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POVZETEK
Staranje je neizogiben proces vseh živih bitij, je spreminjanje zunanjosti in notranjosti. Z njim
se spreminja vse. To pa pomeni, da lahko s staranjem nastopijo različne bolezni. Ena od
bolezni, ki jo povezujemo s staranjem, je zagotovo demenca. V diplomskem delu smo se v
teoretičnem delu osredotočili na govorno-jezikovne težave v komunikaciji, ki se pojavijo pri
različnih tipih demence, ter opisali splošne znake afazije, ki so zelo podobni tistim, ki jih
srečujemo pri demenci. Eden od znakov demence je afazija, zato je po navajanju Paradisa
(2011) za testiranje oseb z demenco primeren test za afazijo pri dvojezični osebi, saj zajema
področja, ki so pri demenci oziroma različnih vrstah demence prizadeta. Testiranje smo
izvedli na dvajsetih osebah v starosti od 65 do 75 let, ki so bile enojezične in brez
nevroloških ali degenerativnih okvar. Te osebe smo predhodno testirali s kratkim preizkusom
spoznavnih sposobnosti, kjer se je izkazalo, da ena oseba ne ustreza našim zahtevam, zato
smo jo v nadaljnji analizi podatkov izločili. Nato smo izvedli testiranje s testom za afazijo pri
dvojezični osebi. Cilj diplomske naloge je bil preveriti, ali je test za afazijo pri dvojezični osebi
primeren za to starostno skupino, ne glede na spol in stopnjo izobrazbe. Z rezultati, ki smo
jih dobili, smo potrdili hipotezo, da spol ne vpliva na rezultate testa za afazijo pri dvojezični
osebi, medtem ko se je izkazalo, da je v našem primeru izobrazba vplivala na rezultate testa,
kar smo pripisali različnim dejavnikom, kot so aktivnost, branje knjig, fizična aktivnost ipd.
Prav tako smo ugotavljali povezanost med kratkim preizkusom sposobnosti in testom za
afazijo pri dvojezični osebi, ki pa se je izkazala za statistično pomembno.

Ključne besede: test za afazijo pri dvojezični osebi, kratek preizkus spoznavnih
sposobnosti, demenca, afazija, staranje

THE APPLICATION OF BILINGUAL APHASIA TEST AT 65 TO 75 YEARS OLD
SLOVENIAN SPEAKING PERSONS WITHOUT DEMENTIA DIAGNOSIS

ABSTRACT
No living being can avoid the process of aging. Aging changes physical and mental wellbeing
which can cause variety of health conditions. One of such conditions that we associate with
aging is dementia. In theoretical part of this thesis we focused on speech and language
communication problems. These problems may arise with different types of dementia.
Furthermore we described general signs of aphasia that resemble those seen with dementia.
Aphasia is one of the signs of dementia therefore Paradis (2011) suggests using Bilingual
Aphasia Test for testing dementia since it takes into consideration areas afflicted by various
types of dementia. Testing was conducted on 20 people ages 65 to 75. They were all
unilingual and without any neurological or degenerative conditions. Beforehand we
conducted a Mini Mental State Examination which revealed that one person does not match
our criteria therefore that person was excluded from additional analysis. Afterwards testing
using Bilingual Aphasia Test was performed. Main goal of this thesis was to verify that
Bilingual Aphasia Test is suitable for selected group age disregarding subject's sex or degree
of education. Results we obtained support the hypothesis that person's sex does not affect
outcome of Bilingual Aphasia Test. On the other hand our findings show that person's degree
of education does have an influence on Bilingual Aphasia Test results. We attributed this
finding to various factors such as person's activity level, reading books, etc. We also looked
into a possible link between a Mini Mental State Examination and Bilingual Aphasia Test
which proved to be statistically insignificant.
Keywords: Bilingual Aphasia Test, Mini Mental State Examination, dementia, aphasia,
ageing
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1 UVOD

1.1

Jezik, govor in komunikacija

Življenje si težko predstavljamo brez zmožnosti sporočanja lastnih misli, potreb, želja in
komunikacije. Buckley (2006) pravi, da smo ljudje socialna bitja, komunikacijske sposobnosti
pa so srce socialne interakcije. Komunikacija je temeljna v izobraževanju kot tudi naprej v
življenju. Definicija jezika se je razvila v zadnjem stoletju od tiste, ki enači jezik z gramatiko,
do tiste, ki vključuje kontekstualne in funkcionalne vidike komunikacije.
Jezik je kompleksen in dinamičen sistem konvencionalnih simbolov, ki jih uporabljamo v
različnih modelih za mišljenje in komunikacijo. Sodobni pogledi na jezik pravijo, da: a) se
jezik vključuje v specifične zgodovinske, socialne in kulturne kontekste; b) jezik opišemo z
vsaj petimi parametri – fonološko, morfološko, sintaktično, semantično in pragmatično; c)
učenje in uporaba jezika sta določena z interakcijo bioloških, kognitivnih, psihosocialnih in
okoljskih faktorjev; d) efektivna uporaba jezika v komunikaciji zahteva široko razumevanje
človeške interakcije, vključujoč povezane faktorje, kot so neverbalni pokazatelji, motivacija in
socialno kulturne vloge (po Buckley (2006).
Jezik sestavljajo (povzeto po Buckley 2006):
Fonologija
Fonologija se nanaša na glasove (soglasniki in samoglasniki), ki so prisotni v jeziku in jih
uporabljamo kot kontrast za označevanje razlik v pomenu; različni jeziki imajo različne
glasovne sisteme, ki se uporabljajo v jezikovno specifičnih pogledih (Buckley, 2006).
Toporišič (1994) navaja, da ima slovenski knjižni jezik 29 pomensko razločevalnih glasovnih
enot (npr. por -bor).
Morfologija
Morfologija se nanaša na skupino besed in na vezane morfeme, ki so prisotni v jeziku in
subtilno modificirajo pomen povedi ter urejajo njihovo uporabo. Morfemi so najmanjši
pomenski elementi (Buckley, 2006).
Sintaksa
Sintaksa se nanaša na pravila, ki so prisotna za kombiniranje različnih besed v fraze in
stavke tako, da imajo smisel. Različni jeziki imajo različna sintaktična pravila. Pravila
1

narekujejo besedni vrstni red. Na primer: »Oče kuha v kuhinji.« je smiselno, medtem ko:
»Kuhinja kuha v očetu.« nima nobenega smisla (Buckley, 2006).
Semantika
Semantika se nanaša na pomen besed in besednih kombinacij. Pomen besede »hiša« se
nanaša na definiranje karakteristik, kot so videz in funkcija (narejena iz gradbenih materialov,
kot so opeke, kamni, les; lahko je razdeljena na sobe; ima vhod, npr. vrata, ima stene, tla in
streho; namenjena je za življenje v njej). Pomen fraze očetova hiša je odvisna od odnosa
med sestavnima besedama (Buckley, 2006). Pomembni elementi semantike so znanje o
konceptualnih kategorijah in interpretacija pomena v različnih kontekstih.
Pragmatika
Pragmatika je nabor pravil, ki urejajo uporabo jezika v socialnih situacijah, torej se nanaša na
to, kako uporabljamo jezik v različnih situacijah. Pragmatika je omejena s seti pravil kot tudi
drugi nivoji jezika (Buckley 2006).
Leksika
Leksika predstavlja še en parameter, ki ga Buckley (2006) ne navaja. Jesenovec (2004) jo
opiše kot v jeziku eno od manj stalnih prvin, saj lahko o stalnosti govorimo tudi z vidika
govorca, saj je širjenje t. i. spominskega slovarja vseživljenjska dejavnost, kjer gre za
zapleten, dolgotrajen in predvsem postopen proces usvajanja novih pomenov in zakonitosti
rabe že znanih leksikalnih enot ter za vzporedno usvajanje poponoma novih pomenskih enot
jezika.
Osebe, ki imajo razne govorno-jezikovne motnje, med katerimi sta tudi afazija in demenca,
imajo težave na vseh ali nekaterih nivojih jezika, ki so navedeni zgoraj. Vse te nivoje pa
preverja test za afazijo pri dvojezični osebi.

