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Иако се пореме ћа ју им еновањапоклањадостапажњеуклиничкојпракси, 
јо шу век се тра га за е фи ка сним при сту пи мау трет ма ну.Уово мр адус уп рика-
зан ире зу лтатиефектафонолошкеисемантичкеподршкенаспособностименов
ањакодпацијенатасаБрокиномиВерникеовомафазијом. 

Ре зул та ти су по ка за ли да фо но ло шка по др шка до при но си по ве ћа њу 
спо-соб нсо ти име но ва ња код Бро ки не афа зи је, док је код Вер ни ке о ве афа зи је 
утвр ђен ве ћи ефе кат се ман тич ке не го фо но ло шке по др шке. 

КљУЧ Не Ре ЧИ: фо но ло шка по др шка, се ман тич ка по др шка, по ре ме ћа ји име-
но ва ња

УВОД

Оште ће ње спо соб но сти име но ва ња пред ста вља оп шти симп том 
афа зи је, ко ји се у од ре ђе ном сте пе ну ис по ља ва код свих ти по ва афа зич-
ких син дро ма . Реч је о пот пу ном или де ли мич ном гу бит ку лек сич ких 

* Овај рад је проистекао из пројекта ,,Евалуација третмана стечених поремећаја 
говора и језика“ (бр . 179068) који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије .
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јед ни ца ко ји се ма ни фе сту је де фи ци ти ма на ла же ња ре чи то ком спон та-
ног го во ра и на за да ци ма име но ва ња . 

Ем пи риј ски по да ци ука зу ју на ва ри ра ње те жи не по ре ме ћа ја, ко ји 
се кре ће од то тал не ано ми је до се лек тив ног гу бит ка лек сич ких јед ни ца 
у окви ру од ре ђе них се ман тич ких ка те го ри ја .С дру ге стра не, раз ли чи то 
ис по ља ва ње гре ша ка код афа зич них па ци је на та омо гу ћи ло је кла си фи-
ко ва ње по ре ме ћа ја име но ва ња у три основ не ка те го ри је:екс пре сив ну а-
но ми ју, се лек ци о ну ано ми ју и се ман тич ку ано ми ју.

екс пре сив на ано ми ја, пред ста вља не мо гућ ност ко рект не про дук ци је 
на зи ва од ре ђе ног пој ма . Ис по ља ва се у не ком плет ној или па ра фа зич ној 
про дук ци ји ре чи, у ко ји ма се пре по зна ју зна ци тра же не лек се ме . Осо бе 
са овим ти пом ано ми је зна ју зна че ње ре чи, али ни су у ста њу да је про-
ду ку ју или је из го ва ра ју са на по ром и про ду же ном ла тен цом . У осно-
ви екс пре сив не ано ми је, на ла зе се мо тор ни го вор ни де фи цит, те шко ће 
у ини ци ра њу од го во ра и фо но ло шки по ре ме ћа ји . Овај тип ано ми је се 
обич но сре ће код Бро ки не афа зи је, тран скор ти кал не мо тор не афа зи је и 
кон дук тив не афа зи је . 

Се лек ци о на ано ми ја – ма ни фе сту је се те шко ћа ма у из бо ру пра ве ре-
чи из уну тра шњег лек си ко на, а од го во ри осо ба са овим ти пом ано ми је 
су обич но се ман тич ки по ве за ни са тра же ним ај те мом, тј . бо ле сник име-
ну је се ман тич ко по ље ко јем да ти ај тем при па да или про ду ку је дру гу реч 
ко ја је бли ска по зна че њу тра же ној лек се ми .Се лек ци о на ано ми ја је ка-
рак тер си тич на за Вер ни ке о вуи ано мич ку афа зи ју .

Се ман тич ка ано ми ја ре пе резнту је гу би так зна че ња ре чи, што се ис-
по ља ва про дук ци јом ре чи ко је ни су у се ман тич ком од но су са тра же ном 
лек се мом . Прет по ста вља се да се по ре ме ћај на ла зи на ни воу цен трал ног 
лек сич ко – се ман тич ког си сте ма, тј . у са мом се ман тич ком по љу ко ме 
да ти ај тем при па да . Овај тип ано ми је је ка рак те ри стич на за тран скор ти-
кал ну сен зор ну и Вер ни ке о ву афа зи ју (Ву ко вић, 2011) .

