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Povzetek
Diplomsko delo predstavlja analizo govora 4 oseb moškega spola z diagnozo Parkinsonova
bolezen s pridruženo demenco. Analiza je potekala na podlagi posnetka opisa govora
posameznika. Vse osebe so morale opisati dogajanje na sliki, vzeti iz Bostonskega testa za
afazijo, z naslovom Kraja piškotov. Opis je bil sneman z diktafonom, nato pa pretvorjen v
zapis.
S pomočjo vnaprej pripravljene ček liste je bil vsak zapis ustrezno ovrednoten glede na
nepopravljene, popravljene in neustrezno popravljene napake med govorom. Poleg napak sem
upoštevala tudi dolžino govora, hitrost govora ter dolžino trajanja bolezni. Skušala sem
ugotoviti ali so te vrednosti med seboj povezane ali ne.

Ključne besede: Parkinsonova bolezen, govor, zaznavanje napak, nepopravljene in
popravljene napake
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Summary

The thesis presents an analysis of speech of four male subjects with a diagnosis of Parkinson's
disease associated with dementia. The analysis was performed on the record of the description
of each one. All persons were asked to describe the scene in the picture, taken from the
Boston test for aphasia, entitled: The cookie theft. Description was shot with a recorder and
then converted to written words.
With the help of pre-prepared check list, the speech has been properly evaluated. Each written
speech was evaluated according to the uncorrected, corrected or inadequately corrected errors
during the speech. In addition to errors I also considered the length of speech, speech rate, and
duration of illness. I tried to determine whether these values are connected or not.

Key words: Parkinson’s disease, speech, error detection, uncorrected and corrected errors
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UVOD

Parkinsonovo bolezen lahko opišemo kot neozdravljivo, počasi napredujočo in degenerativno
bolezen, katere vzrok je neznan (idiopatski parkinsonizem).
Nastane kot posledica propadanja centralnega živčnega sistema, natančneje bazalnih
ganglijev. Najpomembnejša značilnost te bolezni je propad dopaminskih nevronov v črni
substanci (substantia nigra), kar postopno privede do pomanjkanja dopamina v možganih.
Pomanjkanje dopamina vpliva na težave z načrtovanjem, začetkom in izvedbo giba.
Glavne značilnosti Parkinsonove bolezni so: tremor udov, povečan mišični tonus (rigidnost),
počasnost pri gibanju (bradikinezija), težave z ravnotežjem.
Poleg naštetih se lahko pri PB pojavljajo tudi drugi simptomi, kot so depresija, kognitivne
težave, mikrografija, težave s požiranjem in težave z govorom.
Težave pri govoru oseb s PB najbolje opišemo s pojmom hipokinetična dizartrija. Značilnosti
te oblike dizartrije so:


monotona in nenatančna izreka,



neprimerni premori (tam, kjer ne bi smeli biti),



neenakomeren ritem govora,



težave z začenjanjem govora.

Izražajo se z oslabljenim, nekoordiniranim delovanjem mišic, ki sodelujejo pri govoru in
primarno pri hranjenju. Oseba se sooča z vedno slabše razumljivim govorom, plitkim in
neritmičnim dihanjem, ki je neusklajeno s fonacijskim in artikulacijskim sistemom. Usta so
pogosto delno odprta, jezik je slabše gibljiv. Pogosto je mehko nebo spuščeno, kar privede do
nazalnosti. V ustih se nabira slina, ki velikokrat nekontrolirano izteka iz ust.
Osebe s PB se pogosto srečujejo tudi s težavami, ki so posledica slabšega samonadzora
govora. Kljub temu, da je možno, da oseba zazna napako, a je ne popravi, pa so strokovnjaki
mnenja, da nepopravljene napake niso zgolj stvar naključja. Govorci hočejo ponavadi okolici
posredovati kar se da jasno sporočilo, poleg tega pa so raziskave pokazale, da ko so osebe
opozorjene na napako, ne vedo, da je do napake sploh prišlo. Osebe manj pogosto zaznajo, da
so storile napako v govoru, še redkeje pa jo tudi popravijo. Zaradi tega zopet prihaja do slabše
razumljivosti in napačnega prenosa sporočila sogovorcu. Nadzor in popravljanje napak v
govoru se nanašata na korekcijo brez zunanjega posredovanja, ponavadi v nekaj trenutkih po
tem, ko se napaka zgodi. Samopopravljanje je za človeka uporabno v različnih življenjskih
situacijah, med drugim tudi pri govoru.
1
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1.1 PARKINSONIZEM
Pojem parkinsonizem se ne nanaša na določeno bolezen ampak gre za stanje, ki ga pogosto
zaznamujejo določeni, zanj značilni simptomi. Duvoisin in Sage (1996) navajata da so
prevladujoči in najpogostejši:


tremor udov,



povečan mišični tonus (rigidnost),



počasnost pri gibanju (bradikinezija),



težave z ravnotežjem.

Tremor najpogosteje prizadene dlani in stopala, včasih se razširi tudi na ustnice, jezik, čeljust
in abdomen. Pojavi se kadar prizadeta dlan ali stopalo nista aktivna (tremor v mirovanju),
izgine pa med samim gibanjem prizadetih delov (Duvoisin in Sage, 1996).
Rigidnost zaznamuje povečana napetost mišic (upogibalk in iztegovalk) ter povečan odpor pri
manipulaciji s prizadetim udom. Napetost je konstantna, ne izgine niti v stanju mirovanja
(Duvoisin in Sage, 1996).
Bradikinezija se kaže kot oklevanje pri začetku nekega giba, počasnost pri sami izvedbi in
hitra utrudljivost. Najhitreje jo opazimo pri gibih, na katere običajno nismo pozorni (npr.
mežikanje, zibanje rok med hojo, otežena uporaba gest med pogovorom ter slabša obrazna
mimika) (Duvoisin in Sage, 1996).
Težave z ravnotežjem najpogosteje zaznamujejo nestabilnost in padci. Oseba pogosto težko
začne hojo, hodi v flektorni drži (oseba je nagnjena naprej, ima pokrčene roke). (Duvoisin in
Sage, 1996).
Parkinsonizem se kaže v različnih bolezenskih stanjih, ki pa imajo različne vzroke nastanka.
V osnovi delimo parkinsonizem na štiri tipe (Tostovršnik, 2007):


primarni parkinsonizem (vzrok ni poznan, govorimo o Parkinsonovi bolezni),



sekundarni parkinsonizem (nastane zaradi okvare osrednjega živčevja, ki jo povzročijo
različna zdravila, vnetja, tumorji ali toksini),

2
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parkinsonizem plus (poleg osnovnih značilnih znakov obsega še nekatere dodaten
nevrološke motnje, v nasprotju s primarnim parkinsonizmom pa je odziv na
zdravljenje z levodopo slab),



psihogeni parkinsonizem (pojavlja se redko).

1.2 PARKINSONOVA BOLEZEN
Pogosto prihaja do uporabe pojma parkinsonizem tudi za Parkinsonovo bolezen (PB). Vendar
pa to ime ni popolnoma ustrezno, saj zgolj opiše stanje, ne da pa diagnoze (Swinburn in
Morley, 1996).
Parkinsonovo bolezen lahko opišemo kot neozdravljivo, počasi napredujočo in degenerativno
bolezen, katere vzrok je neznan (idiopatski parkinsonizem).
Parkinsonova bolezen je posledica propadanja centralnega živčnega sistema, natančneje
bazalnih ganglijev1. Najpomembnejša značilnost te bolezni je propad dopaminskih nevronov
v črni substanci (substantia nigra), kar postopno privede do pomanjkanja dopamina2 v
možganih (Klasner in Yorkston, 2000). Pomanjkanje dopamina vpliva na težave z
načrtovanjem, začetkom in izvedbo samega giba. Poleg tega pa je to glavni razlog za
počasnost in težave z držo (Swinburn in Morley, 1996).
Znanstveniki pravijo, da se simptomi bolezni pojavijo šele, ko manjka že od 70 – 80%
dopamina (Tostovršnik, 2007). Kljub vsemu ne vemo, kaj povzroča sam propad, znano pa je,
da vzroka ne moremo iskati niti v genetiki niti v okolju (Caird, 1991).
Pojavnost bolezni narašča s starostjo ljudi in sicer od 1 na 1000 ljudi mlajših od 60 let, do 20
na 1000 ljudi, starejših od 85 let. Parkinsonova bolezen ne izbira ne kraja niti družbenega
položaja. Pojavlja se namreč po celotnem svetu, zboli pa nekoliko več moških kot žensk.
Izkazalo se je, da imajo kadilci manj možnosti za razvoj same bolezni, saj cigarete
preprečujejo napredek bolezni, vendar pa je ta podatek brezpredmeten, saj tobak povzroča
številne druge bolezni (Caird, 1991).

1

Bazalni gangliji so skupina jeder v sivi snovi, ki jih sestavljajo: nucleus caudatus, putamen, globus palidus,
substantia nigra in nucleus subtalamicus. Nahajajo se okrog in lateralno od talamusa, zavzemajo velik del
subkortikalnih površin obeh hemisfer. So dodaten motorični sestav, ki ne deluje samostojno. Povezana so z
motorično skorjo in kortikospinalnim kontrolnim motoričnim sistemom. Signale dobivajo iz možganske skorje,
svoje signale pa nato pošljejo preko talamusa v prefrontalno, premotorično in motorično možgansko skorjo.
2

Dopamin je živčni prenašalec, ki se nahaja v osrednjem živčevju, največ ga najdemo v srednjih možganih.
Vzpodbuja delovanje srca, krvnega obtoka in presnove. Pomanjkanje vodi v nemotiviranost in brezvoljnost.
Dopamin vpliva tudi na ekstrapiramidno motoriko, kar ga povezuje s Parkinsonovo boleznijo.
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1.2.1 PATOLOGIJA
Strokovnjaki Parkinsonovo bolezen označujejo kot degenerativno bolezen možganov, saj
obstajajo določene skupine živčnih celic, ki slabijo in propadajo bolj kot nekatere druge. Zdi
se, da bolezenski procesi izbirajo le določene živčne sisteme. Prav zaradi tega je razvidno, da
sam propad ni naključje in zgolj posledica slabše cirkulacije krvi ali arterioskleroze. Poleg
tega ni nikakršnih sledi infekcij ali vnetja (Duvoisin in Sage, 1996) .
Idiopatski parkinsonizem zaznamuje degeneracija nevronov v substantii nigri. Prav v tem
jedru prihaja do največjih abnormalnosti struktur znotraj živčnih celic. Te strukture
imenujemo Lewyjeva telesca, ki so glavni znak Parkinsonove bolezni, saj jih ne najdemo pri
nobeni drugi obliki parkinsonizma (Duvoisin in Sage, 1996).

Slika 1: Prikaz Lewyjevih telesc

Selektivno vključevanje nekaterih sistemov živčnih celic, ki se nahajajo v možganih ali
hrbtenjači nakazuje, da bi za bolezen lahko bil odgovoren neznan strup ali pomanjkanje
nekaterih neodkritih hranil. Vendar gre zgolj za ugibanja, saj pravi vzrok še vedno ni znan
(Duvoisin in Sage, 1996).

1.3 ZNAČILNOSTI PARKINSONOVE BOLEZNI
V mnogih primerih se prvi znaki bolezni pojavijo veliko prej, preden je postavljena diagnoza.
Ljudje pa se jih pogosto ne zavedajo ali pa jim pripisujejo druge izvore. Prav zaradi tega je
težko določiti kdaj se je bolezen sploh začela razvijati.
1.3.1 TREMOR
Od vseh simptomov Parkinsonove bolezni je najpogostejši in najznačilnejši tremor. Pogosto
je prvi simptom, ki ga oseba opazi in zaradi katerega se bolnik odloči za obisk zdravnika
(Duvoisin in Sage, 1996). V začetku se tremor pojavi na eni roki, kasneje pa prizadene tudi
drugo roko ter se postopno razširi po celotnem telesu (Caird, 1991). Zajame lahko tudi jezik,
ustnice in čeljust vendar redko povzroča tresenje glave ali pa prizadene glas (Duvoisin in
Sage, 1996). Tremor je najbolj opazen, ko oseba počiva, zmanjša pa se ob aktivnosti oziroma
4
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uporabi prizadetega dela telesa. Poveča se tudi ob čustvenem vznemirjenju, med spanjem pa
popolnoma izgine (Caird, 1991). Ena od lastnosti tremorja je tudi njegova variabilnost. Lahko
se pojavi kot pogosti napadi nato pa za nekaj časa popolnoma izgine. Veliko bolnikov se je
naučilo trikov s katerimi vsaj za nekaj časa prekinejo tremor. Včasih je dovolj že majhen gib
ali sprememba v drži. Kljub temu, da se znova pojavi, oseba vseeno pridobi nekaj časa, ko v
telesu nima občutka tresavice (Duvoisin in Sage, 1996).
1.3.2 RIGIDNOST
Oseba rigidnost pogosto zaznava kot občutek togosti v udih. Zdravnik pri pregledu ugotovi,
da se sklepi, kljub naporu ne sproščajo, ostajajo napeti. Zaradi tega prihaja do omejenega
gibanja. Vsi gibi namreč zahtevajo usklajeno delovanje mišic upogibalk in iztegovalk. Če
iztegovalke ne delujejo pravilno, se mišice ne morejo sprostiti. To se pogosto dogaja v
komolcu, zapestju, gležnju včasih tudi v hrbtenici. Rigidnost predstavlja nezavedno reakcijo,
mišice pa ostajajo konstantno napete tudi takrat, ko bi morale biti sproščene. Zaradi tega, se
oseba hitreje utrudi, prav tako pa pogosto doživlja bolečine v sklepih, ki jih rigidnost
prizadene (Caird, 1991).
Čeprav je rigidnost najpogostejša za že prej omenjene telesne predele, pa se lahko pojavi tudi
v mišicah vratu in glave. Oseba to doživlja kot glavobol (Caird, 1991).
Pogosto je prizadeta tudi drža, kar se odraža predvsem pri hoji – osebe s PD imajo t.i.
značilno držo – rahlo so sklonjeni naprej. Zaradi tega se osebe nemalokrat srečujejo z
bolečinami v križu, zaradi rigidnosti stopal pa doživljajo boleče krče mišic. Ti krči so
pogostejši zvečer in zjutraj. Prizadenejo lahko tudi roke, predvsem pri izvajanju finih
motoričnih gibov, kot je na primer pisanje (Caird, 1991).

Slika 2: Prikaz drže osebe s Parkinsonovo boleznijo
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Rigidnost se pojavlja tudi v mišicah ramen in prsnega koša. Pacienti jo največkrat občutijo kot
bolečino v tem predelu. Zaradi samega mesta bolečine lahko pride do napačne diagnoze
bolezni, kot je na primer angina pectoris, ki povzroča značilno bolečino v prsnem košu
(Duvoisin in Sage, 1996).
Zdravila za lajšanje bolečin ponavadi nimajo želenega učinka na izboljšanje stanja. Pacientu
pomagajo topli obkladki ali pa masaža bolečega predela. Prav tako je pomembno, da oseba
pazi na lastno držo in se tako izogne dodatnim bolečinam (Duvoisin in Sage, 1996).
1.3.3 BRADIKINEZIJA
Zaradi rigidnosti prihaja do omejenih in upočasnjenih gibov. Kljub temu, pa so strokovnjaki
ugotovili, da se upočasnjeni gibi lahko pojavijo tudi na tistih udih, ki jih rigidnost ni prizadela
ali pa se pojavlja v zelo blagi obliki, in nasprotno – da so udi, ki jih je rigidnost očitno
prizadela, sposobni izvedbe hitrega giba. Največja težava bradikinezije je, da se jo pri
starejših ljudeh težje opazi, saj so starejši ljudje počasnejši v gibanju tudi zaradi starosti
(Duvoisin in Sage, 1996).
Glavni znaki bradikinezije se kažejo na področju nezavednih/avtomatiziranih gibov (Duvoisin
in Sage, 1996):


manj pogosto mežikanje z očmi (oseba ima zaradi manjšega števila mežikov strmeč
izraz; poleg tega sta zmanjšana zaščita in vlaženje oči, kar omogoča vdor prašnih
delcev v sluznico, zaradi česar se pojavi pekoč občutek v očeh),



težave s požiranjem sline (slina se začne kopičiti v ustih, kar lahko privede do
zahajanja v grlo ali slinjenja),



slabša obrazna mimika (ker so pogosto prizadete tudi mišice obraza, oseba ne izraža
oziroma ne more pokazati čustvenega odziva; oseba deluje brezizrazna, hladna),



manj pogosto premikanje rok med hojo (premikanje rok med hojo je povsem
nezavedno in avtomatizirano dejanje; pri osebah s PB je ta dejavnost zmanjšana; osebe
imajo poleg tega med hojo večkrat pokrčeno eno roko v komolcu, česar se redkeje
zavedajo),
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težave pri hoji (med hojo velikokrat prihaja do »zmrznitve«; oseba normalno hodi,
nato pa dobi občutek prilepljene noge ob tla – če je ta zmrznitev močna, lahko oseba
tudi pade – oseba se namreč v želji, da bi premagala stanje začne nagibati naprej,
koraki pa so vedno manjši; ta fenomen strokovnjaki imenujejo propulzija3; vseh težav
pri hoji ni možno pojasniti, veliko pa jih izhaja iz okvare ravnotežnega organa - zaradi
neusklajenega delovanja mehanizma, ki sodeluje pri hoji, ne prihaja do normalnega
odziva (stopanja, nihanja rok, prilagajanja drže), ki je ponavadi hiter in
avtomatiziran.).