1.2

Afazija

Afazija je pridobljena jezikovna motnja oziroma izguba ali motnja obstoječih jezikovnih
sposobnosti, ki jo povzroča okvara možganov različne etiologije, ki se kaže z redukcijo ali
disfunkcijo jezikovnega izražanja, vsebine in funkcije jezika v spontanem govoru,
razumevanju, imenovanju, ponavljanju, branju, pisanju in jezikovnem mišljenju kot tudi z
manjšo ali moteno pozornostjo, pomnjenjem in mišljenjem (Golubović, 1998).
Vuković (2002) pravi, da afazija lahko nastane kot posledica učinkov vseh faktorjev, ki
pripeljejo do poškodbe centralnega živčnega sistema. Glavni etiološki faktorji afazij so:
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-

cerebrovaskularna obolenja (tromboza,

prehodni ishemični napad,

embolija,

krvavitev, hipertenzijska encefalopatija in arterioskleroze);
-

travmatske poškodbe možganov (odprte in zaprte);

-

vnetna obolenja centralnega živčnega sistema (encefalitis, absces možganov,
meningitisi);

-

intrakranialni tumorji (primarni in sekundarni);

-

progresivne bolezni centralnega živčnega sistema (demenca);

-

intoksikacije (zastrupitve);

-

motnje metabolizma (motnja funkcije tireoidne žleze, hipoglikemija ipd.);

-

prehranske motnje (pomanjkanje vitamina A in pomanjkanje vitamina B).

1.2.1

Osnovni simptomi afazije

Afazija predstavlja cel niz odstopanj od jezikovnega vedenja, s tem da se pri nekaterih
pacientih lahko kaže le nekaj simptomov, pri drugih pa cela kombinacija različnih simptomov.
Ti simptomi so po Vuković (2002):
a) Anomija
Anomija predstavlja selektivno izgubo leksičnih enot, ki se odražajo kot težava poimenovanja
besed in priklica besed v spontanem govoru. To je splošni termin za kakršno koli stanje, v
katerem pacient kaže težave s priklicem besed. Glede na klinična opažanja lahko motnje
poimenovanja razdelimo na tri osnovne kategorije, ki odražajo prekinitev posebnih nivojev v
procesu realizacije nominativne funkcije govora: ekspresivna, selektivna in semantična
anomija. Ekspresivna ali produkcijska anomija se kaže v nepopolni ali parafazični produkciji
besed, v katerih lahko prepoznamo sledi iskane besede, kot na primer, ko bolnik besedo
»ščetka« izgovarja kot »šče, šče, ščelka«. Očitno je, da pacient s tem tipom anomije pozna
besedo, pozna njen pomen, ampak ni v stanju, da bi jo izgovoril pravilno, ali pa jo izgovori z
naporom in podaljšano latenco. V osnovi ekspresivne anomije se pojavljajo motorni deficiti,
težave pri začetku odgovora in fonološke motnje. Ta tip anomije najdemo pri osebah z
Broca, transkortikalno motorično in konduktivno afazijo. Težavo imenovanja v Broca afaziji
lahko pripišemo oškodovanemu motoričnemu načrtovanju in programu izgovora besed,
medtem ko se pri transkortikalni motorični afaziji anomija pojavlja kot rezultat oteženega
začenjanja odgovora. Poleg teh težav se v omenjenih oblikah afazije pojavljajo
perseveracije, kar se odraža v zaporedni uporabi besede pri nekoliko različnih pojmih.
Parafazično obliko produkcijske anomije srečujemo pri konduktivni afaziji, ki se kaže v
obsežni popačenosti besede, pri katerih se opazijo posamezni fonemi besede. Pacienti s to
obliko anomije se običajno zavedajo svojih napak, ne morejo pa jih popraviti, čeprav to
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vztrajno poizkušajo. Selektivna anomija se kaže v težavah v izboru prave besede iz
besednega zaklada posameznika. Srečujemo jo pri anomični in Wernickejevi afaziji. Pacient
s tem tipom afazije pri nalogah imenovanja po navadi odgovarja s semantično povezanimi
besedami z iskano besedo (npr.: pacient namesto besede »miza«, uporabi besedo »stol«) ali
pa uporablja nadrejene pojme namesto iskane besede (npr.: bolnik namesto besede »žirafa«
uporabi besedo »žival«). Poleg tega ti bolniki prikazane predmete označujejo posredno, torej
opisujejo njihovo funkcijo. Bolniki s semantično anomijo ne prepoznajo pomena besede,
katere ne morejo priklicati, če ta pojem poimenujemo. Pri nalogah, kjer je potrebno stvari
poimenovati, pacienti odgovarjajo tako, da odgovori niso v bližnjem semantičnem odnosu z
iskano besedo. Po vsej verjetnosti imajo ti pacienti probleme s konceptualno klasifikacijo
nalog. Ta oblika anomije je tipična za transkortikalno senzorno in Wernickejevo afazijo
(Vuković, 2002, str. 68).
b) Cirkumlokucija
Cirkumlokucija

je

značilna

oblika

verbalnega

vedenja

bolnika

z

Wernickejevo,

senzomotorično in anomično afazijo. Kaže se s posrednim govorom, torej oseba zaobide
pojem s pretirano uporabo semantično praznih besed, npr: ta stvar, nekaj itd. Predstavlja
svojevrstno obliko anomije in se pojavi kot posledica nezmožnosti najdenja ustrezne besede.
Tako na primer v poizkusu, da bi našel besedo ščetka, pacient reče: »Vem, to je tisto za, no
ravno to, s čimer čistim zobe.« (Vuković, 2002, str. 69).