Ова ква ти по ло ги ја ано ми је, ука зу је да се по ре ме ћа ји име но ва ња 
мо гу ис по љи ти као ре зул тат оште ње ња раз ли чи тог ни воа ле кич ко-се-
ман тич ког си сте ма .  Та ко на при мер, по ја ва се ман тич ких па раф зи ја на 
за да ци ма име но ва ња ука зу је на оште ће ње зна че ња ре чи, тј . на де фицт 
сем на тич ке ре пре зен та ци је лек си ко на, док  по ја ва фо но ло шких па ра-
фа зи ја го во ри у при лог де фи ци та на ни воу фо но ло шке струк ту ре (Ву ко-
вић, 2011; Ву ко вић, 2007) .  

Има ју ћи у ви ду на пред на ве де не чи ње ни це, ис кри ста ли са ла се хи-
по те за, пре ма ко јој у са ни ра њу де фи ци та тре ба ко ри сти ти раз ли чи те 
те ра пиј ске стра те ги је . Та ко на при мер, де фи ци ти на ла же ња лек сич ких 
јен ди ца, ко ји су ре зул тат оште ће ња   се ман ти ке, зах те ва ју стр та е ги је фо-
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ку си ра не на за на че њу, док се у са ни ра њу фо но ло шких де фи ци та ак це-
нат ста вља на гла сов ну струк ту ру (Ву ко вић, 2007; Mi ce li, et al ., 1996) . 

С об зи ром на то, у трет ма ну ано ми је се ко ри сте две спе ци фич не 
стра те ги је: фо но ло шка и сме на итчка по др шка . Фо но ло шка по др шка се 
са сто ји у да ва њу фо нет ски слич не ре чи,  ини ци јал не фо не ме или сло га, 
док се се ман тич ка по др шка оства ру је да ва њем на зи ва се ман тич ке ка-
те го ри је ко јој да ти по јам при па да или опи си ва њем ка рак те ри сти ка тог 
пој ма(Ву ко вић, 2007; Ву ко вић, 2008; Nic kels, 2002) .  .

Циљ фо но ло шке стра те ги је је да се от кло ни фо но ло шки де фи цит и 
да се по бољ ша фо но ло шки лек си кон, док се дру гом стра те ги јом на сто ји 
по бољ ша ти зна че ње ре чи .

ЦИЉ РА ДА

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња је да се утвр ди ути цај фо но ло шке и 
се ман тич ке по др шке на спо соб ност на ла же ња лек сич ких је ди ни ца код 
раз ли чи тих ти по ва афа зич ких син дро ма .

За да ци ис тра жи ва ња: 
У скла ду са по ста вље ним ци љем фор му ли са ни су сле де ћи за да ци 

ис тра жи ва ња: 
1 . да се ис пи та ути цај фо но ло шке и се ман тич ке по др шке на спо соб-

ност на лаже ња ре чи код па ци је на та са Бро ки ном афа зи јом,
2 . да се ис пи та ути цај фо но ло шке и се ман тич ке по др шке на спо соб-

нсот на лаже ња ре чи код па и цје на та са Вер ни ке о вом афа зи јом .

ХИ ПО ТЕ ЗЕ

У скла ду са ци љем и за да ци ма ис тра жи ва ња по ста вље не су две хи-
по те зе 

1 . Стра те ги ја за сно ва на на се ман тич кој по др шци има ути цај на спо-
соб ност имено ва ња код па ци јен та са Вер ни ке о вом афа зи јом .

2 . Стра те ги ја за сно ва на на фо но ло шкој по др шци и ма ути цај на спо-
соб нсот име но ва ња код па ци је на та са Бро ки ном афа зи јом .

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак се са сто јао од 20 де сно ру ких па ци је на та са афа зи јом, ста-
ро сне до би од 50-63 го ди не . Ди јаг но за афа зи је је по ста вље на на осно-
ву Бо стон ске ба те ри је те сто ва за афа зи је(Go od glass  and  Ka plan, 1983), 
при че му је 10 па ци је на та има ло Бро ки ну афа зи ју (БА), а 10Вер ни ке о ву 
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афа зи ју (ВА) .Код свих ис пит на и ка је ком пју тер ском то мо гра фи јом (CТ) 
или маг нен том ре зо нан цом (МР) ве ри фи ко ва на ис хе миј ска ле зи ја у ле-
вој хе мис фе ри мо зга . 

Табела 1 – Опште карактеристике тестираних група

БA(n=10) ВA       (n=10)

t/χ2 – test

Старост (године) M (SD) 56 .08 (12 .06) 59 .10 (12 .10) t=1 .20

Минимално 50 51

Максимално 62 63

Пол

Женски 5 5

Мушки 
χ2 =0 .210

5 5

Број година школовања М (S .D .)  
t=1 .12

12 .45 (2 .15) 12 .09 (2 .45)

По да ци при ка за ни у та бе ли 1 по ка зу ју да не ма зна чај них раз ли ка у 
по гле ду ста ро сти, по ла и го ди на обра зо ва ња из ме ђу ис пит на и ка са Бро-
ки ном и Вер ни ке о вом афа зи јом .