Bradikinezija povzroča težave tudi pri izvedbi zavednih, hotenih gibov. Na samem začetku se
kaže kot odlašanje pri začenjanju giba, nadaljuje se kot počasnost pri samem gibu in konča
kot hitra utrudljivost pri izvedbi giba. Najhitreje jo opazimo pri gibih, ki zahtevajo ponovitve,
kot npr. hoja. Oseba vloži veliko napora v to, da naredi korak, ki pa je počasen, neodločen in
postopno vedno krajši, naposled pa se oseba ustavi (Caird, 1991).
Ovire osebe doživljajo pri vsakdanjih opravilih kot je npr. vstajanje iz avtomobila ali pa
oblačenje. Oseba ne more početi več dejavnosti hkrati, poleg tega pa ima težave pri
prenehanju ene aktivnosti in začetku naslednje. Vse te ovire so posledica poskusov
osredotočanja na določen gib, ki se je včasih zdel enostaven. Prav zaradi tega dejavnosti
vzamejo več časa, kot bi ga potrebovali sicer (npr. oblačenje). Zanimivost bradikinezije je
predvsem njena nestalnost. Oseba lahko v določenem trenutku izvede določen gib popolnoma
brez težav, naslednjič pa se pri istem gibu pojavijo velike težave (Caird,1991).
1.3.4 DRUGI SIMPTOMI, KI LAHKO SPREMLJAJO PARKINSONOVO
BOLEZEN
1.3.4.1 DEPRESIJA
Parkinsonovo bolezen pogosto spremljata tudi pesimizem in občutek nemoči, zmanjšana
motivacija ter povečana zaskrbljenost za zdravje. Depresija zaradi svojih lastnosti in znakov
vpliva tudi na komunikacijo in socialne stike. Sam izvor je dokaj neznan. Kljub temu, da je
razumljivo, da so ljudje s kroničnimi ali degenerativnimi boleznimi bolj podvrženi depresiji,
pa je vzrok pogosto lahko tudi endogen. To pomeni, da odraža določene nevrokemične
spremembe, ki jih je povzročila bolezen. Poleg endogenih, pa je drugi vzrok tudi ta, da je
3

Težave z zamrznitvijo lahko opišemo kot nezmožnost dokončanja določene motorične aktivnosti, ki ne
vključuje zgolj hoje ampak tudi pisanje in govor. Traja lahko celo nekaj minut. (Caird,1991)
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depresija pogosto povezana s staranjem. Ker se PB ponavadi pojavlja v starostnem obdobju,
naj bi bila depresija zgolj njena slučajna spremljevalka (Klasner in Yorkston, 2000).
1.3.4.2 KOGNITIVNE TEŽAVE
Kljub temu, da PB najprej povezujemo z motoričnimi težavami oziroma težavami gibanja, se
pri bolezni pojavljajo tudi težave, ki prizadenejo kognicijo. Te težave je težje odkriti
predvsem zaradi faktorja staranja, saj je težje določiti mejo med zgolj posledico staranja in
vplivom PB. Pojavlja se upočasnjenost pri mišljenju. Čeprav nekateri to stanje pripisujejo
bradikineziji4, pa so strokovnjaki mnenja, da na hitrost mišljenja vpliva predvsem izločanje
dopamina, pri PB pa gre za disfunkcijo v izločanju le-tega. Nadaljnje raziskave so pokazale,
da se vplivi kažejo predvsem pri težavah s pozornostjo in budnostjo, kar pa je značilno zgolj
za osebe s PB. Te težave naj bi povzročalo variabilno izločanje noradrenalina (Klasner in
Yorkston, 2000).
Kot pravita Klasner in Yorkston (2000), naj bi se s kognitivnimi težavami, podobnimi
demenci, soočalo kar 15% vseh obolelih oseb. Upadati jim začnejo tudi intelektualne
sposobnosti, nekaterim naj bi se zmanjšale tudi do 70%. Kot avtorici nadalje navajata, je bilo
ugotovljeno, da se s PB povezujeta dve vrsti demence. Prvo zaznamuje počasnost,
pozabljivost, depresija in težave s kognicijo, imenujemo jo subkortikalna demenca. Druga,
kortikalna demenca, pa ima lastnosti, značilne za Alzheimerjevo bolezen (Klasner in
Yorkston, 2000).
Koginitivne težave pri PB se kažejo predvsem na treh področjih:


izvršilne (eksekutivne) funkcije,



vidno – prostorske (vizualno – spacialne) funkcije,



spomin.

1.3.4.2.1 IZVRŠILNE FUNKCIJE
Poimenujemo jih lahko kot skupek sposobnosti, ki vključujejo načrtovanje, izvršitev ter
nadzor nad želenim gibanjem, vedenjem. Za pravilno delovanje sistema je potreben ustrezen
feedback oziroma povratna zanka, ki uravnava vedenje in oblikuje koncept ter vpliva na
uspešno menjavanje ukazov, nalog. Za to je odgovoren frontalni reženj. Ker PB uniči nevrone
v črni substanci, področju, ki pomaga pri uravnavanju procesov frontalnega režnja, prihaja do
disfunkcij pri izvedbi določenih nalog.

4

Zaradi tega so težave s kognicijo strokovnjaki poimenovali »bradyphernia« z namenom dokazovanja povezave
med počasnostjo gibov (bradikinezija) in počasnostjo mišljenja.
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1.3.4.2.2 VIDNO – PROSTORSKE FUNKCIJE
Disfunkcije zajemajo vizualno analizo in sintezo, prepoznavanje obrazov, presojanje smeri,
orientacije in oddaljenosti predmetov v prostoru ter pozornost na prostor. Te sposobnosti se
slabšajo, vendar pa jih ne smemo povezovati z demenco (Klasner in Yorkston, 2000).
Velikokrat se pojavijo težave pri branju. Eden od razlogov je tudi dejstvo, da oči težko sledijo
liniji branja zaradi nehotnih gibov. Ti gibi so posledica težav s koordinacijo mišic, ki
premikajo zrkla. Oseba se zaradi tega težje osredotoči na določen odsek, težave pa ji
povzročajo tudi prehodi med vrsticami (Duvoisin in Sage, 1996).
Pri težavah je pogosto prisoten tudi dvojni vid. Oseba vidi dve sliki, ki se v določenem
segmentu prekrivata. Dvojna slika je posledica dejstva, da obe očesi ne gledata v isto točko.
Strokovnjaki predvidevajo, da dvojni vid nastane zaradi okvare očesnega živca. Pri določenih
osebah se možgani naučijo tolerirati dvojno sliko tako, da zanemarjajo eno in se osredotočijo
na drugo. Na ta način dvojni vid izgine (Duvoisin in Sage, 1996).
Poleg vseh naštetih težav, pa se pojavljajo tudi težave z vidnim zaznavanjem. Osebe imajo
težave z interpretacijo slike na mrežnici. Kot pravita Sage in Duvoisin (1996), mrežnica
vsebuje določeno skupino živčnih celic, v katerih se nahaja dopamin. Predvidevajo, da zaradi
zmanjšanega izločanja dopamina prihaja do težav s prepoznavo slike.
1.3.4.2.3 SPOMIN
Težave se pojavljajo pri epizodičnem spominu, učenju asociacij, avditivno verbalnem učenju
ter vizualni reprodukciji geometrijskih struktur. Težave se pojavljajo tudi v proceduralnem
spominu. Klasner in Yorkston (2000) jih opisujeta kot težave pri učenju5 in težave pri
avtomatizaciji naučenega.
1.3.4.3 JEZIKOVNE TEŽAVE
Klasner in Yorksotn (2000) navajata, da so pri PB prisotne spremembe pri jezikovnem
funkcioniranju. Te spremembe je težje odkriti in razumeti zaradi spremljajočih kognitivnih
težav, ki vključujejo izvršilne funkcije in spomin, ter motoričnih vidikov govorne produkcij,
vključno s spremenjeno prozodijo. Osebe s PB imajo težave z razumevanjem sestavljenih
navodil, tvorbo stavkov, s pisnim izražanjem ter težave s sintakso pri spontanem govoru.

5

Raziskava je pokazala, da se po določenem času začnejo kazati razlike med osebami s PB in osebami brez PB.
Pri usvajanju določenih veščin naj bi bile osebe s PB kar 8x slabše pri učenju kot osebe brez PB.
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1.3.4.4 MIKROGRAFIJA
Glavna značilnost pisave oseb s PB je, da pisava s časom postaja vse manjša. Črke so dobro
oblikovane, vendar pa pri daljšem pisanju postajajo vse manjše in posledično težje berljive.
Pogosto se zgodi, da je črke na koncu zapisa nemogoče prebrati. Kot pravita Sage in Duvoisin
(1996), je vzorec pisave pogosto spregledan, predvsem če oseba ne piše veliko in uporablja
zgolj svoj podpis. Med pisanjem je viden tudi tremor – kot vijuge pri posameznih črkah. Z
zdravili se pisava vrne v prvotno stanje, lahko pa postane veliko večja kot je bila ter bolj
okrašena. Kot posledica zdravil se pojavi horea, kar pomeni pojav nehotnih gibov (Duvoisin
in Sage, 1996).

1.4 POŽIRANJE PRI PARKINSONOVI BOLEZNI
Požiranje uvrščamo med zapletene fiziološke procese. Omogoča prenos hrane, pijače in sline
iz ust v želodec. Je živčno-mišična aktivnost, ki jo sprožijo čutni dražljaji, ki se nahajajo v
ustih, žrelu in grlu. Poleg teh dražljajev so v proces vključeni tudi modificirani dražljaji iz
višjih struktur centralnega živčnega sistema (Ogrin in Žemva, 2012).
Usklajenost z dihanjem je pri požiranju izredno pomembna. Med požiranjem se dihanje za
kratek čas prekine, po koncu požiranja pa sledi izdih. Ta ciklus se ponovi ob vsakem
požiranju (Ogrin in Žemva, 2012). V nasprotnem primeru se proces pri zdravem človeku
prekine, pride do kašljanja, ki hrano spravi iz »napačnega kanala«.
Požiranje v osnovi delimo na tri faze (Swinburn in Morley, 1996):


Oralno (vključuje zapiranje ust, žvečenje mešanje hrane s slino ter prenos iz
sprednjega dela ustne votline v zadnji del, je zavesten proces, odvisen od naše volje),



Faringealno (ko se ustvari povečan tlak v zadnjem delu ustne votline s pomočjo
zadnjega dela jezika in trdega neba, grizljaj zdrsne v žrelo in nato v požiralnik – sproži
se mehanizem, ki zapre vse dihalne poti, dihanje pa se refleksno prekine),



Ezofagalno (hrana iz požiralnika se z dvema peristaltičnima valoma prenese v
želodec).

Pri Parkinsonovi bolezni prihaja do težav predvsem na prvih dveh stopnjah (Swinburn in
Morley, 1996).
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1.4.1.1 DISFAGIJA
S težavami pri požiranju se sooča kar polovica vseh oseb s PB. Pogosto teh težav sploh ne
povezujem z boleznijo, vendar pa so z napredkom bolezni vse večje (Swinburn in Morley,
1996).
Pojavnost nevrogene disfagije pri nevrodegenerativnih boleznih, kamor spada tudi PB, je kar
do 84%. Različna odstopanja podatkov, ki prikazujejo prevalenco, so posledica ocenjevanj z
različnimi merskimi inštrumenti v različnih časovnih obdobjih. Kljub temu pa težav s
požiranjem ne smemo zanemariti (Ogrin in Žemva, 2012).

Simptomi disfagije pri Parkinsonovi bolezni (Swinburn in Morley, 1996):


Iztekanje sline;



uhajanje hrane, pijače iz ust;



težave pri premikanju čeljusti in posledično žvečenjem, ki postane počasnejše;



težave z začetkom požiranja;



zatikanje hrane, pijače, kar izzove kašelj ter uhajanje tekočine na nos;



občutek zastajanja hrane nekje v vratu;



spremenjen, grgajoč glas po pitju oziroma hranjenju;



utrujenost med hranjenjem.

Osebe s PB se soočajo z zmanjšano občutljivostjo na tujke v grlu, refleks kašljanja je slabše
odziven, laringealna zapora pa ne deluje pravilno. Zaradi tega lahko pride do tako imenovane
tihe aspiracije, kar pomeni, da tekočina ali hrana zahaja v dihalno pot, vendar se ob tem ne
sproži refleks kašljanja (Scott, 1991). Tiha aspiracija je izjemno nevarna saj je eden od
dejavnikov tveganja za nastanek pljučnice (Ogrin in Žemva, 2012). Eden glavnih vzrokov za
disfagijo je rigidnost, ki povzroča, da intraoralne mišice ne delujejo pravilno. Prihaja do
izgube občutka na zadnjem delu jezika ter do slabših in abnormalnih peristaltičnih gibov.
Mišice, odgovorne za prenos hrane preko krčenja in relaksacije, delujejo upočasnjeno. Pacient
mora zaradi tega narediti večji premor med požiranjem kot je to običajno. Čas požiranja se
podaljšuje tudi zaradi spremenjenih gibov jezika, ki hrane ne potiskajo nazaj, kar odlaga
prenos. Zaradi slabšega mišičnega tonusa, hrana zahaja in zastaja v težje dostopne kotičke v
ustih (Scott, 1991).
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Pogosto ima oseba občutek zastajanja hrane v grlu. Ta občutek je prisoten ne glede na to ali
gre za tekočine ali trdo hrano, saj oboje zahteva velik napor pri požiranju. Upočasnjeno
požiranje oziroma zapoznel refleks požiranja, povzroča zastajanje in kopičenje sline v ustni
votlini. Pri večji količini hrane v ustih pogosto prihaja do uhajanja sline skozi usta, kar
opazimo kot slinjenje (Scott, 1991).

1.5 GOVOR OSEB S PARKINSONOVO BOLEZNIJO
»Bitka za komunikacijo je izgubljena, še preden oseba spregovori.«
(Scott, 1991)
MOTORIČNI NADZOR
Motorični nadzor govora je sestavljen iz številnih sistemov in strategij, ki omogočajo nadzor
nad produkcijo govora. Osnovo tega sistema sestavljata input in output. Input predstavlja
fonološko reprezentacijo jezika, kamor spadajo tudi najmanjše abstraktne enote, ki jih
imenujemo fonemi. Output tega sistema pa predstavlja niz artikulacijskih gibov, ki prenašajo
načrtovano jezikovno sporočilo preko akustičnega signala do poslušalca, ki si to sporočilo
nato razloži (Kent, 2000).

Slika 3: Prikaz struktur in procesov, ki sodelujejo pri produkciji (leva stran) in percepciji (desna stran)
govorjenega jezika (Kent, 2000)
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Besedni govor oziroma govorjeni jezik (produkcijo in percepcijo) sestavljajo številni procesi
(lingivstični, kognitvni, senzomotorni). Njegova tvorba pa vključuje (Kent, 2000):


prelingvistične vidike (namen, predverbalno sporočilo),



urejanje pogovora (ustreznost diskurza, povezanost izjav, ki jih uporablja tudi
poslušalec),



jezikovno oblikovanje (leksični izbor in sintaktično oblikovanje),



fonološke operacije,



fonetične lastnosti



in motorični nadzor govora, ki omogoča ustvarjanje akustičnega vzorca.

Pri razumevanju govorjenega sporočila do določene stopnje potekajo obratne operacije
oblikovanja in produkcije govora (Kent, 2000).
Odrasle osebe imajo že v celoti razvite in ustaljene procese, ki sodelujejo pri motoričnem
nadzoru govora. S staranjem se nekatera področja govora spreminjajo. Sem spadajo
natančnost izreke, tekočnost govora, kakovost glasu in učinkovitost pri komunikaciji. Čeprav
so te spremembe spremljevalci staranja osebe, pa so prav tako lahko pokazatelji različnih
bolezni, ki pogosto nastopijo v starosti (Kent, 2000).
1.5.1 MOTNJE MOTORIČNEGA NADZORA GOVORA
Kot navaja Kent (2000), med te motnje uvrščamo:


dizartrijo,



apraksijo,



jecljanje,



brbotanje.

Kljub temu, da jecljanje in brbotanje spadata med motnje fluentnosti, pa jih pogosto opisujejo
skupaj z težavami motoričnega nadzora (Kent, 2000). Ker se pri Parkinsonovi bolezni
srečujemo z dizartrijo, bom podrobneje opisala le to motnjo.
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1.5.2 DIZARTRIJA
Dizartrija nastane zaradi nevrološke oškodovanosti. Zaznamujejo jo šibkost, počasnost ter
motnje koordinacije mišic, odgovornih za govorno produkcijo. Pojavlja se pri Parkinsonovi
bolezni, kapi, boleznih malih možganov, amiotrofični lateralni sklerozi, multipli sklerozi,
cerebralni paralizi in možganskih poškodbah (Kent, 2000).
V večini primerov dizartrija prizadene celoten govor (globalno), kar vključuje respiracijo,
fonacijo, artikulacijo in resonanco. To se odraža na kakovosti glasu, razumljivosti ter
prozodiji (Kent, 2000).