c) Parafazija
Parafazija je simptom afazije, ki se odraža z uporabo neustreznih besed v govoru oziroma z
zamenjavo iskane besede z drugo, napačno besedo. Parafazije so povzročene nehotno in
predstavljajo običajen simptom jezikovne motnje v afaziji. Kaže se v vseh oblikah afazičnih
sindromov, čeprav so pogostejše pri pacientih s fluentnimi afazijami. Razlikujemo tri osnovne
tipe parafazij: verbalna (semantična), fonemska (lateralna) in neologistična. Pri verbalni
parafaziji gre za zamenjavo besede z besedo, ki se nahaja v besednem zakladu določenega
jezika, lahko je semantičnega ali asemantičnega tipa. Semantična verbalna parafazija se
kaže z zamenjavo leksičnih enot, ki so v bližnjem semantičnem odnosu, na primer, ko
pacient namesto besede »stol« uporabi besedo »gugalnik« ali namesto besede »hčerka«
reče »sestra«. Pri asemantični verbalni parafaziji pa se pojavi zamenjava besed, ki po
pomenu niso podobne iskani besedi. Na primer, ko namesto besede »koza« reče »sestra«,
namesto »metla« reče »kapa«. Včasih namesto želene besede sestavi besedo iz niza dveh
ali več besed, kar predstavlja sintagmatsko obliko parafazije. Fonemska parafazija je
poznana tudi kot literarna parafazija in označuje zamenjavo ali dodajanje govornih glasov,
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tako da se producirajo zvočno podobne besede (npr.: pacient namesto besede »cvet«
uporabi besedo »svet«, namesto »pištola« uporabi »šištola« ali pa namesto »češnja« reče
»češtnja«).
Neologizmi so nenavadne skovanke (Veliki slovar tujk, 2002). Predstavljajo dokaj pogosto
obliko parafazičnih napak v govoru afazičnih bolnikov. Pod imenom neologizmi mislimo na
tekoče izgovarjanje oblike besede brez kakršnega koli pomena. To so besede, ki nimajo niti
fonemske niti semantične podobnosti iskani besedi. Neologizmi predstavljajo tipičen simptom
žargonske afazije in Wernickejeve afazije, pojavljajo pa se tudi pri konduktivni afaziji.
Neologizmi se kažejo z modalitetami jezikovne produkcije: v spontanem govoru, imenovanju,
ponavljanju, branju naglas in pisanju. Tipičen primer neologizma vidimo pri pacientih, ki pri
nalogah poimenovanja namesto »nos« rečejo »magromate«. (Vuković, 2002, str. 69).
č) Agramatizem
Agramatizem je simptom jezikovne motnje, s katerim označujemo gramatično neadekvatno
formulacijo in produkcijo povedi. Povedi so običajno sestavljene iz vsebinskih besed, torej iz
samostalnikov in glavnih glagolov, funktorjev (členi, pomožni glagoli, vezniki in predlogi) pa
ni. Poleg tega v povedih manjkajo tudi druge gramatične prvine, kot so število, čas, skloni,
spreganje glagola. Rezultat tega je telegrafski govor, na primer »Ženska ljubi moški.«.
Funktorji in vezani morfemi se izpuščajo tudi v drugih modalitetah ekspresivnega govora,
torej pri ponavljanju, branju in prav tako pisanju. Agramatizem variira v nivojih od težkega,
kjer pacienti povedo eno besedo, pa še to z veliko napora, do blagega agramatizma, kjer so
pacienti zmožni povedati daljše povedi (Vuković, 2002, str. 70), včasih pa je govor skoraj
gramatično pravilen z nekaterimi spodrsljaji.

d) Paragramatizem
S terminom paragramatizem označujemo motnjo sintaktičnih sposobnosti, ki so značilne za
paciente s fluentnimi afazijami. Bolnik z nadomeščanjem in opuščanjem morfemov in
semantično pomembnih besed ustvarja konfuzne sintaktične konstrukcije, čeprav je
gramatična struktura v osnovi ohranjena. Predpostavlja se, da motnja lahko nastane zaradi
pretirane uporabe gramatičnih (funkcijskih) besed, še posebej veznikov in predlogov, z
večjim izostajanjem besed/imen zaradi napačne selekcije morfemov ali pa celo zaradi
izostanka jasno definiranega zaključka povedi (Vuković, 2002, str. 70).
e) Žargon
Gre za govor, ki je zasičen z verbalnimi parafazijami in neologizmi. Pri agramatizmu je
reducirano število besed, medtem ko je pri žargonu preveč besed (Vuković, 2002, str 71).
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Kaže se v treh oblikah: asemantični žargon, ki je večinoma sestavljen iz pravilnih besed, le
nekatere med njimi nimajo prepoznavnega odnosa z iskano besedo; neologistični žargon
(izključno neobstoječe besede, tj. neologizmi), neizdiferenciran žargon (kaže se s produkcijo
nizov fonemov, ki glede na razpored spominjajo na besede) (Golubović, 1998).
f) Verbalni stereotipi
Verbalni stereotipi predstavljajo stereotipno izgovarjavo, ki se pojavlja pri bolnikih z najtežjo
obliko motnje ekspresivnega govora. Kažejo se z nehotno produkcijo posameznih besed ali
fraz. Razlikujemo dva tipa stereotipov, ki se kažejo neposredno po nastanku afazije, včasih
pa se kažejo daljši čas. Prvi tip sestavljajo verbalne oblike, ki jih ni v besedišču določenega
jezika. Predstavljajo jih zlogi, ki jih bolnik neprestano ponavlja (pi-pi-pi, nu-nu-nu), ali pa
neprepoznane oblike besed (arvno-arvno-arvno, kula-kula-kula). Splošna značilnost tega tipa
verbalnega stereotipa je, da predstavlja besede, ki jih ni v besedišču določenega jezika.
Drugi tip verbalnih stereotipov je sestavljen iz besed in fraz, ki so v besedišču določenega
jezika. To so lahko samostojne besede, kot so »da«, »ne«, »imajo«, »nočem« ali pa
posamezne fraze, kot so: »kako se že reče«, »kako bi rekel« in podobno (Vuković, 2002, str.
71).
g) Motnje spontanega govora
Motnja spontanega govora se lahko kaže s popolno odsotnostjo le-tega ali pa z motenim
začenjanjem spontane govorne aktivnosti, zmanjšano tekočnostjo, z oteženim iskanjem
prave besede, s cirkumlokucijo, s parafazijami, sintaktično upočasnjenostjo ali gramatičnimi
izkazi, z zmanjšano dolžino fraze ter z nepravilno melodijo povedi in nekoliko herentnim
diskurzom (Vuković, 2002, str. 71).

h) Motnje slušnega razumevanja
Motnje slušnega razumevanja se gibljejo od popolnega nerazumevanja, ko bolnik ne reagira
na svoje ime in ni sposoben izvršiti najpreprostejše verbalne naloge. Takšne motnje
razumevanja srečujemo pri bolnikih z globalno afazijo in s težkimi oblikami Wernickejeve
afazije, posebno v akutni fazi bolezni. Pri nekaterih bolnikih se kažejo direktne motnje v
razumevanju govorjenega jezika, ki se odražajo s primanjkljajem v razumevanju leksičnogramatičnih konstruktov iz širšega komuniciranja. Tak tip motnje razumevanja se običajno
pojavlja pri pacientih z Broca afazijo in transkortikalno motorično afazijo, in se jo odkrije šele
s podrobnim testiranjem (Vuković, 2002, str. 71).
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i)

Motnja branja (aleksija)

Motnje branja se gibljejo od popolne aleksije, torej popolne nezmožnosti branja, do blažjih
motenj branja, ki se kažejo z zamenjavo in obračanjem fonemov v besedi, z zamenjavo
besed, zmanjšano hitrostjo branja ter s primanjkljaji v razumevanju prebranega (Vuković,
2002, str.72).
j)

Motnja pisanja (agrafija)

Motnje pisanja se lahko prav tako gibljejo od popolne agrafije, torej motnje pisanja, do
okvarjenega mehanizma pisanja, zamenjave grafemov, leksičnih deficitov (Vuković, 2002, str
72). Agrafija torej predstavlja izgubo ali motnjo že naučene sposobnosti pisanja in pogosto
spremlja afazijo (Golubović, 1998).