ИН СТРУ МЕН ТИ И ПРО ЦЕ ДУ РА

У ис тр жи ва њу је ко ри шћен Бо стон ски тест име но ва ња . Тест се са-
сто ји од 60тест-ај те ма у фор ми цр но-бе лих цр те жа ко ји ре пре зен ту ју 
пред ме те и би ћа . Ај те ми су ран ги ра ни пре ма њи хо вој фре квент но сти 
у сва ко днев ном жи во ту – од нај че шће ко ри шће них, као што су: ку ћа, 
олов ка,че шаљ, до оних ко ји се рет ко упо тре бља ва ју у го во ру, као на при-
мер: сфин га, ја рам) . Ис пи та ни ку се по ка зу је је дан по је дан цр теж са зах-
те вом да име ну је по јам ко ји је на ње му при ка зан . Уко ли ко ис пи та ник 
ни је у ста њу да спон та но име ну је при ка за ни ај тем, ис пи ти вач му да је 
се ман тич ку по др шку (на при мер, за чет ки цу „то је оно чи ме пе ре мо зу-
бе“) . Од го во ри по сле се ман тич ке по др шке бе ле же се у за себ ној ко ло ни . 
Ако бо ле сник ни је у ста њу да име ну је по јам ни по сле се ман тич ке по-
др шке, он да му се да је фо но ло шка по др шка (на при мер, за чет ки цу „то 
је не што што по чи ње на сло во Ч, а за тим и „Ч-ЧЕ“ . Од го во ри уз по моћ 
фо но лош шке по др шке бе ле же се у по себ ној ко ло ни .
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При ли ком ис пи ти ва ња, од го во ри ис пи та ни ка су бе ле же ни у ви ду 
тран скрип та, по сле че га је из вр ше на кван ти та тив на и ква ли та тив на об-
ра да по да та ка . Нај пре је из ра чу нат про се чан број спон та но да тих тач-
них од го во ра, за тим про се чан број од го во ра да тих по сле се ман тич ке и 
фо но ло шке по др шке . Исто вре ме но су ана ли зи ра ни ти по ви гре ша ка и 
из ра чу на та њи хо ва фре квен ци ја код те сти ра них гру па ис пи та ни ка . 

СТА ТИ СТИЧ КА ОБ РА ДА

У об ра ди по да та ка при ме ње не су ме то де де скрип тив не ста ти сти ке, 
t-test, Chi-squ a re test i Mann-Whit ney-Z test

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Нај пре су при ка за ни и ана ли зи ра ни ре зул та ти ме ста мо жда не ле-
зи је, за тим по стиг ну ћа на те сту име но ва ња, и на кра ју је да та ана ли за 
ти по ва гре ша ка . 

Табела 2 – Дистрибуција испитаника према месту лезије

Место лезије БA ВA

Фронтално 4 /

Фронтално/паријетално 6 /

Темпорално / 5

Темпорално/паријетално / 5

Укупно 10 10

По да ци при ка за ни у та бе ли 2 по ка зу ју да по сто је зна чај не раз ли ке 
у ме сту ле зи је из ме ђу  ис пит ни ка са Бро ки ном афа зи јом и ис пи та ни ка 
са Вер ни ке о вом афа зи јом . Код Бро ки не афа зи је ле зи ја је ло ци ра на у 
фрон тал ним и фрон то-па ри је тал ним обла сти ма мо зга, док су код Вер-
ни е ко ве афа зи је ле зи јом за хва ће ни тем по рал ни и тем по ро-па ри је тал ни 
ре ги о ни . 
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Табела 3 – Просечни скорови на Бостонском тесту именовања код 
испитаника са Брокином и Верникеовом афазијом

Тип афазије
Број спонтано 
датих тачних 

одговора

Број тачниходговора 
после  фонолошке 

подршке

Број тачних одговора 
после семантичке 

подршке
Брокина  
афазија 22,8 6,6 0

Верникеова 
афазија . 18,6 1,2 5,2

Mann-Whitney-Z 
test 2.510** 2.632** 3.120**

По да ци при ка за ни у та бе ли 3 по ка зу ју да ис пи та ни ци са Бро ки ном 
афа зи јом има ју зна чај но ве ћи број спон та но да тих тач них од го во ра у 
по ре ђе њу са ис пи та ни ци ма са Ве р ни ке о вом афа зи јом . Исто вре ме но 
је по ка за но да фо но ло шка по др шка зна чај но ви ше до при но си тач ном 
име но ва њу код ис пи та ни ка са Бро ки ном не го код ис пит ни ка са Ве р ни-
ке о вом афа зи јом . С дру ге стра не, се ман тич ка по др шка зна чај но ви ше 
до при но си успе шном име но ва њу код ис пи та ни ка са Ве р ни ке о вом не го 
код ис пи та ни ка са Бро ки ном афа зи јом . 