TIP DIZARTRIJE

MESTO POŠKODBE

ZNAČILNOSTI

Flakcidna

Spodnji motorni nevron

Šibkost

govornega

aparata
Spastična

Zgornji motorni nevron

Spastičnost mišic

Spastično – flakcidna

Spodnji in zgornji motorni nevron

Lastnosti

flakcidne

in

spastične
Ataksična

Mali možgani

Težave

s

koordinacijo

Rigidnost,

omejenost

gibov
Hipokinetična*

Bazalni gangliji (substantia nigra)

gibanja
Hiperkinetična

Bazalni gangliji (putamen, nucelus caudate)

Nehotni gibi

Tabela 1: Prikaz tipov dizartrij skupaj z mestom poškodbe in splošnimi značilnostmi (Kent, 2000)

Zaradi težav z obrazno mimiko osebo s PB hitro označijo kot zdolgočaseno, apatično ali celo
manj inteligentno. Rigidnost povzroča omejenost v uporabi gest, kretenj, težave povzroča tudi
značilna drža. Zaradi drže se poveča tudi uhajanje sline iz ust, kar še dodatno pripomore k
slabi samopodobi osebe s PB. Zaradi tega se pogosto umikajo in izogibajo komunikaciji
(Scott, 1991).
Težave pri govoru oseb s PB najbolje opišemo s pojmom *hipokinetična dizartrija6.
Značilnosti te oblike dizartrije so:


monotona in nenatančna izreka,



neprimerni premori (tam, kjer ne bi smeli biti),

6

Posledica disfunkcije v delovanju bazalnih ganglijev, povezana z rigidnostjo in zmanjšanim obsegom gibov.
Pri degenerativnih boleznih je pogosto prvi znak bolezni – pomembno je prepoznati že blaga govorna
odstopanja.
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neenakomeren ritem govora,



težave z začenjanjem govora.

Izraža se z oslabljenim, nekoordiniranim delovanjem mišic, ki sodelujejo pri govoru in
primarno pri hranjenju. Oseba se sooča z vedno slabše razumljivim govorom, plitkim in
neritmičnim dihanjem, ki je neusklajeno s fonacijskim in artikulacijskim sistemom. Usta so
pogosto delno odprta, jezik je slabše gibljiv. Pogosto je mehko nebo spuščeno, kar privede do
nazalnosti. V ustih se nabira slina, ki velikokrat nekontrolirano izteka iz ust (Prosnik, 1997).
Govorne značilnosti Parkinsonove bolezni
Višina

Motnje v višini, izguba variacij

Glasnost

Izguba variacije v glasnosti, tih, monoton,
hrapav, pojemajoč glas.
Težave z začenjanjem, kratki stavki s

Trajanje

premori na neprimernih mestih.
Intonacija

monoton govor

Ritem

neenakomeren, brez poudarkov, lahko tudi
ponavljanje glasov, besed ali fraz

Artikulatorna natančnost

omejeni

premiki

ustnic,

nenatančna

artikulacija, občasno uhajanje sline.
Tabela 2: Prikaz govornih značilnosti Parkinsonove bolezni (Scott, 1991)

Čeprav lahko vidimo, da se značilnosti hipokinetične dizartrije in Parkinsonove bolezni
prekrivajo, pa Scott (1991) pravi, da bi bil boljši izraz za govorne težave PB disprozodija.
Prozodijo definiramo kot tisto funkcijo govora, ki vključuje časovno planiranje, modulacijo,
ritem in melodijo. Odvisna je od dobro delujočega respiratornega in fonatornega sistema,
zaradi česar je pojem dizartrija prav tako ustrezen. Vendar pa, kot pravi Scott (1991), z
dizartrijo opišemo zgolj mehanični vidik, prozodični elementi pa so izpuščeni oziroma se jih
obravnava na koncu terapij.
1.5.2.1 PROZODIJA
Spremembe v sami prozodiji lahko pomembno vplivajo na govor. Neenakomeren ritem,
popačeni glasovi in oslabljena zmožnost intonacije, dajejo vtis, da oseba ni zmožna uporabe
določenega jezika. S prozodičnimi elementi lahko z istim stavkom sporočamo različne stvari.
Prav tako lahko zaradi prozodije izpuščamo besede in stavek skrajšamo (Scott, 1991).
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Scott (1991) kot primer stavka z več pomeni navaja naslednjo poved:
»Ne hiti.« - nasvet ali sarkazem
Kot primer krajšanja stavka navaja (Scott, 1991):
»Kava?« - namesto: »Ali bi kavo?«
Tega so osebe s PB pogosto prikrajšane in nesposobne narediti. Kot pravi Scott (1991), se kar
pri polovici oseb s PB pojavijo težave z govorom, ki postajajo vedno pogostejše z
napredovanjem bolezni.
1.5.2.2 RESPIRACIJA
Respiracija ima dvojno vlogo: vegetativno, ki ni zavedna, in govorno funkcijo. Osnovna
lastnost slednje je oblikovanje glasu (fonacija) zaradi česar uporablja tudi večji volumen zraka
kot pri vegetativni funkciji. Zračni tok je usmerjen v oralni kanal, zračni tlak pa je spremenljiv
(variacije subglotičnega tlaka) (Farago, 2012).
V mirovanju (vegetativna funkcija) sta vdih – izdih enako dolga:

Slika 4: Prikaz respiracijske sekvence v mirovanju (Farago, 2012)

V običajnem pogovoru razmerje vdih - izdih variira od 1:3 do 1:10, kar prikazuje spodnja
slika:

Slika 5: Razmerje vdih - izdih pri govoru zdravega človeka (Farago, 2012)
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Osebe s PB dihajo plitko, imajo zmanjšano pljučno kapaciteto ter slabo kontrolo respiracije
med fonacijo. Oseba porabi določeno količino zraka, še preden začne s fonacijo. Neustrezna
poraba pa pogosto privede do nezmožnosti dokončanja določene fraze in do vdiha na
neustreznem mestu. Z zmanjšano sposobnostjo respiracije se sooča večina oseb s PB, težave
pa izhajajo predvsem iz rigidnosti mišic prsnega koša (Scott, 1991).
1.5.2.3 FONACIJA
Zaradi slabše respiratorne funkcije ima oseba posledično težave tudi s fonacijo. Te naj bi bile
po mnenju nekaterih strokovnjakov kot navaja Scott (1991), najbolj izstopajoč element pri
govoru oseb s PB. Pojavijo se predvsem težave pri kontroli subglotičnega tlaka, ki je potreben
za tišji govor kot tudi tistega, potrebnega za glasen govor. Osebe s PB imajo prav tako
zmanjšano raznolikost v višinah glasu, uporabljajo zgolj določen obseg. Prav ta omejena
uporaba povzroča monotonost v govoru osebe s PB (Scott, 1991).
1.5.2.4 DISFONIJA
Glasovne motnje pri osebah s PB so posledica spremembe v delovanju

glasilk zaradi

organskega vzroka. Nepravilno delovanje glasilk pa povzroča monoton in šibkejši glas
(Ogrin, 2000).
Rigidnost mišic prsnega koša, zmanjšana pljučna kapaciteta, slabši nadzor in koordinacija
dihanja ter fonacije povzročajo dihalne motnje, ki še dodatno otežujejo produkcijo glasu
(Scott, 1991).
1.5.2.5 ARTIKULACIJA
Zaradi vpliva staranja na nevromuskulaturo in slabšo propriocepcijo, postaja artikulacija z leti
manj natančna. Artikulacijo oseb s PB pogosto opisujejo kot zabrisano in nenatančno. Kljub
temu izgovorjava posameznih, izoliranih fonemov osebam ne dela težav. Pri samem govoru
pa natančnost začne slabeti. Zmanjšan volumen in slabša kontrola zračnega toka vplivata na
jakost izgovora zapornikov (plozivov) in pripornikov (frikativov). Težav s kontrolo dihanja se
odražajo tudi na hitrosti izgovorjave. Prihaja do omisije glasov ali pa celo zlogov. Poslušalec
tak govor opiše kot hiter in momljajoč (Scott, 1991).
1.5.3 VERBALNA FLUENTNOST
Pri PB pogosto prihaja do zmanjšane verbalne fluentnosti ter zmožnosti spontanega
posredovanja besed v krajšem časovnem obdobju. Težave se kažejo na jezikovnem področju
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pri iskanju besed, ki se na primer začnejo na določeno črko/glas (črkovna fluentnost7) ter
besed, ki spadajo v določeno pomensko kategorijo (semantična fluentnost8) (Flowers,
Robertson, in Sheridan, 1995).
Verbalna fluentnost zahteva tako iskanje besed kot tudi hitro produkcijo besed. Medtem ko
iskanje besed zahteva intenzivnejšo semantično fluentnost in manj obremenjuje artikulacijo,
pa avtomatičen govor ali zgolj pogovor bolj obremenita artikulacijo in zmanjšujeta vpliv
semantičnega nivoja (Gurd, 2000).
Pri osebah s PB v govoru prevladujejo napake zaradi nefluentnosti, jezikovne težave so manj
pogoste. Nefluentnost vključuje jecljanje in pospeševanje govora, kar pogosto privede do
nerazumljivosti. Jecljanje se pogosto pojavlja na začetku tako imenovanih zaprtih razredih
besed 9, predvsem pri predložnih zvezah in uporabi pomožnih glagolov (McNamara et al.,
1992). Povezano je s prekomernim izločanjem dopamina v bazalnih ganglijih. Ker se po
večletnem jemanju zdravil (npr. L-dopa) težavam v motoriki pridružijo tudi spremembe v
nivojih dopamina, se pri PB pogosto pojavi tudi jecljanje. Kljub temu pa se vsi strokovnjaki
ne strinjajo, da se jecljanje pojavi zaradi dopaminskih zdravil, saj nekatere osebe jecljajo še
preden začnejo z medikamentozno terapijo. Po drugi strani pa se nekaterim jecljanje odpravi
prav z zdravili. Povezava Parkinsonove bolezni in jecljanja je zato še nejasna (Flowers,
Robertson, in Sheridan, 1995).
1.5.4 ZAZNAVANJE IN SAMONADZOR NAPAK V GOVORU
Poleg jecljanja, se osebe s PB pogosto srečujejo tudi s težavami, ki so posledica slabšega
samonadzora govora. Kljub temu, da se lahko zgodi, da oseba zazna napako, a je ne popravi,
so strokovnjaki mnenja, da nepopravljene napake niso zgolj stvar naključja. Govorci običajno
želijo okolici posredovati kar se da jasna sporočila. Poleg tega so raziskave pokazale, da ko so
bile osebe opozorjene na napako namreč niso vedele, da je do napake sploh prišlo. Osebe
manj pogosto zaznajo, da so storile napako v govoru, še redkeje pa jo tudi popravijo. Tudi to
je razlog, da prihaja do slabše razumljivosti in napačnega prenosa sporočila sogovorcu
(McNamara et al, 1992).
Nadzor in popravljanje napak v govoru se nanaša na korekcijo brez zunanjega posredovanja,
ponavadi v nekaj trenutkih po tem, ko se napaka zgodi. Samopopravljanje je za človeka
uporabno v različnih življenjskih situacijah, med drugim tudi pri govoru (Postma, 2000).

7

Letter fluency (Flowers, K.A., Robertson, C., Sheridan, M.R.)
Semantic fluency (Flowers, K.A., Robertson, C., Sheridan, M.R.)
9
Closed-class phrases (McNamara et al., 1992) – sem spadajo predlogi in pomožni glagoli ter tudi določniki (v
ang. the, a, an…)
8
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Da napake lahko popravimo, so v naše procesiranje vključeni sistemi, ki preverjajo pravilnost
izhodne informacije, in se nanjo tudi ustrezno odzivajo. Samopopravljanje je prisotno tako
pri pogovoru kot tudi monologu.
1.5.5 SISTEM GOVORNE PRODUKCIJE
Sistem je sestavljen iz številnih kognitivnih, lingvističnih in motoričnih procesov. Govor se
začne s konceptualizacijo oziroma načrtovanjem pomena in namena izrečenega. Od tu se
predverbalno sporočilo prenaša v formulator. Predverbalno sporočilo se tu spremeni v
lingvistično strukturo. Najprej se določi lema10, nato se vključi sintaksa, ki ustreznost
informacije oblikuje glede na pomen leme. Za izgovorjavo te strukture je nato potreben
ustrezen fonetični načrt. Na tej stopnji so že na voljo morfološke strukture, ki sodelujejo pri
oblikovanju stavkov. Nadalje se sestavi fonološka struktura, ki vsebuje vse potrebno za
artikulacijo (Postma, 2000).

Slika 6: Model govorne produkcije, ki vključuje povratno zveze in različne nadzorne sisteme, ki sodelujejo pri
zaznavanju napak in samopopravkih.

Besedni govor poteka na podlagi lingvističnih pravil, ki so določena za vsak jezik posebej.
Prav tako v vsakem jeziku obstajata objektivni in subjektivni vidik napak. Objektivni se
nanaša na obstoječa pravila, subjektivni pa se razlikuje od osebe do osebe. Pri slednjem gre
namreč za stališče, ki ga ima oseba do izrečenega. Kljub lingvistični ustreznosti, lahko izjava
10

Leksični material, kjer se nahajajo pomeni besed in njihova gramatična pripadnost.
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osebi ne ustreza, oziroma ni zadovoljna z njo. Oseba ima namreč občutek, da lahko določeno
izjavo oblikuje drugače in boljše, kar tudi stori (Postma, 2000).

V naslednji tabeli so podrobneje predstavljeni nadzorni sistemi, ki sodelujejo pri govornem
procesiranju (Postma, 2000):

Nadzorni sistem

Naloga

Čas zaznavanja
napake

Čas popravljanja
Počasen. Ko sistem

(1) Konceptualna
zanka

Nadzor nad ustreznostjo.

Takojšen, vendar traja

analizira napako, se

nekaj časa, da proces

odloči na kakšen način

analizira napako.

jo bo popravil, kar
zahteva določen čas.

Preverjanje ujemanja med
(2) Leksikalni nadzor

leksičnim materialom in

Verjetno takojšen.

konceptom.
Zaznavanje skladenjskih
(3) Sintaktični nadzor nepravilnosti med

Verjetno takojšen.

načrtovanjem stavka.
(4) Povratna

Primerjava aktivacije

Vsaj dvakratni potek

informacija o

zgoraj-navzdol s spodaj-

pozitivne povratne

aktivaciji vozla11

navzgor

zanke.

Pred in
postartikulacijsko

Pred in
postartikulacijsko

Pred in
postartikulacijsko

Razpon predvidevanja

(5) Notranja zanka

Razčlenjevanje notranjega
govora

je najmanj 100 ms. Če
Okrog 150 ms.

je prisoten še
artikulacijski buffer, se
lahko čas še poveča.

(6) Podatki o
artikulacijskem času

11

Povprečno traja med
Zaznavanje zamikov
prihoda novih informacij

Takojšnji.

100 in 250 ms. V tem
času se izvede celoten

Node activation monitor
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v artikulatorni sistem

cikel popravljanja

Primerjava izhodnega
(7) Eferentna

signala s

povratna zanka

predpostavljenimi

Nejasen.

Neznan.

kriteriji.
(8) Propriocepcija

Zaznavanje pozicij in
gibov artikulatorjev.

Neznan.

(9) Taktilna povratna

Zaznavanje dotikov

zanka

artikulatorjev.

(10) Avditorna

Poslušanje in ocenjevanje

Variabilen, vendar

povratna zanka

lastnega govora.

večinoma počasen.

(11) Poznavanje
rezultatov

Neznan.

25-100 ms odvisno od
dolžine povratne zanke.
Postartikulatoren. Jezik
se odzove v 136 ms.
Najhitrejši v 200ms.

Zavedanje, da tvoje
sporočilo ni učinkovalo

Zelo počasen.

Najhitrejši v 400ms.

pri poslušalcu.
Tabela 3: Prikaz nalog nadzornih sistemov

Postma (2000) poudarja pomembnost razlike med napakami tipa odziv-izbira12 in odzivizvedba13. Pri prvem, pride do napačne izbire besednega programa, ki je nato izveden brez
napak. Pri drugem pa je izbran pravi program, težave pa se pojavijo pri sami izvedbi le-tega.
Težave pri izvedbi se ponavadi pojavijo, ko je oseba pod pritiskom ali pa hiti, sistem za
popravljanje napak pa ne deluje dovolj hitro. Popravljanje napak tipa odziv-izbira se
osredotoča zgolj na popravek ene besede na enkrat. Zaradi tega poteka počasneje in zahteva
reprogramiranje. Tip odziv-izvedba pa poteka hitrejše in vzporedno z govorom, kar omogoča
hitrejše in bolj tekoče popravljanje napak.

Pri popravljanju napak ima pomembno vlogo tudi povratna zveza oziroma feedback. Kot
navaja Postma (2000), feedback nadzira govor skozi 3 oblike:


direktivna oblika (feedback usmerja delovanje motoričnega vzorca – daje informacije
o razmerju med dejanskim in želenim stanjem)

12
13

Response - selection
Response - execution
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uravnavanje14 (deluje pri učenju novih motoričnih gibov in pri prilagajanju na novo
situacijo, zaslužen je za umerjanje/kalibracijo sistema)



korektivna (usmerjen na zaznavanje in popravljanje napak, ki niso del zaprtega kroga,
vendar pa lahko vplivajo na neželen output)

1.5.6 NADZOR GOVORA IN GOVORNO RAZUMEVANJE
Nadzor nad govorom in razumevanje govora po mnenju nekaterih strokovnjakov korelirata.
To utemeljujejo z dejstvom, da obe, tako notranja kot tudi avditivna zanka potekata skozi nivo
govornega razumevanja. Posledično se ob tem izvaja tudi nadzor nad morebitnimi napakami.
Ta teorija povezuje težave z nadzorom notranjega jezika s poškodovanimi sistemi za
jezikovno razumevanje. Kljub temu, pa teorija ne doživlja odobravanja v vseh krogih.
Pojavilo se je mnenje, da ni nujno, da gre za korelacijo med samonadzorom in govornim
razumevanjem. To naj bi dokazovale osebe z afazijo (Postma, 2000).
Njihove samopopravke so razdelili v dve skupini: predartikulacijske in postartikulacijske
popravke. Predartikulacijske zaznamujejo odlašanje, pavze in ponavljanja, postartikulacijske
pa popravki odprtih napak. Izkazalo se je, da afazične osebe, ki se soočajo s težavami
razumevanja, bistveno slabše zaznavajo napake na nivoju postartikulacijskih popravkov, kar
posledično pomeni, manjše število popravkov na tem področju. Po drugi strani pa
preartikulacijski nadzor poteka normalno. Do istih rezultatov so prišli tudi pri testiranju oseb s
Parkinsonovo boleznijo, ki niso imele predhodnih težav z jezikovnim razumevanjem (Postma,
2000).
1.5.7 VRSTE SAMOPOPRAVKOV
Postma (2000) navaja, da lahko govorec nadzoruje številna popačenja v izreki. Napake se
pojavljajo na različnih nivojih. Eden od njih je konceptualni nivo, kjer pride do odločanja kaj
je bolj primerno oziroma ustreznejše. Z napakami se oseba lahko sooča tudi na
formulacijskem nivoju, ki vključuje napake leksike, sintakse ali avditivnega enkodiranja.
Najvišji nivo, ki potrebuje nadzor pa je suprasegmentalni, ki vključuje prozodijo.