k) Perseveracija
Perseveracija predstavlja splošni simptom možganske okvare, ki je specifičen za določeno
lokacijo v možganih in zaradi tega ni značilen samo za jezik (Vuković, 2002, str. 72). Gre za
ponavljanje besed ali nekih gibov, gest.
l)

Motnja računanja (akalkulija)

Akalkulija je izguba ali motnja že pridobljene zmožnosti računanja, ki nastane zaradi poškodb
parieto-okcipitalnega območja možganov (Golubović, 1998). Akalkulija je nezmožnost
uporabe matematičnih simbolov in opravljanja aritmetičnih nalog, kar predstavlja tudi eno od
glavnih oblik lastnosti afazičnih bolnikov. Način, na katerega se kaže motnja računanja, je v
tesni povezavi s primanjkljajem v jezikovni funkciji, ki jo srečamo pri afaziji. Težavnost motnje
računanja je v korelaciji s težavnostjo tipa afazične motnje. Motnje računanja se kažejo od
popolne izgube sposobnosti manipulacije z matematičnimi simboli pri globalni ali
Wernickejevi afaziji, do blažjih motenj računanja, ki jih srečamo pri lažjih oblikah afazičnih
sindromov (Vuković, 2002, str. 73). Vuletić (1987) navaja, da obstajata dva nivoja računskih
problemov pri akalkuliji. Prvi, torej najnižji, je, ko pacient ni zmožen manipulirati s števili v
nobenem pogledu, četudi prepozna število, ga ni sposoben prebrati ali napisati. Drugi, višji
nivo pa se kaže kot nezmožnost računanja, torej nezmožnost računskih operacij, s tem da je
prepoznavanje in pisanje števil ohranjeno.
m) Odsotnost prepoznavanja svoje jezikovne motnje (anozognozija)
Afazični bolniki imajo različni nivo zavesti o svoji govorno-jezikovni motnji. Odsotnost uvida v
lasten jezikovni primanjkljaj srečamo pri žargonski afaziji, medtem ko je popolno zavedanje
svoje motnje in prepoznavanje napak pri govoru značilno za paciente s konduktivno afazijo,
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kar se običajno odraža v poizkusih popravljanja lastnih napak (Vuković, 2002) in izogibanju
govoru, komunikaciji ter socialnim stikom.

1.2.2

Vrste afazij

Vuletić (1996) razdeli afazije na:
a) KORTIKALNE AFAZJE
Med kortikalne afazije spadata kortikalna motorična ali Brocka afazija in kortikalna
senzorična ali Wernickejeva afazija.
-

Brocka afazija: Pri tej afaziji je močneje oškodovano verbalno izražanje. Oškodovane so
vse ravni verbalnega jezika, od fonema do diskurza, avtomatiziranega govora, monologa.
Razumevanje govora je relativno ohranjeno. V začetni fazi je lahko zelo oškodovano,
vendar se pri večini oseb stanje sčasoma izboljša (po Vuletić, 1996).

-

Wernickejeva afazija: Ker je Wernicke prvi ločil in opisal senzorično afazijo in lokaliziral
poškodbe, ki jo povzročajo, se afazija imenuje po njem. Gre za obsežno motnjo, ki vpliva
na razumevanje, govor, branje in pisanje, pogosto pa jo spremljajo tudi druge motnje (po
Vuletić, 1996).

b) TRANSKORTIKALNE AFAZIJE
Transkortikalna motorna in transkortikalna senzorna afazija spadata med blažje oblike afazij.
Poškodbe, ki ju povzročajo, ne vplivajo na govorne cone, ampak se nahajajo na njihovih
robovih, mišljenja o njuni lokaciji se med avtorji razlikujejo. Za obe vrsti je značilna inertnost,
pomanjkanje želje po govorjenju, slušna nepozornost (po Vuletić, 1996).
-

Transkortikalna motorna afazija: Ta vrsta afazije je zapisana že v starejši literaturi kot
posebna oblika ekspresivne afazije. Ker bolniki s to vrsto bolezni nimajo želje po
govorjenju, je pri njih govor najbolj prizadet. Iz njih je potrebno odgovore »izvleči«.
Občasno je prisotna eholalija. Pisanje je prizadeto, glasno branje je relativno dobro
ohranjeno. Nekateri avtorji menijo, da zaradi lokacije poškodb ne spada med prave
afazije (po Vuletić, 1996).

-

Transkortikalna senzorna afazija: Tudi za to vrsto afazije pravijo nekateri avtorji, da ne
spada med afazije zaradi lokacije poškodb v možganih. Pacienti s to vrsto afazije imajo
težave z razumevanjem govora, posebej pri daljših izjavah, zgleda, kot bi bili izčrpani in
ne morejo več slediti pogovoru. Moten je tudi priklic besed, poimenovanje je siromašno,
branje naglas je dobro ohranjeno (po Vuletić, 1996).
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c) SUBKORTIKALNE AFAZIJE
- Afemija: imenujemo jo tudi aferentna motorna afazija. Bolnik s to vrsto afazije ima težave
z razumevanjem daljših povedi, s kompleksnejšo sintaktično strukturo. Težave se
pojavljajo pri poimenovanju besed, pri redkih glasovno bolj kompliciranih besedah, pri
slušno podobnih besedah, kar nakazuje na sposobnost razumevanja tujega govora in
lastne artikulacije, medtem ko je spontan govor veliko boljši, celo od ponavljanja.
Ohranjena pa je želja po govorjenju, smiselna vsebina govora in gramatična pravilnost.
Pri izgovarjanju meša soglasnike po mestu in načinu artikulacije (po Vuletić, 1996).
-

Čista verbalna gluhota: kmalu po poškodbi možganov se kaže slika Wernickejeve afazije,
ampak kmalu zatem ostale motnje izzvenijo, razen razumevanja govora. To pomeni, da
pri govoru in pisanju niso prisotne nobene motnje, prizadeto pa je razumevanje in pisanje
po nareku. Pri težkih primerih bolnik govor doživlja kot mrmranje, to pomeni, da ne more
ločiti glasu od glasu niti zloga od zloga, včasih pa ne more niti določiti, ali neka izjava
traja dolgo ali malo časa. Ohranjeno je prepoznavanje melodij in ritmov ter petje.
Občasno se pojavi blaga akalkulija (po Vuletić, 1996).

d) KONDUKTIVNA AFAZIJA
Konduktivno afazijo imenujemo tudi prevodna afazija. Lahko bi jo umestili med senzornomotorne afazije, ker kaže simptome motorne in simptome senzorne afazije, ki so združeni na
poseben način. V začetni fazi se pojavljajo motnje razumevanja govora, tudi popolna
verbalna gluhota. Razumevanje se hitro spontano popravlja, sicer težave ostajajo, vendar se
s takimi osebami da pogovarjat (po Vuletić, 1996)i.
e) ANOMIJA
Pri anomiji je poglavitna težava priklica besed, predvsem pri poimenovanju. Pri spontanem
govoru kaže elemente negotovosti, pojavljajo se pavze in zastoji. Razumevanje pri njih ni
znatno prizadeto. Ponavljanje je relativno ohranjeno (po Vuletić, 1996).
f)