Табела 4 – Просечно испољавање појединих типова грешака код 
испитаника са Брокином  и Верникеовом афазијом

Тип афазије Изостанак 
одговора

Број 
парафазија

Број 
циркумлок . Неолог .

Брокина 
афазија 18,0 12,0 0,2 0,0

Верникеова 
афазија 15,4 15,0 3,6 4,2

Mann-
Whitney-Z test 2.303* 2.115* 2.430* 2.530**

По да ци при ка за ни у те ба ли 4 по ка зу ју да се обра зац гре ша ка у име-
но ва њу код ис пи та ни ка са Бро ки ном афа зи јом раз ли ку је од обра сца 
гре ша ка ко ји се ја вља код Вер ни ке о ве афа зи је . Дру гим ре чи ма, у Бро-
ки ној афа зи ји је ре ги стро ван зна чај но ве ћи број од су ства од го во ра не го 
у афа зи ји Вер ни ке о вог ти па . Раз ли ка је на ђе на и код за сту пље но сти па-
ра фа зи ја, цир ку мло ку ци је и нео ло ги за ма у ко рист ис пи та ни ка са Бро-
ки ном афа зи јом . 
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ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУ ЧАК

Основ ни циљ ове сту ди је је био да се утвр ди ути цај спе ци фич них 
те ра пиј ских стра те ги ја (се ман тич ке и фо но ло шке по др шке), на спо соб-
ност име но ва ња код осо ба са Бро ки ном и Вер ни ке о вом афа зи јом .

На осно ву ана ли зе до би је них по да та ка, утвр ђе но је да фо но ло шка 
по др шка до при но си спо соб но сти име но ва њу у обе гру пе ис пи та ни ка, с 
тим што је ефе кат овог ти па те ра пиј ске стра те ги је знач јно ве ћи у гру пи 
ис пи та ни ка са Бро ки ном афа зи јом .С дру ге стра не, се ман тич ка по др шка 
да је зна чај но ве ћи ефе ке ат код Вер ни ке о ве не го код Бро ки не афа зи је .

По ред то га, утвр ђе не су раз ли ке у вер бал ном по на ша њу из ме ђу те-
си тра них гру па афа зич них па ци је на та . Та ко, ис пи та ни ци са Бро ки ном 
афа зи јом има ју увид у соп стве не гре шке на за да ци ма име но ва ња и на-
сто је да их ко ри гу ју, али због те шко ћа у про дук ци ји ни су у ста њу да из-
го во ре реч, па се од го вор че сто сво ди на про дук ци ју ње них сег ме на та .
По чет на фо не ма из го во ре на од стра не ис пи ти ва ча, или че шће по чет-
ни слог, овим па ци јен ти ма олак ша ва из го вор ци ља не лек сич ке је ди ни-
це, тј .име но ва ње за да тог ај те ма . С дру ге стра не, код се ман тич ке по др-
шке,ови па ци јен ти по ку ша ва ју да по но ве ис каз ис пи ти ва ча, или пак од-
у ста ју од од го во ра .Уз то,  па ци јен ти са Бро ки ном афа зи јом че сто кли ма-
њем гла вом иге стов ним из ра зом (ру ком) по ка зу ју да раз у ме ју зна че ње 
пој ма, али вер бал ни од го вор из о ста је .

Са свим дру га чи ји про фил по на ша ња уочен је код Вер ни ке о ве афа-
зи је . Па ци јен ти са овом афа зи јом не ма ју увид у по гре шне од го во ре, тј . 
не ма ју увид у соп стве ни де фи цит . Они че сто ви ше пу та по на вља ју не та-
чан од го вор,не обра ћа ју ћи па жњу на би ло ко ји вид по др шке од стра не 
ис пи ти ва ча .

До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да се ман тич ка по др шка по ве ћа ва спо-
соб ност име но ва ња код па ци је на та са Вер ни ко е о вом афа зи јом . Ме ђу-
тим, еви дент но је да и по сле овог ти па по др шке, од го вор че сто из о ста је, 
или се до би ја ју по гре шни од го во ри у ви ду вер бал них па ра фа зи ја . Код 
ве ћи не па ци је на та са Вер ни ке о вом афа зи јом фо но ло шка по др шка до-
во ди до не тач ног од го вор . Гре шке су се ис по ља ва ле у ви ду пер се ве ра ци ја 
(па ци јен ти по на вља ју соп стве не, прет ход но да те од го во ре) и про дук ци је 
нео ло ги за ма (из го ва ра ње псе у до-ре чи) . 