Med tako imenovane odprte popravke spadajo (Postma, 2000):


reformulacija (kot posledica konceptualne napake, sintaksičnega zastoja) –
ustreznostni popravek (rekonstrukcija in revizija, ki temelji na sintaksični strukturi
izgovorjenega, kar vodi v ustrezno slovnično oblikovano nadaljevanje);

14

tuning
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lemma substitucije (rekonstrukcijski razpon je morfološko-fonološko določen,
nadomesti samo napačno besedo, ohrani pa vse druge elemente);



popravek fonemskih napak (manjša rekonstrukcija besede, ponavadi gre za en glas);



popravek suprasegmentalne napake (rekonstrukcija in ponoven začetek zaradi napake
v leksičnem poudarku, ki nastane kot posledica napačne rabe pragmatičnega ali
semantičnega nivoja);



sprotni popravki (nadomestitev brez rekonstrukcije ter nadomestitev s ponovnim
začetkom).

1.6 NAPREDEK BOLEZNI IN VPLIV NA GOVOR
Pri Parkinsonovi bolezni se težave z govorom stopnjujejo z napredovanjem bolezni. Klasner
in Yorkston (2000) sta težave razdelili v pet stopenj:


prva stopnja: ni zaznanih težav z govorom - zgodnji stadij bolezni, ko oseba dobi
diagnozo;



druga stopnja: govorne težave z nerazumljivim govorom - pojavijo se spremembe v
glasu, ki vključujejo zmanjšano glasnost, zadihan, šibak in hripav glas ter zmanjšano
raznolikost višine;



tretja stopnja: zmanjšana razumljivost govora, ki se pojavlja v določenih situacijah –
sogovornik osebo s PB večkrat prosi, da ponovi izrečeno ali da govori glasneje. Poleg
vseh glasovnih sprememb iz prejšnje stopnje, se pojavi tudi nenatančna artikulacija.
Oralni gibi so pogosto omejeni, kar govorcu onemogoča natančnost izreke. Prihaja do
pavz na neprimernih mestih, pavze so ponavadi daljše kot običajno;



četrta stopnja: govor skupaj s poučevalnimi tehnikami – osebi govor ne služi več kot
popolno sporazumevalno sredstvo. Oseba ima težave z začetno produkcijo glasu,
govor je kratek, hiter, ter slabo artikuliran. Med govorom prihaja do »zmrznitve«, kar
onemogoča nadaljevanje govora. Oseba zaradi teh težav redko začenja s pogovori.
Oseba se uči tehnik s katerimi premaguje te težave.



peta stopnja: nefunkcionalen govor – nizek odstotek oseb s PB popolnoma izgubi
funkcionalen govor, potrebna je ustrezna nadomestna komunikacija.

1.7 LOGOPEDSKA DIAGNOSTIKA PRI PARKINSONOVI BOLEZNI
Ker spada Parkinsonova bolezen med degenerativne bolezni, pogosto slišimo, da je
logopedska obravnava nepotrebna. Nekateri jo celo dojemajo kot nerealno ali pa kot
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doživljenjsko obveznost, ki ne more zagotoviti znatnega izboljšanja sposobnosti in spretnosti
komunikacije (Scott, 1991).
Navkljub prepričanjem, pa so raziskave in večletno delo logopedov na tem področju, dokazali
nasprotno. Ustrezne tehnike in metode dela, ki jih v obravnavo vključujejo logopedi, osebam
pomagajo vzdrževati govorno-jezikovne sposobnosti kot tudi sposobnosti požiranja. Na ta
način logoped veliko pripomore k ohranitvi socialnih odnosov, saj se pogosto dogaja, da
osebe s PB postanejo socialno izolirane prav zaradi tovrstnih težav (Ogrin, 2000).
Parkinsonovo bolezen najpogosteje povezujemo z dizartrijo. Dizartrija se pogosto ocenjuje
perceptualno (avditivno), kar zahteva izkušenega ocenjevalca ali pa vrsto določijo glede na
nevrološko bolezen (npr. Parkinsonova bolezen). Pri perceptualni oceni si ocenjevalec
pogosto pomaga z akustično analizo ter drugimi pripomočki, ki omogočajo podrobnejši uvid v
stanje govora (Kent, 2000).
Poleg tega načina ocenjevanja se v tujini pogosteje uporabljata dva standardizirana15 testa:
Frenchay assessment in Dysarthria Profile, na podlagi katerih se ugotavlja stopnja in vrsta
dizartrije. Poleg teh dveh razširjenih testov, se uporabljajo tudi različni računalniški programi,
ki prav tako analizirajo značilnosti glasu (Scott, 1991).

Frenchay assessment (Enderby, 1983)
Test je nastal kot rezultat številnih raziskav, ki so ocenjevale gibalne vzorce oralnega
področja pri različnih nevroloških boleznih. Sestavljen je iz priročnika za testatorja in
obrazca, kamor se vpisuje dobljene rezultate. Omogoča analizo pomembnejših parametrov
govora, poleg tega pa služi kot pomoč pri nevrološki diagnozi. Sestavljen je iz pregleda
naslednjih področij: refleksi, dihanje, ustnice, nebo, grlo in jezik. Ta področja se preverjajo z
različnimi nalogami, ki logopedu podajo informacije o respiraciji, fonaciji, rezonanci,
artikulaciji, prozodiji in razumljivosti. Leta 2008 je test doživel prenovo. Dodali so mu tudi
računalniško različico in v tej obliki se uporablja tudi danes (Palmer, Enderby, in Carmichael,
2008).

Dysarthria Profile (Robertson, 1982)
Test uporabljajo logopedi pri oceni govornih motenj iz motoričnega vidika. Področja, ki jih
test obsega in preverja so: respiracija; fonacija; obrazna muskulatura; diadohokineza;

15

Standardizirana za angleško govorno področje.
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artikulacija; razumljivost, hitrost govora in prozodija; komunikacijske sposobnosti; hranjenje
in požiranje (Pert, 1995).
S testom logoped pridobi podatke o bolnikovih zmožnostih in težavah v govoru. S pomočjo
teh informacij določana vrsto dizartrije. Test služi tudi kot osnova za nadaljnjo načrtovanje
terapije in individualne obravnave bolnika. Sestavljen je iz obrazca, kamor testator (logoped)
vpisuje rezultate, vsebuje pa tudi predloge besed, ki jih določene naloge zahtevajo (Pert,
1995).
1.7.1 LOGOPEDSKA DIAGNOSTIKA V SLOVENIJI
V primerjavi s tujino, v Sloveniji trenutno še nimamo standardiziranih testov za ugotavljanje
dizartrije. Poleg tujih, že prej omenjenih testov, se uporabljajo tudi nekateri drugi. Na inštitutu
RS za rehabilitacijo se za ugotavljanje govorno-jezikovnih težav uporablja test »Pregled
govorno-jezikovnih sposobnosti. S tem testom si logoped pridobi podatke o: motoriki
govornih organov, artikulaciji in razumljivosti govora, branju in spominskih sposobnostih,
grafomotoriki in pisnem izražanju ter pridobi opis glasovnih motenj in motenj požiranja
(Ogrin, 2000).
Na podlagi rezultatov testiranja, opazovanja pacienta med dejavnostmi, kot je na primer
hranjenje, ter podatkov nevrološkega pregleda, logoped izdela načrt obravnave, ki je
individualno prilagojen vsakemu pacientu, glede na njegove potrebe (Ogrin, 2000).

1.8 LOGOPEDSKE METODE PRI OSEBAH S PARKINSONOVO
BOLEZNIJO
Osebe s PB potrebujejo celovito rehabilitacijo, katere del je tudi logopedska obravnava.
Osebo najprej pregleda zdravnik nevrolog. V kolikor ima oseba težave pri sporazumevanju
in/ali požiranju, jo zdravnik napoti v logopedsko obravnavo. Na podlagi zgodnje in ustrezne
logopedske diagnostike, priprave in izvajanja individualnega logopedskega programa, se
ustvarijo pogoji, potrebni za učinkovito pomoč bolniku (Ogrin, 2000). Ogrinova poudarja, da
je za uspešno rehabilitacijo pomembno medsebojno sodelovanje članov strokovnega tima
(zdravnik nevrolog, medicinsko osebje, delovni terapevt, fizioterapevt, psiholog, socialni
delavec, logoped). Cilj logopedske obravnave je vzpodbujati in vzdrževati bolnikove
sposobnosti sporazumevanja, tako verbalnega kot tudi pisnega. Poleg naštetega je zelo
pomembna tudi obravnava motenj požiranja. Parkinsonova bolezen je napredujoča in
degenerativna bolezen, ki je lahko nepredvidljiva in prav tako spremenljiva. Zaradi tega mora
logoped natančno in skrbno načrtovati logopedsko obravnavo, ki je prilagojena določenemu
posamezniku, glede na njegove potrebe in zmožnosti. Bolnik mora biti aktivni soudeleženec
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načrtovanja, ki soodloča o ciljih obravnave. Zastavljeni cilji morajo osebo motivirati prav
tako pa morajo biti zanjo dosegljivi (Ogrin, 2000). Kot nadalje navaja Ogrin (2000), je
logopedska obravnava individualne narave, njeno dolžino in pogostnost pa pogojujejo vrste in
stopnje težav, zmožnost samostojnega dela in stopnja utrudljivosti osebe s PB.
Izbira terapije je odvisna od tipa dizartirje s katerim se oseba srečuje. Poleg tega je potrebno
upoštevati tudi pacientovo kognitivno, čustveno ter senzomotorno stanje. Večina dizartrij
spremlja kronična stanja, ki jih ne moremo pozdraviti ne kirurško, prav tako ne z zdravili.
Zaradi tega je potrebna terapija, ki vpliva na spremembo bolnikovega vedenja in njegovih
navad. Kot pravi Kent (2000), skupaj z zdravili, je vedenjska terapija najboljša izbira za
bolnik. Ena takih terapij je tudi Lee Silverman Voice Treatment, ki je narejena za
posameznike s Parkinsonovo boleznijo (Kent, 2000).
1.8.1 LEE SILVERMAN GLASOVNA TERAPIJA – LSVT
V originalu se imenuje Lee Silverman Voice Therapy. Terapija je namenjena bolnikom s PB,
uporablja pa se tudi pri nekaterih drugih nevroloških obolenjih (multipla skleroza, težave s
požiranjem, poškodbe glave). Gre za tehniko, ki izboljšuje glasnost pacientovega govora.
Večina oseb s PB se namreč srečuje z zmanjšano glasnostjo ter slabšo razumljivostjo govora.
Namen te terapije je, da se pacient nauči osredotočanja na glasnost svojega govora skozi
različne intenzivne vaje. Terapijo lahko izvajajo le osebe, ki pridobijo ustrezen certifikat
(Sharkawi et al., 2002).
PB vpliva na številna področja govora, med drugim tudi na moč vokalov, poleg upočasnjenih
in napetih gibov čeljusti pa spremeni tudi senzorno procesiranje glasov. Slednje je odgovorno
za modulacijo stopnje glasnosti, glas postaja tišji, veliko oseb pa se tega ne zaveda. Večina je
namreč mnenja, da je njihova glasnost še vedno ustrezna (Sharkawi et al., 2002).
Program je sestavljen iz 16 enournih srečanj, ki potekajo štirikrat na teden, v okviru enega
meseca. Poleg logopedskih obravnav, je pacientova naloga tudi, da izvaja doma vaje tiste dni,
ko nima obravnav. Poleg vaj za glasnost, se pacienti lahko učijo tudi dihalnih vaj. Eden od
ciljev LSVT je, da pacienti postanejo pozorni na spremembe v glasu in na dejstvo, da je
njihov glas pretih. Skozi program se nato naučijo poiskati ustrezno stopnjo glasnosti za
normalen govor ter samokorekcije. Osvojijo tudi tehnike, ki jim omogočajo, da povečajo
vokalne zmogljivosti prek globljega dihanja in daljšega izdiha (Sharkawi et al., 2002).
Poleg naštetega se preko programa osebe naučijo ustreznega izgovora daljših in zapletenejših
izjav ob primerni glasnosti in dobri dihalni podpori. Postopek je sestavljen iz večih stopenj:
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najprej enostavne besede, nato enostavne in pogosto uporabljene fraze, kasneje pa stavki,
glasno branje ter pogovor (Sharkawi et al., 2002).
Ponavljanje in spodbujanje pacienta sta bistvo programa. Skozi vajo in terapevtovo spodbudo,
se pacient nauči zahtevanih stopenj glasnosti in se prilagodi uporabi glasnejšega glasu kot ga
je uporabljal pred terapijo. Pacienti se za boljšo povratno informacijo poslužujejo snemalnih
naprav in merilcev glasnosti (avditivni in vizualni feedback) (Sharkawi et al., 2002).
Rezultati raziskav so pokazali, da je LSVT ena od redkih učinkovitih metod, ki se uporabljajo
pri terapijah oseb s PB. Študije so pokazale, da kar 80% oseb tudi do 2 leti po koncu terapije
še vedno uporablja naučene metode. Poleg glasnosti in dihanja se izboljša tudi artikulacija,
obrazna mimika, poveča se uporaba komunikacijskih gest, boljše pa je tudi možgansko
funkcioniranje (Sharkawi et al., 2002).
1.8.2 MELODIČNO-INTONACIJSKA TERAPIJA - MIT
Izvorno se terapije imenuje Melodic-intonation therapy. V osnovi se ta terapija uporablja pri
delu z afazijami, temelji na dejstvu, da lahko intaktna desna hemisfera olajša jezikovno
produkcijo. Podobno kot petje, tudi govorna prozodija pomaga pri spontani govorni
ekspresiji, saj doda intonacijo preprostim stavkom (Trpkov, 2000).
Postopek je sestavljen iz treh stopenj, vključuje pa predvajanje situacijskih slik ter ritmično
vodenje pacientove roke v majhnih rastočih in padajočih intervalih. Na ta način terapevt
intonira najprej deset dvobesednih, nato pa še deset trobesednih velelnih stavkov. Terapevt
stavek zapoje, kasneje se mu pridruži še pacient. Ko usvoji to tehniko, pacient sam intonira
stavek. Na ta način nato poteka razgovor z vprašanji in odgovori. Proti koncu terapije je
potrebno govorno melodijo, ki jo terapevt in pacient dosežeta, modulirati v ustrezno govorno
prozodijo (Trpkov, 2000).
Melodično – intonacijska terapija vpliva na boljši mišični tonus, izboljšuje razumljivost poleg
tega pa izboljša pacientovo razpoloženje. Izboljša se tudi delovanje orofacialnih mišic
(Prosnik in Sikošek, 2003).
1.8.3 NADOMESTNA KOMUNIKACIJA
Težave v komunikaciji prizadenejo velik odstotek ljudi s PB. Največ jih povezujem z
dizartrijo (šibek, hripav glas, neprecizna artikulacija, težave z začenjanjem). Kljub temu, da so
te težave pogoste, v večini primerov niso tako hude, da se oseba ne bi mogla sporazumevati z
oralnim govorom (Klasner in Yorkston, 2000).
Z napredkom bolezni, postajajo komunikacijske težave vse večje. Vedno močnejša dizartrija
in težave s pisanjem onemogočajo bolnika pri interakciji z drugimi. V nekaterih primerih se
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zgodi, da govor osebe s PB ni več funkcionalen, oziroma ne služi več kot sredstvo
sporazumevanja. Osebe s PB postajajo vedno bolj odvisne od drugih, prav tako pa jim upade
tudi intelektualno funkcioniranje (Klasner in Yorkston, 2000). Zaradi tega so potrebne rešitve,
ki omogočajo drugačno, alternativno, nadomestno komunikacijo.
Pri izbiri pripomočkov in načrtovanju nadomestne komunikacije mora logoped upoštevati
bolnikovo socialno vlogo, osebnostne značilnosti in okolje v katerem pacient živi (Fox in
Sohlberg, 2000). Nadomestna komunikacija mora zadovoljiti trenutne potrebe bolnika, hkrati
pa mora biti dovolj fleksibilna, da se lahko prilagaja morebitnim spremembam bolezni
(Klasner in Yorktosn, 2000).
Klasner in Yorkston (2000) sta uporabo pripomočkov nadomestne komunikacije razdelili
glede na napredovanje bolezni v pet stopenj:


prva stopnja: ni zaznanih težav z govorom – glede na pacientovo socialno vlogo, se
večkrat uporablja ojačevalnike glasnosti pacientovega govora. Nekatere osebe s PB se
soočajo s slabše izraženo obrazno mimiko prej, kot z govornimi težavami. Na tej
stopnji se jim nudi predvsem pomoč pri učenju zavednih kretenj tekom pogovora.



druga stopnja: govorne težave z nerazumljivim govorom – poleg ojačevalnikov glasu
se uporabljajo tudi naprave, ki omogočajo zapoznelo avditivno povratno informacijo
(DAF). Pomagajo povečati glasnost ter pripomorejo k bolj enakomerni hitrosti govora
osebe s PB.



tretja stopnja: zmanjšana razumljivost govora, ki se pojavlja v določenih situacijah –
poleg pripomočkov iz prejšnjih stopenj, se pri komunikaciji uporabljajo še beležke,
tablice s črkami, besedami, včasih tudi pecs simboli.