GLOBALNA AFAZIJA

Gre za vrsto afazije, kjer motnja komunikacije zajema vse jezikovne modalitete. V nekaterih
primerih pride do stopnje, ko je komunikacija popolnoma onemogočena. Globalno afazijo
spremljajo še druge motnje, kot so aleksija, agrafija, akalkulija. Prav tako je prizadeta
splošna motorika (po Vuletić, 1996).
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1.3

Staranje in možgani

Staranje je neizogiben fiziološki proces, ki se odvija pri vseh živi bitjih.
Staranje prebivalstva je v porastu predvsem v državah razvitega sveta, k temu pa so
pripomogli v prvi vrsti boljše zdravstvo, higiena in primernejša prehrana (Pečjak, 2007), torej
daljše življenje.
»V starosti nastopijo spremembe na vseh organskih sistemih. Težave starostnikov so
odvisne od različne stopnje prizadetosti. Pešanje vida, sluha in fizioloških funkcij so poleg
demence in depresij pomembni vzroki za socialno izolacijo in lahko peljejo v popolno
odvisnost. V starosti potekajo bolezni praviloma drugače kot v mladosti ali v srednji življenjski
dobi. Največja značilnost je njihova neznačilnost. Starostniki so nedvomno posebna,
drugačna skupina prebivalstva, ki potrebuje posebno skrb.« (Jevšnikar, 2010, str. 6).
S staranjem prebivalstva postajajo nevrodegenerativne bolezni vse večji problem, tako
zdravstveni kot tudi ekonomski. Evropa in Slovenija sta tako rekoč pred vrati prave epidemije
nevrodegenerativnih bolezni starejših, med katerimi še posebej izstopa demenca in z njo
povezane blage kognitivne motnje (Vovk, 2009).
Možgani in hrbtenjača s staranjem izgubljajo živčne celice, težo in volumen. Žlebovi na
površini možganov se širijo, girusi na površini pa postajajo manjši. Poveča se odmiranje
delov dendritov ter nastajajo tako imenovane »nevrofibrilarne pentlje«. Odpadni produkti se
izločajo v možganskem tkivu, po odmiranju živčnih celic se pojavijo abnormalne strukture, ki
se imenujejo »senilni plaki«. Teža možganov začne padati pri 45−50 letih in se zmanjša za
okoli 11 % teže, ki so jo imeli v mladi odrasli dobi. Zmanjšanje možganskega tkiva je očitno
na področju površine možganov (Karović, 2011).
Slika 1: Prikaz nevronov v mlajši in starejši življenjski dobi

(Slika privzeta iz: (http://www.medicinabih.info/2011/03/11/starenje-mozga/)
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Slika 2: Slika možganov

(Slika privzeta iz : http://www.ahaf.org/alzheimers/about/understanding/anatomy-of-the-brain.html)

Slika na levi predstavlja podobo zunanjosti možganov, prikazuje glavne režnje (frontalni,
parietalni, temporalni in okcipitalni) in možganske strukture (pons, podaljšana hrbtenjača in
mali možgani). Slika na desni prikazuje lokacijo limbičnega sistema v možganih. Limbični
sistem je sestavljen iz več struktur, kot so hipokampus, obročasti girus, amigdala,
parahipokampusov girus, pons ter deli talamusa. Na primer pri Alzheimerjevi bolezni je prvi
prizadet hipokampus, nato se bolezen širi na ostale predele možganov (American Health
Assistance Foundation, 2012).
Razlaga pojmov1.

amigdala - limbična struktura, ki sodeluje pri veliko možganskih funkcijah, vključno s čustvovanjem, učenjem in
spominom. Je del sistema, ki procesira refleksivna čustva, kot sta strah in anksioznost.
mali možgani - kontrolirajo gibanje
obročasti girus - pomemben del pri procesiranju zavestnih emocionalnih izkušenj
fornix- lokasta struktura, ki povezuje hipokampus z ostalim limbičnim sistemom
frontalni reženj - kontrolira hotna mišična gibanja, počutje, načrtovanje, zastavljanje ciljev in izbiro prioritet
okcipitalni reženj - pomaga pri procesiranju videnih informacij
parahipokampusni girus - pomemben povezovalni člen limbičnega sistema
parietalni reženj - sprejema in procesira informacije o temperaturi, okusu, tipu in gibanju telesa. Procesira tudi
branje in aritmetična znanja.
pons (most) - vsebuje centre za kontrolo vitalnih procesov, vključno z dihanjem in kardiovaskularnimi funkcijami.
Sodeluje tudi pri koordinaciji očesnih gibanj in ravnotežju.
temporalni reženj - procesira sluh, spomin in jezikovne funkcije
talamus - glavna povezava med čuti in korteksom (zunanja plast možganov, sestavljena iz parietalnega,
okcipitalnega, frontalnega in temporalnega režnja). 1(American Health Assistance Foundation, 2012)
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1.4

Demenca

Po MKB-10 je demenca sindrom in je posledica večinoma kronične in progresivne bolezni
možganov z motnjami mnogih višjih kortikalnih funkcij, vključno s spominom, mišljenjem,
orientacijo, dojemanjem, računanjem, sposobnostjo učenja, govorom in sposobnostjo
presoje. Zavest ni skaljena. Kognitivne omejitve običajno spremljajo spremembe čustvene
kontrole, socialnega vedenja ali motivacije, občasno se te pogosteje kažejo. Bistvo za obstoj
demence je tudi oviranost bolnika pri dnevnih življenjskih aktivnostih in v kakšni meri je
omejena njegova sposobnost obvladovanja vsakodnevnega življenja. Če se postavi
diagnoza demenca, mora biti simptomatika prisotna že najmanj šest mesecev, motnje
zavesti morajo biti izključene (MKB-10).
1.4.1

Opozorilni znaki demence

a) Pozabljanje
Zavedati se moramo, da vsaka pozabljivost še ni znak bolezni. Osebe, ki trpijo za demenco,
si na primer ne zapomnijo novih informacij, pogosteje pozabljajo ter se tudi čez čas ne
morejo spomniti potrebnih informacij. V zadnjem stadiju bolezni se, denimo, ne spomnijo niti
imena svojega partnerja, celo lastnih otrok ne. Spominske težave pri demenci so moteče do
te mere, da onemogočijo samostojno življenje posameznika. Sprva so prizadete sposobnosti
pomnjenja na novo pridobljenih podatkov, kasneje pa tudi priklic že zapomnjenih podatkov
(po Kuković, 2009).
b) Težave s časovno in krajevno orientacijo
Osebe, ki trpijo za demenco, se zmotijo pri presoji datuma za leta ali celo za cela desetletja.
Nemalokdaj se zgodi, da letnico rojstva sicer povedo pravilno, ne vedo pa, koliko so stari, ne
znajdejo se v lastnem stanovanju. Lahko obiščejo prijatelja, ki je že pokojen, ne vedo, kje so,
kako so do tja prišili oziroma kako bi prišli domov (po Kuković, 2009).