Ис пи та ни ци са Бро ки ном и Вер ни ке о вом афа зи јом се ме ђу соб но 
раз ли ку ју и у по гле ду бро ја и зо ста на ка од го во ра . Од го вор че шће из о ста-
је код осо ба са Бро ки ном не го са Вер ни ке о вом афа зи јом . Мо гу ће је да 
је ова раз ли ка ре зул та тра зли ке у сте пе ну уви да у соп стве ни де фи цит . 
По зна то је да па ци јен ти са ве ћим  уви дом у соп стве ни де фи цит че шће 
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по ку ша ва ју да се ко ри гу ју и че шће од у ста ју од од го во ра од па ци је на та 
са оду ством уви да у је зич ки по ре ме ћај (Ву ко вић, 2001, Ву ко вић 2008) . 

Ка да је реч о ти по ви ма гре ша ка, ре зул та ти по ка зу ју да по сто је раз-
ли ке из ме ђу  две ју гру па ис пи та ни ка . Ре зул та ти ове сту ди је по ка зу ју да 
ис пи та ни ци са Бро ки ном афа зи јом ис по ља ва ју ве ћи број ли те рар них/
фо нем ских не го вер бал них па ра фа зи ја, што по твр ђу је до са да шње ем пи-
риј ске по дат ке . Они че сто за ме њу ју го вор не гла со ве у ре чи ма, што до-
во ди до про дук ци је аку стич ки слич них ре чи (на при мер, уме сто ма ска 
ка жу „ма ста“, уме сто цвет „свет“) . Вер бал не па раф зи је се ве о ма рет ко 
сре ћу у овој гру пи ис пи та ни ка . 

Код па ци је на та са Вер ни ке о вом афа зи јом до ми ни ра ју вер бал не па-
ра фа зи је, док се фо нем ске па ра фа зи је ис по ља ва ју у ма њем бро ју слу-
ча је ва, што по твр ђу је до са да шње ем пи риј ске по дат ке (Ву ко вић, 2008; 
2011) . Ис пи та ни ци са овом афа зи јом да ју од го во ре ко је су се ман тич ки 
по ве за ни са тра же ном реч ју (на при мер: за ле жаљ ку ка жу„љу ља шка“) и 
од го во ре ко ји ни су у сем нтич кој ве зи са тра же ном реч ју (на при мер: за 
цвет ка жу „гра бу ље“ ) . По ред то га, они че сто про ду ку ју нео ло ги зме тј . 
ре чи без зна че ња (на при мер: за гло бус ка жу „ко пен“) .

Фре квент ност ре чи у сва ко днев ном го во ру игра зна чај ну уло гу на 
спо соб нсот име но ва ња код афа зич них па ци је на та . На и ме, на ши по да ци 
по ка зу ју да су сви ис пи та ни ци са Вер ни ке о вом и Бро ки ном афа зи јом 
успе шно име но ва ли ај те ме ку ћа и олов ка, док ни је дан ис пи та ник ни је 
мо гао да про на ђе реч за ај те ме ја рам, сфин га и угло мер . 

Ге не рал но гле да но, ре зул та ти ове сту ди је ука зу ју на зна чај ну по-
ве за ност из ме ђу спе ци фич не те ра писјке стра те ги је (фо но ло шке и се-
ман тич ке по др шке) на спо со ност име но ва ња код осо ба са Бро ки ном и 
Вер ни ке о вом афа зи јом . Сто га би да ља истра-жи ва ња тре ба ло усме ри ти 
у прав цу про ве ре ефек та ових стра те ги ја на ре сти ту ци ју лек сич ко-се-
ман тич ких спо соб но сти, уз уво ђе ње до дат них ва ри ја бли и укљу чи ва ње 
ве ћег бро ја па ци је на та са хро нич ном афа зи јом .
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SUMMARy

Although the naming disorders given much attention in clinical prac-
tice, the reserschers still search for effective approaches to the treatment 
and understanding nature of word-finding deficits in the aphasics . This 
paper presents the results of the phonological andsemantic strategies on 
the capabilities of the naming in patients with Broca's and in patients 
Wernicke's aphasia .

The results showed that phonological strategycontributs to the 
increasing capabilities in patients with Broca's aphasia, while in the patients 
with Wernicke's aphasia, the semantic strategy have a greater effect than 
phonological strategy .
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