četrta stopnja: govor skupaj s poučevalnimi tehnikami – na tej stopnji se pojavi
potreba po vsaj delni nadomestitvi oralnega govora. Osebe s PB uporabljajo tablico z
abecedo. Na njej nato pokažejo na začetno črko besede, ki jo skušajo izgovoriti
oziroma jo izgovorijo. Poleg informacije za poslušalca ta način zagotavlja tudi
enakomerno hitrost govora. Osebi s PB moramo zagotoviti tudi ustrezno okolje za
boljšo komunikacijo – tih, miren, svetel prostor ter interakcija zgolj z eno osebo na
enkrat.



peta stopnja: nefunkcionalen govor – na tej stopnji je potrebna dodatna individualna
prilagoditev pripomočkov. Kot pravita Klasner in Yorkston (2000), so kompleksnejši
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pripomočki zaradi splošne motorične oviranosti in pridruženih kognitivnih težav težje
uporabni. Osebe s PB posegajo po tablicah z abecedo, pecs simbolih in po napravah,
ki omogočajo tipkanje besed, kar se nato izrazi v zapisanem ali pa v govorjenem
stavku oziroma besedi.
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CILJ RAZISKAVE

Analiza besednega govora oseb s Parkinsonovo boleznijo.

30

Govor oseb s Parkinsonovo boleznijo, diplomsko delo

3

Patricija Širca

METODE DELA

3.1 VZOREC
Vzorec obsega 4 osebe s Parkinsonovo boleznijo, ki so trenutno sprejeti v rehabilitacijsko
obravnavo na URI Soča.
Opis posameznih primerov:


Primer 1: Gospodu je diagnosticirana Parkinsonova bolezen in demenca pri
Parkinsonovi bolezni. Zbolel je pred približno 6 leti (72 meseci). Pojavljajo se težave s
spominom, ima težave s priklicem ter orientacijo v prostoru. Ni vključen v logopedsko
obravnavo. Star je 68 let.



Primer 2: Gospod je zbolel pred dobrim letom in pol (18 meseci), diagnosticirana mu
je Parkinsonova bolezen ter demenca pri Parkinsonovi bolezni. Ima težave s
spominom, zdravi se zaradi Alzheimerjeve bolezni. Na URI Soča je vključen v
logopedsko obravnavo (14 dni). Star je 73 let.



Primer 3: Gospod ponovno prihaja na obravnavo v URI Soča. Bolan je že 5 let (60
mesecev), postavljena je diagnoza Parkinsonova bolezen ter demenca pri Parkinsonovi
bolezni. Pri govoru je pogosto prisotna palalija, monoton in nazalen govor, vključen je
v logopedsko obravnavo (2 dni). Star je 62 let.



Primer 4: Gospod je zbolel leta 2000, torej pred 12 leti (244 meseci). Diagnosticirana
mu je Parkinsonova bolezen ter demenca pri Parkinsonovi bolezni. V zadnjem času
ima težave s spominom, govorica je dizatrofonična (govor ima lastnosti dizartrije in
disfonije – težave z jakostjo in višino glasu, z artikulacijskimi težavami v ospredju).
Vključen je v logopedsko obravnavo (14 dni). Star je 71 let.

3.2 SPREMENLJIVKE
Glede na raziskovalni cilj so bile uporabljene naslednje spremenljivke:
o čas od postavitve diagnoze: predstavlja čas od datuma, ko je bila osebi postavljena
diagnoza idiopatski parkinsonizem oziroma Parkinsonova bolezen;
o čas govora osebe s PB: predstavlja čas, ki ga je oseba potrebovala za opis testne
slike
o hitrost govora ob opisu slike: predstavlja število besed, ki jih je oseba izgovorila v
določenem času
o besede: predstavljajo naslednje spremenljivke:


število uporabljenih besed pri opisu govora



inovativnost v govoru: predstavlja delež (zastopanost) tistih besed, ki se pri
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celotnem besedilu ne ponovijo


omenjene teme predstavljajo naslednje elemente, ki so označeni kot bistveni
elementi v opisu slike:


kraja piškotov



otroka/ fant in dekle/ deček in deklica/ fant in punca/ sin in hči



mama



padec s stola/ prevrnjen stol



pomivanje/brisanje posode



prelivanje vode čez rob

o število vseh napak: predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk:


nepopravljene napake: predstavljajo vsoto naslednjih spremenljivk:


leksične napake (predstavljajo napačno uporabljeno besedo na nivoju
leksike – leksičnega slovarja)



sintaktične napake (predstavljajo napačno obliko besed na skladenjskem
nivoju)



fonemske napake (predstavljajo neustrezne glasove znotraj besede)



napake drugega tipa: predstavljajo vsoto naslednjih spremenljivk:
o morfemske napake (napačna raba morfemov znotraj besede)
o napake pred izgovorom (napaka notranjega tipa, ki se zgodi pred
izgovorom besede; povzroči ponavljanje začetnih fonemov, zlogov,
posledično pride do opustitve besede)



popravljene napake: predstavljajo vsoto naslednjih spremenljivk:


lemma popravki (leksični popravki, popravek, nadomestitev zgolj ene
besede)



reformulacijski

popravki

(ko

se

obstoječi

strukturi

doda

nova

skladenjska/sintaktična komponenta)


popravek fonemskih napak (manjša rekonstrukcija besede, ponavadi gre za
en glas)



popravek napak drugega tipa (predstavljajo vsoto naslednjih spremenljivk):
o morfemski popravki (sprotno popravljanje besede brez vračanja na
začetek, sprotno dodajanje glasov, zlogov, na koncu izgovor celotne
besede)
o popravki pred izgovorom (notranji popravek napake – zaznavanje
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napake pred izgovorom kar povzroči nefluentnost, vendar oseba
izgovori besedo v celoti)


neuspešno popravljene napake: zaznane napake, ki so neustrezno popravljene,
predstavljajo vsoto naslednjih spremenljivk:


lemma popravki (leksični popravki, popravek, nadomestitev zgolj ene
besede, vendar neustrezno, neskladno s konceptom)



reformulacijski

popravki

(ko

se

obstoječi

strukturi

doda

nova

skladenjska/sintaktična komponenta, ki skladenjsko ni ustrezna)


popravek fonemskih napak (manjša rekonstrukcija besede, po navadi gre za
en glas, ki ne ustreza besedi)



popravek napak drugega tipa (predstavljajo vsoto naslednjih spremenljivk):
o morfemski popravki (neustrezno dodajanje zlogov, glasov besedi, kar
povzroči nepravilno, nerazumljivo besedo)
o popravki pred izgovorom (ponavljanje začetnih fonemov, zlogov ter
delen izgovor besede)

3.3 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK
Spremenljivke bodo vrednotene po naslednjih kriterijih:
o Čas govora ob opisu slike – merjen v sekundah;
o Dolžina trajanja bolezni – merjena v dopolnjenih mesecih (grafično v letih) od
datuma diagnoze;
o Število uporabljenih besed – vsaka beseda 1 točka;
o Inovativnost besed v govoru – število inovativnih besed, nato izračunan odstotek
glede na celotno število uporabljenih besed;
o Omenjene teme – vsaka tema 1 točka:


kraja piškotov



otroka/ fant in dekle/ deček in deklica/ sin in hči (če je omenjen zgolj eden
od otrok - 0,5 točke)



mama



padec s stola



pomivanje/ brisanje posode



prelivanje vode čez rob

o Določanje hitrosti govora – število besed, ki jih oseba pove v časovnem obdobju 1
minute (število besed/minuto) predstavlja naslednje opisne spremenljivke:
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Hitrost pod normo normalnega govora (90-140 besed/minuto) - počasna



Hitrost govora nad normo normalnega govora (90-140 besed/minuto) - hitra

o Število vseh napak: predstavlja vsoto nepopravljenih, popravljenih in neuspešno
popravljenih napak (leksičnih, sintaktičnih, fonemskih, morfemskih napak in
napak pred izgovorom)
o Število nepopravljenih (nezaznanih) napak:

predstavlja vsoto naslednjih

spremenljivk:

o



leksična napaka – 1 točka



sintaktična napaka – 1 točka



fonemska napaka – 1 točka



morfemska napaka – 1 točka



napaka pred izgovorom – 1 točka

Število popravljenih (zaznanih) in neuspešno popravljenih napak: predstavljata
vsoto naslednjih spremenljivk:


lemma popravki



reformulacijski popravki



fonemski popravki



morfemski popravki



popravki napak pred izgovorom

3.4 ORGANIZACIJA MERITEV
Pri raziskavi je bila uporabljena slika Tat piškotov iz bostonskega diagnostičnega testa za
afazijo (Boston Diagnostic Aphasia Examination, Goodglass in Kaplan, 1972). Govor osebe
ob opisu slike je bil sneman z diktafonom, kasneje pa vsak opis zapisan. Posnetek je bil za
nadaljnjo analizo obdelan v programu WavePad Sound Editor. Na ta način so bili izločeni
nepotrebni šumi in testatorjev glas.
Navodilo je bilo enotno: »Prosim, opišite, kaj se dogaja na sliki.«

Zaradi pridružene

demence, ki povzroča težave s spominom, so bila med testiranjem potrebna tudi dodatna
podvprašanja, in sicer: » Kje se zgodba dogaja? Kdo je na sliki? Opazite na sliki kaj
nenavadnega?« Testiranje je potekalo individualno, v enakih pogojih za vse testirance in z
istim ocenjevalcem, kar je omogočalo enotnost pri ocenjevanju. Izjave oseb so bile večkrat
poslušane in prebrane s strani istega ocenjevalca. Rezultati posameznikov so bili nato
ustrezno ovrednoteni glede na spremenljivke in s pomočjo vnaprej pripravljene ček-liste.
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3.5 METODE OBDELAVE PODATKOV
Pri obdelavi podatkov so bile uporabljene naslednje metode:


analiza posnetega materiala
o zapis pripovedi



analiza zapisov glede na pripravljeno ček listo

Opisna statistika:


tabele in grafi za prikaz podatkov



frekvence (f) in odstotki (f%)
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REZULTATI

4.1 ANALIZA POSAMEZNIH PRIMEROV
PRIMER 1
Zapis govora ob opisu slike:
»Ja, a to tema al barve, barve določene…barve …. Tule je…. Kraš…..ki ga postavla v
polico…..deček….stoji na tri, trojni, trojnenožne … noge, katere so se prevrnile……Ta je
ista……...kam gre to?.......To je mama verjetno…..mama je, pa briše kuhinjske brisalne cunje
al…….obenem pa stopi na....že razbito posodo. To se se zgodi… Nič ne vem kaj delajo. Ja
opazm celo, vse skp opazm. V kuhinji, mama, a to, to so pa…punce ne, dve, prosm?...
Ja…..nč, saj zato pa ne znam……… psička nimajo, kaj je pa to?.......Ja je, sam je premal ga,
kar bote vi naredl še.«
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Datum: 30.11.2012

Spol, starost: M, 68 let

Hitrost govora: 21 besed/minuto (počasna)

Čas govora ob opisu slike: 250 sekund

Neuspešno popravljene napake
Besede
število uporabljenih besed v celoti

92

zastopanost inovativnih besed

54%

omenjene teme

2,5

Napake
število vseh napak

6

Nepopravljene napake

lemma popravki

1

reformulacijski popravki

0

popravek fonemskih napak

1

popravki drugega tipa

0



morfemski popravki

0



popravek pred izgovorom

0

leksične napake

0

sintaktične napake

2

fonemske napake

0

napake drugega tipa

0



stoji na tri, trojni, trojnenožne noge (neustrezna raba sklona)

Sintaktične napake in popravki:


briše kuhinjske brisalne cunje al… (nerazumljiva in nedokončana
struktura)



morfemske napake

0



to so punce ne, dve (neustezna raba števila)



napaka pred izgovorom

0



mama je, mhm pa briše (sintaktični zastoj, vrnitev na mesto napake
in nadomestitev, preoblikovanje)

Popravljene napake
lemma popravki

0

reformulacijski popravki

1

popravek fonemskih napak

0

napake drugega tipa

1



morfemske napake

0



popravek pred izgovorom

1

Fonemske napake:


tri, trojni, trojnenožne (popravek med potekom vendar neuspešen)

Napaka drugega tipa:


p-punce (popravljanje pred izgovorom, kar povzroči nefluentnost –
notranja zaznava napake)

Značilnosti govora:
Gospod je v govoru uporabil 92 besed, od tega jih je bilo 54% neponovljenih oziroma
inovativnih. V celotnem besedilu je naredil 6 napak, od tega je bilo največ sintaktičnih, ki jih
je tudi najmanj zaznal. Popravil je zgolj eno sintaktično napako. Dvakrat je skušal tudi
neuspešno uporabiti popravke, vendar mu besede ni uspelo izpeljati v celoti oziroma ustrezno.
Napake drugega tipa je zaznal in uspešno popravil v celoti.
Glede na zaznane in nezaznane napake lahko sklepam, kje v gospodovi govorni produkciji
prihaja do težav. Ko gospod oblikuje koncept, se pojavi potreba po izbiri besed, ki se nahajajo
v leksičnem materialu. Ta je del območja v katerem poteka gramatično enkodiranje. Zaradi
vpliva demence se manjše težave pojavijo že tu. Te težave vplivajo na priklic besed, kar lahko
opazimo kot daljše premore med besedami, pa tudi izjemno počasnost govora, ki je moteča za
poslušalca. Ko gospod besede izbere, te potujejo v sistem, ki je odgovoren za ustrezno
skladenjsko obliko misli, besed, stavkov. To področje nadzira sintaktični nadzor, ki podaja
povratne informacije tako pred artikulacijo kot tudi po izreki. Kot lahko vidimo pri gospodu
oba načina ne delujta, oziroma delujeta zelo slabo. Kljub temu, da naprej ostali sistemi
delujejo dobro, so njegove izjave pogosto skladenjsko neustrezne, česar pa se v večini
primerov ne zaveda. Tako bi lahko sklepali, da poleg neuspešno delujočega sintaktičnega
nadzora, slabše deluje tudi razumevanje lastnega govora, ki omogoča analizo ujemanja s
prvotnim konceptom.
Uspešen je bil pri popravkih pred izrekom, ki pa povzročajo nefluentnost. Gre za popravek
posameznih besed, spada pa med zaprte popravke. Verjetno gre za nadzor, ki se vključi pri
fonološkem enkodiranju. Povratna informacija se še pred govorom prenese v sistem za
govorno razumevanje. Kot lahko vidimo, ta del povratne zanke deluje, saj gospod pri besedah
opazi, da bo prišlo do težave in jih skuša popraviti. Tako se beseda realizira z zatikanji,
oziroma nefluentno izreko vendar pa je oblikovno pravilna.
Gospodov opis slike je detajlen, vendar količinsko premajhen, da bi si poslušalec lahko
vizualiziral sliko, ki jo gospod opisuje. Prisotno je tudi hitro prehajanje iz ene strani slike na
drugo, kar skupaj z neustrezno izrečenimi povedmi povzroči še večjo nerazumljivost. Od 6
tem, ki so bistvene za to, da poslušalec ve, kaj se na sliki dogaja je omenil samo 2 temi (mama
in prevračanje stola oziroma padec s stola) in pol, kar pomeni, da je od otrok omenil samo
dečka. Ob tem ne opazi glavne teme slike, ki je kraja piškotov iz omare. Prav tako ne opazi,
da pri pomivanju posode voda teče čez rob pomivalnega korita, mati pa na to sploh ni
pozorna. Razlito vodo zamenja z razbito posodo. Sicer opazi, da mama nekaj briše, vendar
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njegova misel ostane nedokončana oziroma nesmiselna. Celoten opis je že na površini
nepovezan oziroma ni koheziven, prav tako pa ni prisotne koherence, ki bi omogočala, da se
detajli povezujejo oziroma navezujejo med seboj.
Gospodov glas je bil hripav, govor nekoliko težje razumljiv zaradi zabrisane izreke. Govor je
nekoliko narečno obarvan, kar povzroča, da določenih vokalov v besedah oseba ne izgovori.
Izreka je monotona, kljub temu pa je prihajalo do manjših variacij v jakosti glasu, na trenutke
je izgledalo kot, da se gospodu glas lomi.
Glede na prisotnost lastnosti, ki bi jih lahko delno opredelila s hipokinetično dizartrijo, ter
pridruženo demenco, ne morem natančno določiti katere napake so zgolj posledica bolezni in
katere ne. Lahko pa sklepam na to, da demenca povzroča daljše premore v besedilu in težave
s priklicem, kar pogosto v govoru privede do izgube rdeče niti v besedilu. Hipokinetična
dizartrija pa vpliva na ta način, da se veliko bolj osredotoča na mehanski vidik pravilne
izvedbe, kar nato privede do jezikovnih napak na katere ni tako pozoren. Povzroča tudi
zabrisano izreko, monoton govor ter variacije v glasnosti.

