де фи ци ти ма на ла же ња ре чи.

 
При мер 2 - Ис пи та ник стар 53 го ди не, му шка рац, серд ња струч на 

спре ма
„Же на ко ја ра ди у ку хи њи. Му шка рац не што... цр та. Де вој чи ца му 

до да је не што... Ви дим др жи цве ће у ку хи њи. Ова же на... То је то“.
При мер 2 та ко ђе го во ри у при лог оскуд ном на ра тив ном дис кур су, 

са не до вр ше ним ре че ни ца ма, де фи ци ти ма на ла же ња ре чи и вер бал ним 
па ра фа зи ја ма. 

ДИ СКУ СИ ЈА

Циљ овог ра да је био да се на осно ву скри нин га је зич ких и ког ни тив-
них спо соб но сти про це ни ста тус је зич ког и ког ни тив ног функ ци о ни са-
ња осо ба са де пре си јом.

На ши ре зул та ти су по ка за ли пад оп штих ког ни тив них код че ти ри па-
ци јен та. Њи хо ва по стиг ну ћа на Ми ни мен тал те сту ука зу ју на при су ство 
ла ке де мен ци је. Сва че ти ри па ци јен та су ис по љи ла де фи ци те на пла ну 
пам ће ња и па жње, с тим што је код јед ног па ци јен та иден ти фи ко ван и 
по ре ме ћај ви зу о мо тор ног опа жа ња, што је ре зул ти ра ло кон струк тив ном 
апрак си јом. Код оста лих па ци је на та об у хва ће них овим ис тра жи ва њем 
кон ста то ван је нор ма лан ког ни тив ни ста тус, ме рен Ми ни мен тал те стом. 

По ред де фи ци та на пла ну оп штих ког ни тив них спо соб но сти, не ки па-
ци јен ти су по сти гли ни жи скор на Скри нинг те сту за афа зи је, што ука зу је 
на при су ство је зич ких де фи ци та бла гог сте пе на. На при су ство је зич ких 
де фи ци та код јед ног бро ја па ци ја на та укљу че них у ис тра жи ва ње ука зу је и 
ква ли та тив на на ли за на ра тив ног дис кур са. Не ки па ци је ти су има ли из ра-
зи то оску дан на ра тив ни дис курс са не до вр ше ним ре че ни ца. Од афа зич-
ких симп то ма иден ти фи ко ва ни су де фи ци ти на ла же ња ре чи са зна че њем, 
по себ но име ни ца и вер бал не па раф зи је асе ман тич ког ти па. 

По ред де фи ци та на пла ну је зич ке струк ту ре, за па же но је да ве ћи на 
ис пи та них па ци је на та (њих је да на ест) има ла успо рен го вор: код 10 ис-
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пи та ни ка је ре ги стро ван успо рен ток го во ра, док је код јед ног па ци јен та 
го вор био убр зан. 

ЗА КљУЧ ЦИ

На осно ву про це не и ана ли зе скри нин га је зич ких и ког ни тив них 
спо соб но сти код осо ба са де пре си јом из ве де ни су сле де ћи за кључ ци:

•	 Ве ћи на па ци је на та са де пре си јом има очу ва не је зич ке спо соб-
но сти. Код ма њег бро ја па ци је на та уоче ни су је зич ки де фи ци ти 
у ви ду те шко ћа у на ла же њу са др жај них ре чи, као и про дук ци је 
па ра фа зи ја за вре ме на ра тив ног дис кур са. По ред то га, код не ких 
па ци је на та уоче не су не до вр ше не ре че ни це. Ма њи број па ци је-
на та је про ду ко вао дис курс нео д го ва ра ју ћег са др жа ја и не до вољ-
не ин фор ма тив но сти за са го вор ни ка. 

•	 Ве ћи на па ци је на та са де пре си јом је има ла успо рен го вор.
•	 На пла ну оп штих ког нни тив них спо соб но сти иден ти фи ко ва ни 

су де фи ци ти па жње, пам ће ња и ви зу о про стор ног опа жа ња. 
•	 Пам ће ње је нај о ште ће ни ја ког ни тив на функ ци ја код па ци је на та 

са де пре си јом. 

Це ло ку пан на лаз ука зу је на то да се код па ци је на та са де пре си јом 
мо гу ис по љи ти је зич ки и ког ни тив ни де фи ци ти, што по твр ђу је зна чај 
не у роп си хо ло шке и ло го пед ске про це не. 
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SCREENING OF LANGuAGE AND COGNITIVE FuNCTIONS
IN PATIENTS WITH DEPRESSION
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SuMMARy

The results of the screening of language and cognitive functions in pa-
tients with depression are presented in the paper. The Mini Mental State 
Examination and Aphasia Screening Test are applied. The results showed 
that most patients with depression have intact language and cognitive func-
tions. However, in for patients mild form of dementia is identified. Besides, 
some patients have scarce narrative discourse, incomplete sentences, word-
finding difficulties and verbal paraphasia. 

KEY WORDS: depression, cognitive abilities, language deficits, screen-
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