c) Osebnostne in socialne spremembe
Pri osebah s tovrstno boleznijo so lahko osebnostne spremembe zelo izrazite. Kadar pridejo
v stik s tujci, z nalogami, ki jih ne zmorejo, ali ob hitrih spremembah v okolju, lahko postanejo
sovražno razpoloženi ali celo nasilni. Vedno bolj postajajo pasivni in spodbude iz okolice so
čedalje bolj dobrodošle oziroma potrebne (po Kuković, 2009).
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d) Težave pri sporazumevanju
Kratke in enostavne povedi sprva še razumejo, prav tako tudi njihov pomen, kasneje pa
začnejo z izpuščanjem posameznih besed ali z nadomeščanjem z neustreznimi besedami
oziroma si izmislijo čisto nove besede. Ko ne najdejo ustreznega imena, predmet le opišejo.
Govor postane vse bolj nepovezan ter nerazumljiv, motnje branja in pisanja niso izključene
(po Kuković, 2009).
e) Težave pri opravljanju vsakdanjih nalog
Spominske težave, oslabljena presoja in upočasnjeni odzivi otežujejo tudi vsakodnevne
rutine, kot so kuhanje, vožnja avtomobila, oblačenje in podobno. Zgodi se, da pacient pozabi
na že pripravljen obrok ali pa ga poje, ko jed več ni užitna. Razne predmete pa shranjuje na
neprimernih mestih (po Kuković, 2009).
f) Spremembe čustvenega razpoloženja in vedenja
Pri osebah z demenco so značilna pogosta in hitra izrazita čustvena nihanja, torej od žalosti
do besa ali veselja brez razloga, ki pa tudi nenadoma mine. Lahko nastopijo izbruhi jeze, ki
so posledica stisk, ki jih osebe z demenco doživljajo vsak dan. Tudi v zadnjem stadiju bolezni
so čustveno odzivni, zmožni so izraziti svoje ugodje in neugodje s posameznimi besedami,
glasovi ali pa s telesnimi gibi (po Kuković, 2009).
1.4.2

Najpogostejši vzroki demenc

Po avtorjih Tomori in Ziherl (1999) so najpogostejši vzroki demence:
a) BOLEZNI OSREDNJEGA ŽIVČEVJA
Degenerativne bolezni osrednjega živčevja
-

kortikalna demenca (Alzheimerjeva bolezen, Pickova bolezen);

-

subkortikalna

demenca

(demenca

Parkinsonova

bolezen,

hepatolentikularna

z

Lewejevimi

telesci,

degeneracija

ali

Huntingova

bolezen,

Wilsonova

bolezen

predstavlja dedno presnovno motnjo, ki se deduje avtonomno recesivno, za katero je
značilno kopičenje bakra v tkivih, in se kaže kot poškodba jeter in poškodba osrednjega
živčnega sistema) (Perpetuum Lab, 2010), Progresivna supranuklearna paraliza).
Vaskularne demence (multiinfarktna demenca, Binswangerjeva bolezen − ishemija beline)
Infekcije (Creutzfeldt – Jackobova bolezen, nevrosifilis, aids)
Intrakranialni tumorji/travme (posttravmatska encefalopatija, subduralni hematom)
Druge

bolezni

(multipla

skleroza,

cerebralna

(normotenzivni))
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hipoksija

ali

anoksija,

hidrocefalus

b) BOLEZNI IZVEN OSREDNJEGA ŽIVČEVJA
-

endokrine

motnje

(hipotiroidizem,

hipertiroidizem,

hipoparatiroidizem,

hiperparatiroidizem, Addisonova, Cushinsonova bolezen)
-

presnovne motnje (hipoglikemična stanja)

-

bolezni jeter (kronična progresivna hepatična encefalopatija)

-

bolezni urinarnega trakta (uremična encefalopatija)

-

kardiovaskularne bolezni (aritmije, vnetne bolezni krvnih žil)

-

bolezni pljuč (respiratorna encefalopatija)

-

hipovitaminoze (pomanjkanje vitamina B 12, folne kisline, pelagra (pomanjkanje
niacina), sindrom Wernicke-Korsakov (pomanjkanje tiamina, pojavi se pri alkoholikih))

-

zdravila in strupi (alkohol, kovine, topila, antiholinergiki, antihipertenzivi, antikonvulzivi in
druga zdravila)

-

druge bolezni (sarkoidoza (večorganska bolezen neznanega vzroka)

1.4.3

Demenca pri Alzheimerjevi bolezni

a) Osnovne značilnosti pri Alzheimerjevi bolezni
Je napredujoča, degenerativna bolezen možganov, ki povzroči odmiranje možganskih celic
ter izgubo njihove funkcije (Lešer, 2006).
Alzheimerjeva bolezen je primarna degenerativna možganska bolezen neznane etiologije, z
značilnimi nevropatološkimi in nevrokemijskimi posebnostmi. Motnja je običajno v času
nastajanja zahrbtna, saj se razvija počasi, ampak enakomerno do približno 10 let. Navadno
se začne pred 65. letom starosti z dokaj hitrim potekom propadanja in številnimi izrazitimi
motnjami živčnih dejavnosti, lahko pa se začne tudi po 65. letu starosti, običajno v poznih 70.
letih ali pa celo pozneje, napreduje počasneje, ob številnih motnjah višjih živčnih dejavnosti
pa pomembno izstopajo spominske motnje. Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok
demence, kar pomeni da 50− 60 % vseh demenc predstavlja Alzheimerjeva bolezen, njena
pogostnost pa s starostjo strmo narašča od 10–45 % pri 80- do 90-letnih osebah (Tomori in
Ziherl, 1999).
Za Alzheimerjevo bolezen je značilno, da se začne dokaj neopazno, z motnjami spomina
predvsem za sveže dogodke, in napreduje večinoma počasi, predvsem pri poznem začetku.
Značilno je, da se pojavijo krajša ali daljša obdobja, ko se bolezen odvija bolj počasi oziroma
se upočasni. V začetnem stadiju bolezni prevladujejo težave s pozabljivostjo, otežena je
koncentracija ter časovna in krajevna orientacija, kljub temu pa so bolniki še vedno
razmeroma urejeni. Bolniki se v tem stadiju običajno zavedajo svojega stanja, načeloma so
še spodobni skrbeti zase in še lahko živijo doma (Lešer, 2006).
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Slika 3: Prečni prerez možganov (brez Alzheimerjeve bolezni in z Alzheimerjevo boleznijo)

© 2000−2011 American Health Assistance Foundation
(Privzeto iz :http://www.ahaf.org/alzheimers/about/understanding/brain-with-alzheimers.html)

Spremembe so vidne tako na nivojih funkcioniranja (kognitivni ravni) kot tudi na organskih
strukturah (velikost možganov).
Sliki prikazujeta prečni prerez možganov. Prerez na levi prikazuje normalno možgansko
tkivo, prerez na desni pa prikazuje poškodovano tkivo pri Alzheimerjevi bolezni.
Pri Alzheimerjevi bolezni prihaja do krčenja možganskega tkiva. Žlebovi v možganih oziroma
sulkusi se opazno razširijo, istočasno pa se tudi girusi, razviti pregibi možganske povrhnjice,
skrčijo. Ob tem se tudi ventrikli, prekati v možganih s cerebralno tekočino, zelo povečajo. V
zgodnjem obdobju se pri Alzheimerjevi bolezni najprej začne slabšati kratkotrajni spomin, saj
pride do degeneracije celic v hipokampusu, delu limbičnega sistema. Pojavi se problem pri
izvajanju vsakodnevnih opravil. Ko se bolezen širi na možganski korteks (celotno možgansko
skorjo), pride do napak presojanja, emocionalnih izbruhov ter težav pri jeziku. Ko bolezen
napreduje in več možganskih celic umre, se pojavijo spremembe vedenja, tavanje in
vznemirjenost. V zadnjem stadiju bolezni lahko bolniki izgubijo sposobnost prepoznavanja
obrazov ter komuniciranja. Po navadi ne zmorejo kontrole telesnih funkcij in potrebujejo
stalno skrbstvo. V povprečju traja bolezen od 8 do 10 let, vendar lahko posamezniki z
Alzheimerjevo boleznijo živijo tudi do 20 let (American Health Assistance Foundation, 2011).