PRIMER 2
Zapis govora ob opisu slike:
»To pomen da loh kr začnem govrt…kaj js vem, zdele sem mal presenečen na hiter…kaj js
vem, a tole opišem kaj vidm, to kar vidm ja.. to se prav….to je voda čez teče že ne, to… sam
ne vem al je to treba govort al… vse kar opazm… no tle voda teče čez že, smo zamudil z-z
umivalnikom ne…ja…drgač tale gospod ne vem…kva neki gor daje al pa naklada……nisem
nisem preveč dober govornik jaz za to ne. T-t-to so v kuhinji ne…v kuhinji so ja, prhajajo…ja
to ..kuharca al pa pomočnica na vem….Kraš je na vem al je to reklama al je….al kaj druzga
ne, pol so tlele elementi gor narisan a ne … ku-kuhinjski elementi ne……..pa no na vem,
mogoče še štedilnik zravn al pa….…ta pa pomiva posodo al pa..kaj js vem….….briše
ne…posodo…mi rečemo po domače briše ne……...ne vem kaj je tole ta zelen….….to
tud……..voda da se poliva čez to sem že reku ne….…pa zavesa odgrnena ne nas pol…..….to
je to ja….po moje de, de ni več kaj dodat, mislm, recimo krožnike briše to, to to sva že prej
povedala…al pa posodo……pol je pa tle še neki ne vem kva je to… osem pa… al je to že
precenjeno… ne, pa …ne vem.«
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Datum: 3.12.2012

Spol, starost: M, 73 let

Čas govora ob sliki: 227 sekund

Hitrost govora: 64 besed/minuto (počasna)

Neuspešno popravljene napake

Besede
število uporabljenih besed v celoti

205

lemma popravki

0

zastopanost inovativnih besed

18%

reformulacijski popravki

0

omenjene teme

2

popravek fonemskih napak

0

popravki drugega tipa

0

Napake
število vseh napak

10

Nepopravljene napake
leksične napake

0

sintaktične napake

1

fonemske napake

0

napake drugega tipa

0



morfemske napake

0



napake pred izrekom

0



morfemski popravki

0



popravek pred izrekom

0

Leksične napake in popravki:


to….kuharca al pomočnica (leksična substitucija – nadomestilo z
ustreznejšo sopomenko)

Sintaktične napake in popravki:


Popravljene napake

opišem kaj vidm, to kar vidm ja (ustreznostni popravek oblike reformulacija)

lemma popravki

1

reformulacijski popravki

4

popravek fonemskih napak

0

napake drugega tipa

4



morfemske napake

0



popravek pred izrekom

4



to je voda čez teče že ne (neustrezna struktura, namesto krajevnega
določila, kazalni zaimek)



pol so tlele elementi gor narisan a ne…kuhinjski elementi
(ustreznostni popravek oblike - reformulacija)



ta pa pomiva posodo al pa briše ne posodo (ustreznostni popravek
oblike - reformulacija)
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krožnike briše … al pa posodo (ustreznostni popravek oblike reformulacija)

Napake in popravki drugega tipa:


z-z umivalnikom ( popravljanje pred izgovorom, kar povzroči
nefluentnost – notranja zaznava napake)



t-t-to so v kuhinji ( popravljanje pred izgovorom, kar povzroči
nefluentnost – notranja zaznava napake)



ku-kuhinjski elementi ( popravljanje pred izgovorom, kar povzroči
nefluentnost – notranja zaznava napake)



to-to sva že prej povedala ( popravljanje pred izgovorom, kar
povzroči nefluentnost – notranja zaznava napake)
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Značilnosti govora:
Gospod je pri govoru uporabil 205 besed in 18% besed, ki se niso ponavljale. Naredil je 10
napak, od tega jih je 9 popravil. Nepopravljena je ostala sintaktična napake, kljub temu, da je
popravil največ sintaktičnih napak (4). Poleg sintaktičnih je popravil tudi vse napake pred
izrekom (4).
Glede na popravljene in nepopravljene napake lahko sklepam v katerem delu govornega
procesiranja prihaja do težav. Ko gospod oblikuje koncept in izbere besede iz leksičnega
materiala se vse to poveže v sintaktično strukturo. Del sintaktičnega nadzora, ki daje povratne
informacije o ustreznosti strukture že pred izreko, očitno pri gospodu ne deluje pravilno,
vendar pa toliko bolje sistem, ki deluje po izreki. Zaradi tega gospod opazi napake in jih tudi
ustrezno popravi.
Kljub temu, da je pozoren na napake, pa lahko sklepam, da slabše deluje razumevanje
lastnega govora, kar omogoča analizo ujemanja s prvotnim konceptom. To trdim zaradi
njegovega načina pripovedovanja. Kljub temu, da so misli, stavki večinoma vsebinsko
ustrezni, jih medsebojno skoraj nič ne povezuje. Opis je razbit v nepovezane detajle, nima
rdeče niti, kar pri poslušalcu povzroči zmedo in mu onemogoči predstavo o opisani sliki.
Gospod se tega ne zaveda, pri opisu hitro prehaja iz ene strani slike na drugo, elementov pa
med seboj ne povezuje. Zgodba tako ni površinsko speta, koherentni elementi pa so zastopani
zgolj v nekaj primerih. Njegova strategija opisovanja je ponavljanje misli, s čimer zapolnjuje
čas, lahko pa tudi nakazuje na težave s spominom, saj se v določenih primerih ne spomni, da
ponavlja besede. Zaradi tega se velikokrat vrne na isto misel. Od 6 tem, je omenil zgolj dve
(brisanje posode in prelivanje vode). Ne opazi kraje piškotov, prav tako mamo zamenja s
pomočnico, otroka poimenuje gospod, prevračanja stola oziroma padca s stola pa sploh ne
opazi.
Najuspešnejši je bil pri popravkih pred izrekom, ki pa po drugi strani povzročajo nefluentnost
v govoru. Gre za popravke posameznih besed, uvrščamo pa jih med zaprte popravke. Verjetno
gre za nadzor, ki se vključi pri, oziroma takoj po fonološkem enkodiranju. Povratna
informacija se še pred govorom prenese v sistem za govorno razumevanje. Tu se analizira
prvotni koncept, ki vpliva na izbiro ustreznih besed. Ko oseba ugotovi, da pri določeni besedi
prihaja do težav, skuša to še pred izgovorom popraviti. Pride do neke vrste miselnega
prehitevanja, ki povzroči netekočnost. Oseba ne more nadaljevati z mislijo dokler ne zaključi
besede. To ga upočasni in povzroči ponavljanje prvega glasu ali prvega zloga besede. Tako se
beseda realizira z zatikanji, oziroma nefluentno izreko vendar pa je oblikovno pravilna.
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Gospodov glas je hripav, govor je razumljiv, kljub počasnemu govoru in številnim premorom
med opisom. Čeprav je govor razumljiv, pa ravno na račun počasnosti in številnimi premori
prihaja do težav pri razumljivosti opisa slike. Poslušalec nima oziroma ne dobi dovolj
podatkov, ki bi mu služili pri ustvarjanju podobe, ki jo gospod opisuje. Glas je vseskozi
prisoten. Izreka je jasna. Govor je izrazito narečno obarvan, kar vpliva na izpuščanje vokalov
v določenih besedah, na samo razumljivost opisa pa bistveno ne vpliva.
Gospod ni kazal izrazitih znakov hipokinetične dizartrije, vendar pa je pokazal nekoliko več
težav z orientacijo, saj je med opisom velikokrat preskakoval po sliki. Večkrat je povedal isto
stvar, kar ni takoj opazil. Glede na pridruženo demenco lahko sklepam, da so nekatere napake
posledica te bolezni, prav tako pa so lahko tudi posledica narečja.

PRIMER 3
Zapis govora ob opisu slike:
»To je kuhna, ja mama mama s sinovi in hčerko. Sin stoji na…. Prazne poli, parazne, ki bo
ravno v…..Kraš….naaaa pol, poli, polico….mama pa briše posodo, posodo. Uporabla cuno, s
cuno č-č-č-čisti ne vem.. No sin,.. ja.. pozna x16 x x x ooooooprala krpo ne, m-m.ma-mama na
bliko za posodo, piko za posodo x x x…… čudna ta kuhna ne…b-b-briše posodo…no skoz
okno se vidiii sose, sosedova hiša, hiša ne…. A je to kuhna, ka-ka-ka-kakšna kuhina je to……a
to pa mama x x x x x.«

16

X – nerazumljiva beseda
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Datum: 5.12.2012

Spol, starost: M, 62let

Čas govora: 162 sekund

Hitrost govora: 50 besed/minuto (počasna)

Neuspešno popravljene napake

Besede
število uporabljenih besed v celoti

90

lemma popravki

1

zastopanost inovativnih besed

12%

reformulacijski popravki

1

omenjene teme

3

popravek fonemskih napak

0

popravki drugega tipa

0

Napake
število vseh napak

11

Nepopravljene napake
leksične napake

0

sintaktične napake

2

fonemske napake

0

napake drugega tipa

0



morfemske napake

0



napake pred izrekom

0

Popravljene napake



morfemski popravki

0



popravek pred izrekom

0

Leksične napake in popravki:


Sintaktične napake in popravki:


Sin stoji na (nedokončana misel)…prazne poli,…



prazne poli, parazne (neuspešen ustreznostni popravek oblike reformulacija)



lemma popravki

0

reformulacijski popravki

0

popravek fonemskih napak

0

napake drugega tipa

7



morfemske napake

2



popravek pred izrekom

5

…ma bliko za posodo, piko za posodo…

ki bo ravno v (nedokončana misel)… Kraš … naaa pol, poli,
polico…. (celoten stavek je tako dolg, da izgubi glavno misel
oziroma rdečo nit, kar privede do neustrezne rabe besed)

Napake in popravki drugega tipa (*):


… naaa pol, poli, polico…. (morfemska napaka, popravljena med
govorom, brez vračanja na začetek besede)
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…sose, sosedova hiša…(morfemska napaka, popravljena med
govorom, brez vračanja na začetek besede)



Č-č-č-čisti ne vem (popravljanje pred izgovorom, kar povzroči
nefluentnost – notranja zaznava napake)



Ooooooprala (popravljanje pred izgovorom, kar povzroči
nefluentnost – notranja zaznava napake)



M-m-ma-mama (popravljanje pred izgovorom, kar povzroči
nefluentnost – notranja zaznava napake)



B-b-briše (popravljanje pred izgovorom, kar povzroči nefluentnost –
notranja zaznava napake)



Ka-ka-ka-kakšna kuhna je to (popravljanje pred izgovorom, kar
povzroči nefluentnost – notranja zaznava napake)
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Značilnosti govora:
Gospod je od skupno 11 napak pustil dve nepopravljeni, in sicer sintaktični napaki. Popravil
je 7 napak, in sicer morfemske (2) ter napake pred izrekom (5). Prav tako je zaznal še 2
napaki in sicer leksično in sintaktično, ki jih je skušal popraviti, vendar neuspešno.
Glede na zaznane in nezaznane napake lahko sklepam, da je pri gospodu težava predvsem na
področju gramatikalnega enkodiranja, kamor spada izbor besed ter sintaktično oblikovanje.
Kljub temu, da je morfemske napake po izreku popravil, pa ta sistem ne deluje v
predverbalnem območju. Ravno tako ima težave na področju sintaktičnega samonadzora na
predverbalnem kot verbalnem nivoju. Čeprav se zdi, da sistem na predverbalnem nivoju sploh
ne deluje, pa sistem na verbalnem ni popolnoma neuporabljen. Gospod zazna eno od
sintaktičnih napak, jo skuša popraviti vendar mu to ne uspe, ker ne najde ustreznega
nadomestka. Tu lahko sklepam na vpliv demence, ki povzroča težave s spominom, še posebej
s priklicem besed.
Gospod je bil uspešen pri popravljanju napak pred izrekom. Pri njemu prihaja do miselnega
prehitevanja motorične komponente, kar povzroči netekočnost. Oseba ne more nadaljevati z
novim zlogom, besedo, dokler ne zaključi trenutnega glasu, zloga. To ga upočasni in povzroči
ponavljanje prvega glasu ali prvega zloga besede. Tako se beseda realizira z zatikanji,
oziroma nefluentno izreko vendar pa je oblikovno pravilna. Pri gospodu je teh zatikanj toliko,
da že lahko govorimo o jecljanju.
Pripoved ob sliki je nepovezana, sestavljena iz večih tem, ki pa medsebojno ne tvorijo ene
glavne teme. Gre za nizanje elementov, ki jih gospod opazi, a jih ne skuša povezati v smiselno
celoto. Prav tako ne ugotovi glavne teme slike – kraje piškotov, ne opazi razlivanja vode čez
rob pomivalnega korita. Na sliki poimenuje mamo, otroka (sin in hči) ter pomivanje posode.
V opisu je prisotno ponavljanje, kar zopet lahko povežem z demenco, ki povzroča težave s
spominom in s tem posledično slabše pomnjenje že izrečenih besed.
Govor je težko razumljiv, prisotni sta močna nazalna komponenta in zabrisana izreka. Poleg
tega je govor počasen, z daljšimi premori, kar dodatno otežuje razumljivost poslušalcu.
Doprinos k slabši razumljivosti prispevajo tudi do zatikanja (jecljanje), kar ovira tekočnost
govora. Glas je vseskozi prisoten.
Poleg PB ima gospod tudi demenco, ki je po mojem mnenju izrazito vplivala na slabšo
orientacijo pri opisu slike, kar je privedlo do dolgih stavkov s premori, ob katerih se je rdeča
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nit hitro izgubila, poleg tega pa je veliko misli ostalo nedokončanih. Znakov hipokinetične
dizartrije ni.
PRIMER 4
Zapis govora ob opisu slike:
»Sonja in Matija…sta prikazana kot kradljivca keksov Kraš, ki jima je mama skrila,
shranjene v polici nad štedilnikom….to je a je to mogoče…ja…sta obadva pri narekovaju
nepridiprava že segla, že segla po keksih, ja…….mamini kovinski škatli firme Kraš…. Mama
je zaposlena z brisanjem pravkar umite posode……..kaj vse…….zunaj okna kuhne bliža
medved………ki je bolj medvedji mladič kot pa odrasel…..To prestraši mati, ki je zagledala to
zverino..toliko da pozabi zapreti vodovodno pipo al pa vodno pipo….še ena…oseba je no
skrita in sicer verjetno oče…lahko pa bi bil tudi starejši brat, ki se trudi zadržat pogled skozi
okno pa tudi s tem zadržat impulz, ki bi ga rad…medved sprožu, pa bi…..pa bi vdrl skozi okno
v kuhno. To čujete, slabo ne? Za vsak primer pa ima moška oseba pri roki
pripravljene….skodelice… in krožnike…verjetno za obrambo da ne bi medved skušal vstopit v
hišo…………pol pa tudi je, kako se že pove po slovensk…….. tu-tu-tudi večji krožnik je
pravkar ob polnjenju mreže mati bo kar dobro st-stržit x17 x x medveda ne mara…čeprav
medved je kar blizu…. Verjetno je pa še našla orožje, ki je v omarcah.. najboljša obramba pa
bi seveda bla nabita puška, ki je pa na sliki ni videt, moral bomo sklepat ali je varna.«

17

X – nerazumljiva beseda
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Datum: 5.12.2012

Spol, starost: M, 71 let

Čas govora: 395 sekund

Hitrost govora: 38 besed/minuto (počasna)

Neuspešno popravljene napake

Besede
število uporabljenih besed v celoti

207

lemma popravki

0

zastopanost inovativnih besed

24%

reformulacijski popravki

1

omenjene teme

5

popravek fonemskih napak

0

popravki drugega tipa

0

Napake
število vseh napak

9

Nepopravljene napake
leksične napake

0

sintaktične napake

5

fonemske napake

0

napake drugega tipa

0



morfemske napake

0



napake pred izrekom

0

Popravljene napake



morfemski popravki

0



popravek pred izrekom

0

Leksične napake in popravki:


sopomenko)
Sintaktične napake in popravki:


1

reformulacijski popravki

1

popravek fonemskih napak

0

napake drugega tipa

1



morfemske napake

0



popravek pred izrekom

1

..keksov Kraš, ki jima je mama skrila, shranjene v polici nad
štedilnikom (neuspešen ustreznostni popravek oblike - reformulacija)



lemma popravki

…vodovodno pipo al pa vodno pipo… (nadomestitev z ustreznejšo

..že segla po keksih, ja…mamini kovinski škatli firme Kraš…
(ustreznostni popravek oblike - reformulacija)



…zunaj okna kuhne bliža medved… (stavek z nepopolno ter
neustrezno strukturo)



To prestraši mati, ki je zagledala (neustrezna raba sosledja časov ter
neustrezen sklon za besedo mati)…



..večji krožnik je pravkar ob polnjenju mreže mati bo kar dobro
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stržit… ( celoten stavek je tako dolg, da izgubi glavno misel oziroma
rdečo nit, kar privede do neustrezne rabe besed, oseba se izgubi,
stavek postane nerazumljiv)


…verjetno je pa še našla….(neustrezen besedni red)



…nabita puška, ki je pa na sliki ni videt….(neustrezen besedni red)

Napake in popravki drugega tipa:


Tu-tu-tudi (popravljanje pred izgovorom, kar povzroči nefluentnost
– notranja zaznava napake)
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Značilnosti govora:
Gospod

je v celotnem besedilu naredil 10 napak, od tega je skoraj polovica ostala

nepopravljenih. Nepopravljene so ostale sintaktične napake (5), pri popravljanju je popravil
zgolj tri in sicer eno leksično eno sintaktično ter eno napako pred izrekom.
Glede na število nezaznanih sintaktičnih napak lahko sklepam na težave že v
predartikulacijski povratni zanki sintaktičnega nadzora. Prav tako bi bila možna težava pri
leksičnem nadzoru pred artikulacijo. Vendar pa ta sistem deluje takoj, ko oseba besedo
izgovori, saj jo takoj nadomesti s primernejšo. Kot lahko opazim napak pred izrekom, ki
povzročijo nefluentnost ni veliko. Kaže na to, da gospod na tej stopnji nima pretiranih težav s
pojavljanjem napak zaprtega tipa. Gospodov opis slike je kljub neopaženim sintaktičnim
napakam razumljiv. Je površinsko povezan, oziroma ima rdečo nit, prav tako pa se povedi
vsebinsko navezujejo. Tema se razvija ustrezno, in sicer na tak način, da glavno temo razširja
tako, da pojasnjuje dogajanje. Njegova strategija opisa je, da pripoved spelje na drugo temo,
oziroma začne dodajati stvari, ki jih na sliki ni. Kljub temu lahko poslušalec dobi celotno
sliko dogajanja, ki si jo lahko predstavlja, čeprav ne ustreza predloženi sliki. Od skupno 6
tem, jih poimenuje 5, izpusti zgolj prevračanje stola. Vse teme so smiselno vpete v dogajanje
in se med seboj povezujejo. Lahko sklepam, da se gospod bolj osredotoča na vsebino, saj
poslušalcu prikaže okvir, ki ga prejšnji primeri niso.
Govor je počasen, zadihan, pogosto mu zmanjka glasu in šepeta. Sicer se trudi povrniti glas z
odkašljevanjem, vendar mu ne uspe. Izreka je jasna. Kljub počasnem govoru in daljšim
premorom med opisom ne izgubi rdeče niti, zgodba se povezuje ima začetek in konec. Tako
tudi za poslušalca v večini primerov ostaja razumljiv. Daljši premori so odraz njegovega
miselnega toka, saj gospod išče besede in oblikuje način, na katerega bi določeno zadevo
opisal. Kljub gospodovem trudu je govor narečno obarvan, kar povzroča, da gospod določenih
vokalov ne izgovori, vendar to neposredno ne vpliva na razumljivost govora.
Tu lahko ocenim, da gre za vpliv demence, ki otežuje priklic besed, ter povzroča slabšo
orientacijo, kar se odraža tudi pri nekaterih gospodovih izjavah, ki na primer ostanejo
nedokončane. Sicer ne morem z gotovostjo trditi, da gre zgolj za posledice demence, saj je tu
prisoten tudi degenerativni proces staranja ter sam vpliv PB, ki povzroča neredno izločanje
dopamina, ki lahko vpliva tako na spomin kot miselni proces. Pri gospodu se kažejo tudi
značilnosti hipokinetične dizartrije prav tako pa tudi disfonije. Njegov govor tako lahko
označimo za dizartrofoničnega kar pomeni, da se pojavljajo težave z jakostjo in višino glasu,
z artikulacijskimi težavami v ospredju.
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PRIMERJAVA REZULTATOV
4.1.1

primer

PREGLED CELOTNE STRUKTURE PODATKOV
besede

trajanje

napake
neuspešno

vse

hitrost govora

napake

(besede/minuto)

dolžina
govora (v

bolezni

vse

inovativnost

omenjene teme

nepopravljene

popravljene

1

72

92

54%

2,5

2

2

2

6

21

4:1

2

18

205

18%

2

1

9

0

10

64

3:47

3

60

90

12%

3

2

7

2

11

50

2:42

4

244

207

24%

5

5

3

1

9

38

6:35

10

21

5

36

skupaj

popravljene

minutah)

Slika 7: Prikaz celotne strukture podatkov

Tabela prikazuje celoten pregled podatkov glede na posamezne primere. Kljub temu, da so v raziskavi zajete zgolj 4 osebe, so podatki raznoliki.
Osebe se razlikujejo že v dolžini trajanja bolezni, prav tako po številu povedanih besed in inovativnosti v govoru. Poleg tega se pojavlja tudi
različno število napak, tako popravljenih kot nepopravljenih ter neuspešno popravljenih, prav tako pa se razlike kažejo tudi na področju hitrosti
govora, ki med samimi osebami varira, vendar je, glede na norme hitrosti govora ljudi brez PB, zelo počasen (normalna hitrost govora je 90 –
140 besed / minuto (Rate of speech, 2012).
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Osebe bi na število uporabljenih besed lahko grupirala v dve skupini. In sicer, primer 1 in
primer 3, ki sta imela kljub različno dolgem času opisa slike skoraj enako število besed, ter
primer 2 in primer 4, ki sta ravno tako imela skoraj enako število besed. Primer 3 je imel čas
govora ob opisu skoraj 2x krajši kot primer 1, prav tako je primer 2 bil skoraj 2x krajši od
primera 4. Kljub podobnosti razmerja v času in besed, pa se osebe razlikujejo v inovativnosti.
Če še vedno govorim o skupinah, bi v skupini, ki jo sestavljata primer 1 in primer 3 lahko
našla veliko variacijo v uporabi neponavljajočih besed. Medtem, ko je bilo pri primeru 1 takih
kar 54% besed, pa je bilo pri primeru 3 takih besed zgolj 12%. V drugi skupini, ki jo
sestavljata primer 2 in primer 4 so podatki o inovativnosti besed nekoliko bližji. Primer 2 je
uporabil 18% besed, ki se ne ponovijo, primer 4 pa 24%. Opazimo lahko, da sta osebi kljub
največjemu številu besed uporabili tudi veliko ponavljanj. Oseba, označena kot primer 1, je
uporabila veliko manj besed, vendar je kljub temu uporabila največ neponovljenih. Vendar pa
velika inovativnost vedno ni dobra, saj na primer 100% pomeni, da je pripoved popolnoma
nerazumljiva. Informacije se z večjim odstotkom inovativnosti zasitijo, postanejo prenasičene,
manjka pa redundance, ki povezuje celoten okvir.
tema

primer 1

primer 2

primer 3

primer 4

skupaj

kraja piškotov

0

0

0

1

1

mama

1

0

1

1

3

otroka

0,5

0

1

1

2,5

prevrnjen stol/prevračanje s stola

1

0

0

0

1

pomivanje/brisanje posode

0

1

1

1

3

prelivanje vode čez rob

0

1

0

1

2

skupaj

2,5

2

3

5

Tabela 4: Prikaz omenjenih tem
Glede na omenjene teme, je bila najuspešnejša oseba, označena kot primer 4. Bila je 83%
uspešna, zato je tudi njena pripoved, ki vključuje skoraj vse bistvene elemente za poslušalca
najbolj razumljiva. Po drugi strani je bila najslabša oseba, označena kot primer 2, saj je
omenila zgolj 2 temi od 6. Ti dve osebi sta si sicer po številu besed in odstotku neponovljenih
besed zelo blizu, vendar je njuna pripoved pomembno drugačna. Medtem, ko si poslušalec pri
primeru 4 lahko ustvari sliko, si je pri primeru 2 ne more. Lahko sklepam, da sta oba pri
izražanju, govoru, dobra, vendar pa se pri primeru 4 opazi bogatejši besedni buffer ter bolj
urejen miselni tok, ki se odraža v govoru. Gospoda, označenega kot primer 2, bi lahko
primerjali z osebo, ki ima Wernickejevo afazijo – veliko govori a malo pove. Njegov govor bi
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lahko označila ko prazen, poslušalec si s pridobljenimi informacijami ne more zgraditi
vizualne podobe opisa. Osebi, označeni kot primer 1 in primer 3 sta si precej podobni v
številu besed, pri številu neponovljenih besed pa se njuna odstotka močno razlikujeta. Kljub
temu, sta si pri omenjenih temah zopet blizu (primer 1 omeni mamo, prevrnjen stol in dečka;
primer 3 omeni mamo in otroka). Od vseh 4 primerov je le zadnji gospod opazil, da otroka
kradeta piškote, prav tako je le gospod, označen kot primer 1, edini opazil prevračanje stola.
Ob tem je bil edini, ki ni uspel omeniti pomivanja/brisanja posode. Nobena od tem ni dosegla
100% realizacije, kar bi pomenilo, da so jo opazili vsi 4. Prav tako ni bila nobena tema v
celoti spregledana. Med najbolj opažene sodita mama in pomivanje posode (75%), sledi jima
tema otrok (63%), blizu tej temi je tudi prelivanje vode čez rob, ki ga omenita 2 od 4
primerov (50%), sledita pa jim kraja piškotov in prevračanje stola, ki sta bili omenjeni zgolj
pri eni od oseb (25%). Vsi ti podatki nam dajo informacije o miselnih tokovih, razmišljanju
testiranih oseb. Vidimo lahko, da določene osebe, ki so si pri govorni produkciji zelo
podobne, se v miselnih procesih izjemno razlikujejo. Tako je na primer oseba, označena kot
primer 2, pri govorni produkciji uspešna, v miselnem procesu pa je šibka. Zato razmeroma
veliko govori a le malo pove. Osebi, označeni kot primer 1 in primer 3, sta si zelo podobni na
obeh področjih. Sicer je pri osebi, označeni kot primer 3, težava v tem, da je zaradi močne
nazalnosti, govor skoraj v celoti nerazumljiv, vendar pa lahko sklepamo, da je nekoliko boljša
v miselnem procesiranju kot oseba, označena kot primer 1. Kljub temu, se njegova miselna in
govorna komponenta ne ujemata, saj prihaja do jecljanja. Vse osebe, razen primera 4, so
podale opis, ki poslušalcu ne koristi, oziroma mu ni dovolj za predstavo. Lahko bi sklepala, da
je primer 4 ohranil najboljšo povezavo med miselnim procesom in govorno produkcijo.
Hitrost govora, ki se je najbolj približal standardni hitrosti je imela oseba, označena kot
primer 2, najpočasnejšega pa oseba, označena kot primer 1. Druga najhitrejša oseba je bil
primer 3, ki mu je sledil primer 4. Kljub najvišji hitrosti govora, je primer 2 dosegel skoraj
enako število besed kot primer 4 kljub temu, da sta se v hitrosti in času opisa razlikovala
skoraj za polovico. Na račun hitrosti je oseba, označena kot primer 2, povedala skoraj enako
število besed v pol manjšem času kot oseba, označena kot primer 4. Prav tako sta primer 1 in
primer 3 pri skoraj enakem številu uporabljenih besed, dosegla veliko razliko v hitrosti
govora. V hitrosti se namreč razlikujeta več kot polovico. Oseba, označena kot primer 3, je
skoraj enako število besed povedala v polovico krajšem času kot oseba, označena kot primer
1.
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Tukaj bi mogoče izpostavila dejavnik staranja in razlik v starosti oseb ter starostno obdobje v
katerem so zboleli. Če pogledamo starost oseb ob postavitvi diagnoze, lahko vidimo, da je
oseba (primer 4), ki ima PB že 12 let, ob postavitvi diagnoze dopolnila 59 let. Primer 1 je
dopolnil 63 let, primer 2 71, primer 3 pa 57 let. Glede na to, da PB s pridruženo demenco
vpliva na kognitivne procese, bi mogoče veljalo iskati odgovore v teh obdobjih, ko se je začel
degenerativni proces. Osebe, ki so zbolele starejše, so ohranile več intaktno delujočih
kognitivnih procesov kot osebe, obolele prej. Če pogledamo iz tega zornega kota, lahko
opazimo, da sta osebi, ki sta bili približno istih let ob postavitvi diagnoze (primer 3 in primer
4), naredili isto število napak in hkrati največ. Oseba, označena kot primer 1, je naredila
najmanj napak, ob postavitvi diagnoze pa je bila nekoliko starejša kot primer 3 in primer 4.
Kljub mojim domnevam tu izstopa oseba, označena kot primer 2, ki je bila pri postavitvi
diagnoze najstarejša, pa je naredila skoraj enako število napak kot primer 3 in primer 4.
Zaradi tega podatka bi lahko sklepala, da trajanje bolezni neposredno ne vpliva na miselne
zmožnosti oseb. Kljub temu pa ne smemo pozabiti na vpliv demence in posledic, ki jih
povzroča ta bolezen.
Za govor je značilna miselna funkcija, ki obsega korake od oblikovanja ideje (koncepta) pa
vse do motorične izvedbe in analize same realizacije. Govor teh oseb s PB je tak mogoče tudi
zaradi spremljajoče demence, ki poseže v ta proces in ga oslabi. Oslabelost se kaže v
nekonsistentnem opisu slike pri vseh osebah. Opisujejo zgolj detajle, se na njih zadržujejo, ne
vidijo pa celotne slike. Analiza govora je šibkejša, skupno opazijo zgolj 72% vseh težav, od
tega je 81% popravljenih, 19% pa je takih, ki jih popravijo neuspešno. Med samimi osebami
se ta razmerja še bolj razlikujejo. Glede na dobljene podatke, lahko sklepam, da so osebe
gramatikalno občutljivejše, kar pomeni, da so veliko bolj pozorne na to, kako nekaj izrečejo
kot pa kaj izrečejo. Opisi zato pri večini oseb izgubijo bistveno sporočilo in so za poslušalca
popolnoma neuporabni.
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4.1.2 PRIMERJAVA NEPOPRAVLJENIH NAPAK
nepopravljene napake

trajanje
bolezni (v
mesecih)

leksične

sintatktične

fonemske

morfemske

napake pred
skupaj
izrekom

1

72

0

2

0

0

0

2

2

18

0

1

0

0

0

1

3

60

0

2

0

0

0

2

4

244

0

5

0

0

0

5

skupaj

394

0

10

0

0

0

10

primer

Tabela 5: Prikaz nepopravljenih napak glede na trajanje bolezni

Kot lahko opazimo, je trajanje bolezni različno dolgo pri vseh 4 osebah. Oseba, označena kot
primer 4, ima najdaljši čas trajanja bolezni in je ob tem pustila največ napak nepopravljenih.
Osebi označeni kot primer 3 in primer 1, sta pustili enako število nepopravljenih napak, kljub
temu, da ima oseba, označena kot primer 1, PB nekoliko dlje kot oseba, označena kot primer
1. Oseba, označena kot primer 2, ima bolezen najkrajši čas in je prav tako pustila najmanj
nepopravljenih napak. Če neopravljene napake pogledam tudi iz stališča deleža glede na vse
napake, lahko ugotovim, da je oseba označena kot primer 2, pustila zgolj 10% nepopravljenih
napak, primer 1 že 33%, primer 3 ni zaznal 18% , primer 4 pa kar 45% nepopravljenih napak.
Kljub različnemu številu nepopravljenih napak, pa se med te uvršča zgolj ena skupina napak
in sicer sintaktične, kar označuje težave s strukturo besed oziroma stavka. Medtem, ko so pri
primerih od 1 do 3 sintaktične napake nekoliko bolj enakomerno zastopane, pa oseba,
označena kot primer 4, najbolj izstopa.
Glede na to tabelo bi lahko poiskali določene vzporednice trajanja bolezni ter števila
nezaznanih napak, saj oseba z najdlje trajajočo boleznijo izkazuje največ nepopravljenih
napak, prav tako jih najmanj izkazuje oseba z najmanj trajajočo boleznijo. Osebi, ki imata
približno enako dolžino trajanja bolezni pa izkazujeta enako število napak.
Direktne povezave ne morem potrditi, mogoče na rezultate vpliva tudi stopnja demence, ki
spremlja PB. Demenca namreč na osebe različno deluje. Lahko povzroča težave v
kratkotrajnem spominu, kar v tem primeru pomeni, da oseba pozabi, da je naredila napako.
Poleg težav v spominu lahko povzroči tudi težave z orientacijo, kar pomeni, da oseba ob
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gledanju slike »preskakuje« v različne smeri in opazi različne detajle, ki jih ne zna pravilno
ubesediti, kar privede do izgube rdeče niti v stavku ter tudi do nepravilne strukture stavka.
Prav tako ne smemo zanemariti naravnega procesa staranja, ki pri teh osebah poteka poleg
bolezni. Ta proces je analogen pridobivanju jezikovne zmožnosti, kar pomeni, da začnejo
najprej slabeti tiste značilnosti jezika, ki smo se jih naučili najkasneje. Tako najprej začne
slabeti občutek za skladenjska pravila, nato se začnejo izgubljati besede, najdlje pa nam
ostane prozodija oziroma intonacija. Glede na ta podatek bi lahko sklepala, da so sintaktične
napake posledica starosti in ne dolžine trajanja bolezni. Kljub temu pa se pri osebah pojavljajo
individualne razlike, zato z gotovostjo tega ne morem trditi.
Glede na vrsto napak, ki jih osebe niso zaznale lahko podamo še eno misel. Pri vseh osebah
gre za največje težave na področju sintaktičnega nadzora pri procesu gramatikalnega
enkodiranja. Osebe oblikujejo določen koncept, idejo. Nato iščejo primerne besede s katerimi
bi to idejo opisale (leksični material). Že na tej stopnji prihaja do težav, vendar te napake ne
ostanejo neopažene. Ko se besede oblikovno strukturirajo, pride do največjih napak. Opazimo
lahko, da gre pri tem za večje težave z notranjim, predartikulacijskim sintaktičnim nadzorom,
saj oseba ne analizira svoje izjave preden jo izreče. Kasneje pa lahko sklepamo tudi na slabšo
pozornost pri razumevanju lastnega govora oziroma analizi izrečenega, ki končni »izdelek«
primerja z začetnim konceptom. Nekje v tej povratni zanki pride do težav, ki pa so lahko
posledica demence, Parkinsonove bolezni ali naravnega procesa staranja. Kljub različnim
vzrokom, sem mnenja, da verjetno vsak nekoliko doprinese k težavi, vprašanje je le koliko
kateri od teh dejavnikov k temu prispeva.