15

b) Govorno-jezikovne značilnosti pri Alzheimerjevi bolezni
Prisotnost

afazije

predstavlja

enega

od

pomembnih

kriterijev

za

diagnosticiranje

Alzheimerjeve bolezni. Značilno je, da se jezikovne motnje pojavljajo že v prvem stadiju
bolezni skupaj z motnjami pomnjenja. Jezikovne motnje se na začetku večinoma kažejo v
motenem priklicu besed v spontanem govoru in pri poimenovanju pojmov. Zaradi težave
priklica semantično pomembnih besed je govor pogosto cirkumlokutiven, to se odraža v
izogibanju označevanja besed z uporabo semantično praznih besed, npr.: »to«, »nekaj«, »ta
stvar« ipd. V primeru leksično-semantičnih težav se lahko že v prvi fazi pojavi tako imenovani
sindrom praznega govora. Po svoji naravi lahko jezikovne motnje predstavljajo najopaznejši
sindrom demence v začeti fazi, kar tudi pogosto predstavlja povod članom družine, da
poiščejo zdravniško pomoč. Poleg oteženega iskanja besed se pri bolnikih z Alzheimerjevo
boleznijo lahko odražajo tudi težave pri razumevanju tako govorjenega kot tudi pisanega
jezika, prav tako se pojavljajo diskretne težave pri pisanju. Repetitivni govor, artikulacija,
prozodija, glasno branje, fonološki in gramatični aspekti so v začetnem stadiju bolezni
ohranjeni. Z napredovanjem bolezni prihaja do težke motnje jezikovne funkcije, in sicer v
drugem stadiju se kaže kot težka anomija s prisotnostjo verbalnih in fonemskih parafazij in
neologizmov. Govor je fluenten, v nekaterih primerih celo hiperfluenten, z ohranjeno
artikulacijo, paragramatičen in fragmentiran, stavki so nedokončani in oblikovani nenatančno.
Ob spremljajočih abnormalnostih so v govoru prisotne perseveracije. Razumevanje je
oteženo, giba se od blage stopnje do srednje stopnje. Ponavljanje in glasno branje sta
relativno ohranjena, medtem ko je razumevanje pisanega jezika običajno oškodovano v meri,
kot je oškodovano tudi razumevanje govornega jezika. V pisanju se odražajo napake
verbalnega jezika. V tretjem stadiju bolezni prihaja do težkih motenj vseh aspektov jezika.
Govor postaja netekoč, palilaličen (nehotno ponavljanje lastnih besed ali zvokov), eholaličen
(stereotipno ponavljanje besed ali fraz drugih ljudi) in perseverativen (nehotno ponavljanje
giba ali besede, katerih ne zmore prenehati ponavljati). Razumevanje govora, branje in
pisanje so težko oškodovani. Kljub temu da je ponavljanje oteženo, so bolniki še sposobni
nekih minimalnih ponovitev. V končni, zadnji fazi pride do popolne redukcije govornojezikovnih funkcij in na koncu do popolne izgube komunikacije. Testiranje bolezni v tej fazi je
praktično nemogoče, zato so podatki o značilnostih jezikovnih motenj skopi (Vuković, 2002).
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1.4.4

Demenca v Pickovi bolezni

a) Osnovne značilnosti pri Pickovi bolezni
Pickova bolezen je degenerativno obolenje. Ime nosi po Arnoldu Picku, ki je že leta 1892
opisal demenco pri bolnikih z atrofijo levega temporalnega režnja. Lahko jo imenujemo tudi
lobarna Pickova atrofija zaradi izražene atrofije živčnega tkiva v temporalnih in frontalnih
režnjih možganov. Atrofija zajema cerebralni korteks in subkortikalno belo maso. Bolezen se
običajno pojavi med 50. in 60. letom starosti ter je enako zastopana pri moških in pri
ženskah. Pickova bolezen povprečno traja od 8 do 11 let (Vuković, 2002), Golubović (1998)
pa navaja, da bolezen traja od 10 do 20 let.
Poznamo jo tudi kot fronto-temporalno demenco. Je redka bolezen, prizadene frontalne in
temporalne režnje možganov, ki so odgovorni za osebnost in govor (Legit, 2011).
Golubović (1998) jih razdeli na frontalno Pickovo demenco in temporalno Pickovo demenco.
Za frontalno Pickovo demenco je značilno, da se klinična slika razvija postopno, spremembe
se običajno pojavijo na osebnosti, ki se kažejo kot apatija, abulija (brezvoljnost),
dezinhibirano in impulzivno obnašajo. Že v začetni fazi bolezni bolniki začnejo z
zanemarjanjem osebne higiene in se obnašajo socialno nesprejemljivo (sprehajajo se brez
obleke, urinirajo na javnih mestih in podobno). Poleg tega so opazne tudi emocionalne
spremembe, ki se lahko odražajo kot depresija, razdražljivost, evforija ali emocionalna
labilnost (Vuković, 2002). Motnje spomina in apraksija pa se pojavijo šele v kasnejši fazi
bolezni (Tomori in Ziherl, 1999).
Za temporalno Pickovo demenco je značilno, da je pri tem tipu bolezni prisotna bogata
temporalna simptomatika, pri kateri ima motnja govora, v smislu govorne dezinhibicije,
dominantno vlogo. Pacienti ne razumejo izgovorjenih besed, govor je parafazičen,
agramatičen in zelo siromašen. Nastajajo tudi motnje pomnjenja, razen klinične oblike
temporalne epilepsije, kasneje v bolezni pa ostali znaki propadanja osebe v obliki demence
(Golubović, 1998).
b) Govorno-jezikovne značilnosti pri Pickovi bolezni
Na govorno-jezikovnem področju so na začetku prisotne težave priklica leksičnih enot,
zmanjšana fluentnost govora. Z napredovanjem bolezni se pojavljajo dizartrija, eholalija,
palilalija, verbalne perseveracije in na koncu popolna izguba sposobnosti verbalne
komunikacije oziroma mutizem (Vuković, 2002). Med njimi Golubović (1998) navaja še,
logoklonijo (ritmično ponavljanje kratkih besed ali zadnjega zloga besede) monosilabično
odgovarjanje (odgovarjanje z enim zlogom).
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Legit (2011) navaja težave pri vzdrževanju misli, prilagajanju dolžine pogovora, pozornosti in
koncentracije, spomina govora ter intelekta.
1.4.5