Grafikon 1: Prikaz nepopravljenih napak
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4.1.3 PRIMERJAVA POPRAVLJENIH NAPAK
popravljene napake
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0
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1

2

6

2

18

1

4

0

0

4
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3
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0

0

0
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4
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1

1

0

0

1

3

11
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394

2

6

0

2

13

23

primer

napake
pred
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skupaj

vse
napake

38

Tabela 6: Prikaz popravljenih napak glede na trajanje bolezni in vse napake

Glede na trajanje bolezni in zaznane napake dobimo naslednje rezultate. Oseba z najkrajšim
trajanjem bolezni (primer 2) je popravila enako število napak kot oseba s skoraj 3x daljšim
trajanjem bolezni (primer 3). Kljub temu, da je oseba, označena kot primer 4, najdlje bolna, je
zaznala in popravila več napak kot oseba, označena kot primer 1.
Od skupno 6 napak je osebi, označeni kot primer 1, uspelo zaznati in popraviti 2 napaki, kar
predstavlja 29% uspešnost. Oseba, označena kot primer 2, je zaznala in popravila 9 napak, kar
predstavlja 90% uspešnost pri popravljanju napak. Oseba, označena kot primer 3, je ravno
tako popravila 9 napak, kar predstavlja 82% uspešnost, oseba, označena kot primer 4, pa je
popravila 3 napake, kar predstavlja 27% uspešnost pri popravljanju napak. Glede na uspešnost
je bila torej najuspešnejša oseba, označena kot primer 2, najslabša pa oseba, označena kot
primer 4. Oseba, označena kot primer 2, je hkrati tudi oseba z najkrajšim časom bolezni,
oseba, označena kot primer 4, pa oseba z najdaljšim časom bolezni. Kljub temu, da trajanje
bolezni pri osebah označenih kot primer 1 in primer 3 ni tako različno kot pri osebah,
označenih kot primer 2 in primer 4, pa je razlika v uspešnosti popravljanja napak precejšnja.
Medtem, ko primer 1 dosega zgolj 29% uspešnost, je primer 3 veliko uspešnejši.
Osebe se razlikujejo tudi glede na skupine popravljenih napak. Največkrat so bile popravljene
napake pred izrekom, sledili pa so reformulacijski popravki, ki jih je bilo za polovico manj.
Medtem, ko so se popravki napak pred izrekom pojavili pri vseh 4 osebah, pa so se
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reformulacijski zgolj pri 3. Sledijo jim lemma popravki, ki so se pojavili zgolj pri 2 osebah ter
morfemski, ki jih je uporabila zgolj ena oseba.
Menim, da je do 100% zaznavanja in popravljanja napak pred izrekom prišlo zaradi tega, ker
te napake sodijo v drugo skupino napake kot ostale. To so napake, ki sodijo k napakam
zaprtega tipa. Te napake se dogajajo pred artikulacijo, na tem nivoju pa hkrati poteka tudi
popravljanje napak, do katerih lahko pride pri oblikovanju tekočega govora. Notranje
odkrivanje in popravljanje napak ovira sočasno artikulacijo na ta način, da pride do
netekočnosti v govoru. Kljub temu, da zastojem in netekočega govora prihaja tudi ob
zaznavanju nepravilnosti v že povedanem, se ta tip popravkov nikoli ne vrši po povedani
besedi. Ta nadzor povzroča dva tipa netekočnosti in sicer normalno ter jecljajočo. Razlika
med njima je ta, da pri jecljajoči netekočnosti notranji nadzor večkrat analizira določeno
besedo, kar povzroči večkratne zastoje in netekočnost kot je to pri normalni netekočnosti.
Medtem, ko pri treh primerih prihaja do razmeroma še normalne netekočnosti, se pri osebi,
označeni kot primer 3, že pojavlja jecljajoča netekočnost. Za tako številne popravke bi lahko
iskali vzroke tudi pri vplivu PB, saj povzroča zmanjšano izločanje dopamina v bazalnih
ganglijih. Ker so tudi za jecljanje v veliki meri odgovorni bazalni gangliji, bi pri primeru 3
morda že lahko govorili o pridruženem jecljanju.
Morda gre razlike v uspešnosti iskati tudi v dejavniku starosti, kljub temu, da so bile osebe
stare približno enako (razpon od 62-73 let). S staranjem namreč upadajo kognitivni procesi,
med njimi tudi ti, odgovorni za nadzor govora. Poleg tega moramo upoštevati tudi raznolikost
PB, ki ne vpliva na vse osebe enako, prav tako gre morda vzroke iskati v pridruženi demenci,
ki vpliva na slabšo orientiranost in spomin. Poleg degenerativnih znakov in demence, bi bil
lahko eden od možnih vzrokov tudi ta, da gre za govorjen opis slike, kjer govorci delamo
napake, ki jih ne zaznavamo kot napake (npr. posledica narečij). Velikokrat se tako motimo v
uporabi sklonov ali nepravilni uporabi dvojine ali množine. Zaradi tega puščam možnosti
odprte, da se tudi nekatere napake osebam niso zdele kot napake, zato jih tudi niso popravile.
Ker imajo vse te osebe postavljeno isto diagnozo (PB in pridružena demenca) ter so vse
udeležene v procesu staranja, težko napovem kateri od dejavnikov ima na govor največji
vpliv. Kljub majhnem vzorcu, so se pojavili raznoliki rezultati, kar dodatno potrjuje, da lahko
isti vzroki na govor različno delujejo. Na tej stopnji torej ne morem potrditi, da so popravljene
napake zgolj posledica dolžine trajanja bolezni.
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Grafikon 2: Prikaz popravljenih napak

4.1.4 PRIMERJAVA NEUSPEŠNO POPRAVLJENIH NAPAK
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Tabela 7: Prikaz neuspešno popravljenih napak glede na trajanje bolezni

Med zaznane napake sem uvrstila tudi neuspešno popravljene napake. To so napake, ki se jih
je oseba zavedla in jih je skušala popraviti vendar pa ji to ni uspelo. Oseba, označena kot
primer 2, teh napak ni imela, hkrati pa je to tudi oseba z najkrajšim trajanjem bolezni. Kljub
temu, da je bila oseba, označena kot primer 1, najmanj uspešna pri popravljanju napak, je pri
neuspešnem popravljanju dosegla enak rezultat kot oseba, označena kot primer 3, ki je bila pri
popravljanju napak veliko boljša kot primer 1. Največ neuspešno popravljenih napak so
predstavljali lemma in reformulacijski popravki, in sicer 2 iz vsake skupine. Prav tako sta jih
neuspešno uporabili le 2 osebi (lemma – primer 1 in primer 3; reformulacijski – primer 3 in
primer 4). Najbolj raznoliki v neuspešnosti sta bili osebi, označeni kot primer 1 in primer 3.
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Primer 1 je namreč uporabil neuspešna popravka iz skupine lemma popravkov in fonemskih
popravkov, primer 3 pa enega iz skupina lemma popravkov, drugega pa iz skupine
reformulacijskih popravkov. Oseba, označena kot primer 4 je na tem področju dosegla 1
točko.
Kljub različno dolgem trajanju bolezni, sta si osebi, označeni kot primer 1 in primer 3 pogosto
ali zelo podobni ali zelo različni. V njunem trajanju bolezni je namreč najmanjša razlika, zato
bi lahko pričakovala, da bosta na vseh področjih približno enaka. Sicer na področju neuspešno
popravljenih napak dosegata približno enake rezultate vendar je na področju popravljenih
napak oseba, označena kot primer 3, veliko boljša.
Neuspešno popravljene napake potrjujejo moje domneve o težavah v sintaktičnem nadzoru na
pred in postartikulacijskem nivoju. Pokaže se, da ta sistem sicer deluje, vendar slabo, saj tudi
če oseba zazna napako in jo skuša popraviti, drug poskus ni uspešen. Zdi se, kot da je oseba
zadovoljna s popravkom ali pa da napake zopet ne zazna več. Zopet prevladujejo sintaktične
napake, kar nakazuje na skupno značilnost vseh štirih. Vsi štirje so najšibkejši v oblikovanju
skladenjskih struktur (sintaksi).

Grafikon 3: Prikaz neuspešno popravljenih napak

Na podlagi danih rezultatov ne morem potegniti vzporednice z dolžino trajanja bolezni, saj je
na področju neuspešno popravljenih napak oseba z najdlje trajajočo boleznijo uspešnejša kar
od dveh oseb s krajšim stažem. Kljub temu pa se pokaže, da oseba z najkrajše trajajočo
boleznijo dosega najboljše rezultate. Zopet se lahko spomnimo na staranje in vpliv na miselne
procese, ki skupaj z demenco pustita določene posledice na osebah. Seveda pa imam premalo
podatkov, da bi trdila v kolikšni meri kateri od dejavnikov vpliva na rezultate.
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SKLEP

Parkinsonova bolezen je neozdravljiva, počasi napredujoča bolezen, ki prizadene številna
področja človekovega delovanja, med drugim vpliva tudi na govor. Hipokinetično dizartrijo, s
katero opišemo težave motorike govora, pogosto spremljajo tudi disfonija, ter težave s
požiranjem. Težave s požiranjem vplivajo na slinjenje, osebam slina pogosto uhaja iz ust, kar
še dodatno otežuje razumljivost govora. Na razumljivost vplivajo tudi težave s fluentnostjo,
nemalokrat se namreč pojavi jecljanje, ponavljanja, kar sem opazila tudi pri primerih, ki sem
jih obravnavala tekom raziskave. Sicer imam premajhen vzorec, da bi karkoli posploševala,
vendar se kljub temu nakazuje strinjanje s trditvijo, da Parkinsonova bolezen prizadene
starejšo skupino ljudi, pogosteje moške kot ženske.
Osebe, sodelujoče v raziskavi so si bile v govoru izjemno različne, zato toliko bolj
zanimivejše za obravnavo. Kljub pričakovanjem, ki sem jih imela v zvezi z diplomsko nalogo,
so bili rezultati popolnoma nasprotni. Osebe so načeloma dobro popravljale napake v govoru,
nepopravljene napake so bile minimalne. Te napake bi lahko pripisala tudi obliki raziskave,
saj je potekala ustno, kar pa vpliva na samo ustrezno rabo slovničnih pravil in oblik. Kljub
temu, so se pojavile napake, ki jih običajno ne spregledamo, najbolj izrazite so bile napake,
imenovane napake drugega tipa. V to skupino so bila uvrščena vsa ponavljanja, ki so
povzročila nefluentnost v govoru. Razlog, da sem jih dala v posebno skupino je bil ta, da te
napake in njihovi popravki sodijo v predartikulacijsko skupino, kar pomeni, da oseba napako
zazna še preden jo izgovori. Ker jo skuša popraviti, to poslušalec dojame kot nefluentnost.
Osebe so bile različne tudi v inovativnosti besed oziroma besednem zakladu. Izkazalo se je,
da so osebe z manjšim številom uporabljenih besed (npr. primer 1), uporabile bistveno manj
ponavljajočih se besed, kot tiste z večjim številom. Hitrost govora je bila pri vseh osebah
drugačna, vendar pa so vse osebe imele počasnejši govor kot je to običajno. Logopedske
obravnave so bili trije deležni kratek čas, eden sploh ne, ta čas je obsegal le zdravljenje na
URI Soča.
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko vidimo, da se pri vseh 4 osebah kažejo največje težave
na področju sintaktičnega nadzora govora. Nadzor, pred ali postartikulacijsko ne deluje
konstantno oziroma je njegovo delovanje oslabljeno. Glede na celotno število napak, lahko
trdim, da se je kot najboljša izkazala oseba, označena kot primer 2, saj je na vseh treh nivojih
(popravljene, nepopravljene in neuspešno popravljene napake) dosegla najboljše rezultate.
Najslabša pri zaznavanju napak je bila oseba, označena kot primer 4, pri popravljanju pa je
bila najslabša oseba, označena kot primer 1. Kljub razlikam v številu zaznanih in nezaznanih
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napak, so vse osebe imele težave pri opisu slike. Njihov opis se je osredotočal na posamezne
detajle, ki poslušalcu ne zadostujejo pri razumevanju situacije. Tu je izstopal gospod, označen
kot primer 4, ki je svoj opis spremenil v zgodbo, ki si jo poslušalec lahko vizualizira, vendar
pa je opisu dodal neresnične elemente, kar poslušalca ovira pri predstavi realne slike. Prav
tako, če izvzamem istega gospoda, vsi ostali niso imeli povezane zgodbe, šlo je za naštevanje
večih tem brez ene glavne. Zaradi tega opis ni imel rdeče niti, opis pa je poslušalca zmedel
oziroma imel nobene vrednosti. Iz vsebinsko podanih informacij, ki so zajemale določene
teme, lahko sklepamo tudi na različno stopnjo oškodovanosti miselnih procesov. Medtem, ko
so si določene osebe v produkcijski komponenti zelo podobne, analiza omenjenih tem pokaže,
da so njihovi miselni procesi bolj kot ne izjemno različni. Najbolj »uravnotežen« med vsemi
je bil gospod, označen kot primer 4, saj je bil dober tako na produkcijskem nivoju kot tudi pri
miselnem procesiranju. Največja razlika med tema dvema komponentama pa se je pokazala
pri gospodu, označenemu kot primer 2.
Pri osebah z demenco so pogosto prisotne tako jezikovne kot govorne težave. Medtem, ko se
artikulatorne težave pojavljajo v manjši meri, se veliko več težav kaže pri poimenovanju,
ponavljanju, razumevanju in pragmatiki. Pogosto v pripovedi nista prisotni ne kohezija in ne
koherenca. Njihov govor je podoben govoru oseb z Wernickejevo afazijo. »Prazen govor« kot
ga lahko poimenujemo, zaznamujejo redka poimenovanja bistvenih elementov, različno
število v opisu posameznih tem, veliko nedokončanih fraz ter verbalne in semantične
parafazije.
Čeprav sem tekom raziskave prišla do nekaterih domnev, sklepov, pa niti enega ne morem z
gotovostjo potrditi. Razlog je namreč ta, da se pri vseh štirih osebah poleg PB srečujemo tudi
s pridruženo demenco in procesom staranja. Menim, da bi bilo za kakršnekoli gotove
zaključke potrebno podrobneje raziskati vpliv vsakega dejavnika. Potrebno bi bilo ugotoviti v
kolikšni meri se posledice vsakega od njih kažejo na govoru oseb. Enaki dejavniki namreč na
osebe vplivajo v različni meri.
Glede na zbrane podatke menim, da bi

lahko logoped tako preverjanje vključil v svoj

diagnostični postopek. Na ta način bi namreč dobil podrobnejši vpogled v funkcioniranje
govornega procesa pri individualni osebi in natančneje zastavil celotno terapijo.
Analiza govora oseb s Parkinsonovo boleznijo je dober nadaljnji izziv za moje delo. Kljub
temu, da je v Sloveniji malo ljudi s to boleznijo, bi se mogoče dalo narediti dalj trajajočo
študijo na to temo, z več osebami, kar bi dalo zanesljivejše in statistično pomembne podatke.
Zanimivo bi bilo tudi ponovno preveriti govor teh 4 oseb, ki sem jih obravnavala v svoji
raziskovalni nalogi, v obdobju na primer enega leta.
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Ček lista za vnos podatkov analize govora



Primer izjave sodelujočih o dovoljenju uporabe podatkov v namene diplomske naloge



Primer izjave sodelujočih o strinjanju s sodelovanjem v raziskavi
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Datum:

Spol, starost:

Čas govora ob opisu slike:

Hitrost govora:

Besede

Neuspešno popravljene napake

število uporabljenih besed v celoti

lemma popravki

zastopanost inovativnih besed

reformulacijski popravki

omenjene teme

popravek fonemskih napak

Napake

popravki drugega tipa

število vseh napak



morfemski popravki

Nepopravljene napake



popravek pred izgovorom

leksične napake
sintaktične napake
fonemske napake
napake drugega tipa


morfemske napake



napaka pred izgovorom

Popravljene napake
lemma popravki
reformulacijski popravki
popravek fonemskih napak
napake drugega tipa


morfemske napake



popravek pred izgovorom
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Soglasje o uporabi podatkov v namene raziskave diplomske naloge
Sem Patricija Širca, absolventka študijskega programa surdopedagogika in logopedija. V
okviru diplomske naloge bom izvedla raziskavo o tekočnosti govora oseb s Parkinsonovo
boleznijo. Zanimajo me predvsem napake, ki se med govorom pojavijo, ter na kakšen način
jih oseba popravi. Raziskava bo temeljila na podlagi opisa dogajanja na sliki.
Zaradi lažje analize bom govor tudi posnela. Zagotavljam, da bom posnetek, seveda z vašim
dovoljenjem, uporabila izključno zgolj v namene diplomske naloge in da nimam namena
širjenja posnetka in njegovega javnega predvajanja. Prav tako jamčim za anonimnost osebnih
podatkov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prosim vas, da podpišete soglasje, s katerim mi dovoljujete uporabo podatkov, pridobljenih v
raziskavi, v namene diplomske naloge.
Podpisani ________________________________ dovoljujem, da Patricija Širca, absolventka
študijskega programa surdopedagogike in logopedije, uporabi moje podatke, pridobljene v
raziskavi, za potrebe diplomske naloge. Prav tako mi zagotavlja varstvo osebnih podatkov.

Kraj in datum:

______________________

Podpis osebe:

______________________
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Obrazec za sodelujoče

Podpisani

_______________________________________________________________

izjavljam, da sem seznanjen z namenom in potekom raziskave, z možnimi koristmi in
tveganji.
Seznanjen sem, da lahko na svojo željo brez posledic kadarkoli prekinem sodelovanje. V
primeru nujnosti v zvezi z raziskavo lahko pokličem odgovornega nosilca na tel. številko 041
887 271 (Patricija Širca) ali dežurnega zdravnika URI-Soča na tel. št 031 514 076

Na podlagi danih informacij zavestno pristopam k raziskavi in se zavezujem, da bom vestno
upošteval navodila.

Datum:__________________________

Podpis: __________________________
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