Demenca v Parkinsonovi bolezni

a) Osnovne značilnosti pri Parkinsonovi bolezni
Parkinsonova bolezen je druga najpogostejša nevrodegenerativna bolezen in najpogostejša
gibalna bolezen (Heyn, 2012).
»Parkinsonovo bolezen ljudje večinoma poznajo kot bolezen starejših ljudi, ki se na zunaj
kaže s tresenjem okončin in obraza, brezizraznim obrazom, nenadzorovanimi kretnjami.«
(Zdravje, 2011).
Idiopatska Parkinsonova bolezen je najpogostejša oblika parkinsonizma. Klasični znaki
rigidnosti, trajajočega tremorja in bradikinezija so pogosti pri poškodbah ali propadanju
dopaminergičnega nevrona v bazalnih ganglijih. Bazalni gangliji so pomembni pri kontroli
gibanja, dopamin pa je nevrotransmiter, vključen v izvedbo gibanja. (Hopper in Bayles, 2008)
Demenca se običajno razvije pri osebah z napredujočo, težko obliko Parkinsonove bolezni.
Četudi še vedno niso oblikovani posebni kriteriji za identificiranje demence pri tej bolezni, se
diagnoza postavlja na osnovi razvoja kognitivnih težav, ki se razlikujejo od demence
Alzheimerjevega tipa demence in vaskularne demence, čeprav lahko demenca včasih
predstavlja skupno pojavljanje enega od obeh stanj. Osnovne karakteristike demence pri
Parkinsonovi bolezni so okvara izvršilnih funkcij, motnja vizuospacialnih sposobnosti, motnje
pomnjenja in selektivna oškodovanost jezikovnih funkcij (Vuković, 2002).
b) Govorno-jezikovne značilnosti pri Parkinsonovi bolezni
Dizartrija: sčasoma govor postane monoton, slabo moduliran, tih in na koncu praktično
nerazumljiv. Postopoma se vse bolj kaže ekstra piramidalna dizartrija. Moteno je govorno
dihanje, ko pacient ne vdihne dovolj zraka, pri govoru ga koristi neekonomično, njegov izdih
je zelo kratek, zaradi česar je primoran vdihniti pogosteje in prekiniti govorni proces. Tudi
kadar je pri miru in ni govorne produkcije, je pogosto zaradi nekoordiniranosti gibov dihalnih
organov dihanje nepravilno (moten je ritem dihanja). Artikulacija večine glasov je nejasna
(brez izrazitosti in ostrine), posebej tistih, ki se oblikujejo z večjim kotom glasilk, kot so: /a/,
/o/, /l/, /r/, /k/, /g/ in so pri izgovoru glasov bolj komplicirani ter vključujejo več govornih
organov pri njihovem oblikovanju in kjer so potrebni natančni gibi (pri teh pacientih se glasovi
in besede izgovarjajo »skozi zobe«). Motnje artikulacije so močno izražene z upočasnjenim,
krčevitim, jecljajočim govorom, ki se proti koncu povedi konča z nerazumljivim mrmranjem.
Zaradi kratkih in nezadostnih izdihov je fonacija zelo kratka (pacient ni zmožen tekoče
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izgovarjave večzložnih besed in krajših besed v enem izdihu brez prekinjanja oziroma
vdihavanja zraka). Z laringoskopijo se vidijo spremembe na glasilkah, ki so predvsem
rigidne, počasnih gibov in se na njih pojavlja tremor, ki ustreza tremorju ostalih ekstremitet.
Značilen je jecljajoč monoton govor, pri nekaterih pacientih pa glasovi in cel govor dobivajo
nosljajoč prizvok (pojavljanje odprtega nosljanja). Tiho branje je pri teh pacientih ohranjeno,
medtem ko je branje naglas enako kot spontani govor, torej ima vse karakteristike ustnega
govora, zaradi okrnjene motorike govoril – tremor in rigor (Golubović, 1998). Vuković (2002)
kot jezikovne probleme navaja še anomijo, težavo v iskanju besed, motnjo razumevanja
kompleksnih gramatičnih struktur. Značilno za te bolnike je, da imajo ohranjeno orientacijo v
prostoru in času kot tudi sposobnost iskanja leksičnih besed s pomočjo fonemske ali
semantične podpore.
Rokopis se spreminja, postaja majhen in tresajoč (»ekstrapiramidalna mikrografija«), črke so
ukrivljene in spominjajo na zobe žage, kar je pogojeno s tremorjem prstov in rigorjem roke
(Golubović, 1998).
Vizuospacialne motnje se običajno kažejo s konstrukcijsko apraksijo, primanjkljajem
vizualnega opažanja in vizualnega sklepanja (Vuković 2002).
Motnje pomnjenja so bolj izražene pri pomnjenju vizualnega kot verbalnega materiala.
Značilno je, da je proces prepoznavanja vizualnih in verbalnih informacij bolj ohranjen kot
priklic že zapomnjenih informacij. Za razliko od pacientov s Alzheimerjevo boleznijo, kjer je
moten proces skladiščenja in utrjevanja informacij, imajo pacienti s Parkinsonovo boleznijo te
vidike pomnjenja ohranjene, imajo pa težave s priklicem informacij, torej imajo težavo z
iskanjem že zapomnjenih informacij. Poleg navedenih značilnosti imajo pacienti s
Parkinsonovo boleznijo večje težave z implicitnim in proceduralnim pomnjenjem veščin kot
bolniki z Alzheimerjevo boleznijo, deklarativno pomnjenje pa je pri bolnikih s Parkinsonovo
boleznijo boljše (Vuković, 2002).
1.4.6

Demenca pri Huntingovi bolezni

a) Osnovne značilnosti pri Huntigovi bolezni
Huntingova bolezen je degenerativno progresivno obolenje živčnega sistema, katere
značilnosti so abnormalni gibi, imenovani horea, demenca ter podatki o prisotnosti bolezni v
družini. To je avtosomno dominantna dedna bolezen. S histološkimi pregledi je potrjeno, da
so največje atrofične spremembe v izgubi živčnih celic v nucleusu caudatusu in substanci
nigri (Lange, 1981).
Nucleus caudatus je pomemben del možganskega učnega in spominskega sistema.
Substanca nigra je pomembna za izločanje dopamina, ta pa je odgovoren za izvedbo gibov.
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Poleg morfoloških so odkrite tudi nevrokemične spremembe v smislu zmanjšanja gamaaminobuterne kisline in drugih. Te spremembe so najdene v striatumu, palidumu in subtanci
nigri (Sorkers, 1976).
Čeprav o patofiziologiji demence pri Huntingovi bolezni obstajajo nesoglasja, prisotnost
normalnega metabolizma glukoze na nivoju korteksa, ki se odkriva s pozitronsko menjalno
tomografijo, je dokazano, da to demenco povzroča lezija subkortikalnih območij možganov
(Vuković, 2002).
Simptomi Huntingove bolezni se lahko kažejo v tridesetem, štiridesetem ali petdesetem letu
življenja in je enako zastopana pri moških in pri ženskah. Bolezen se lahko pojavi tudi po
petdesetem letu. Prvi znaki bolezni so nekontrolirani horeformni gibi, ki se kažejo na obrazu,
rokah in ramenih ter pri hoji. Horeatični gibi navadno nastopijo pred demenco. Lahko pa so v
nekaterih primerih prvi znaki tudi depresija, anksioznost, razdražljivost, emocionalna
labilnost, impulzivnost in agresivnost (Pirozzolo idr., 1993).
Kmalu po pojavu prvih simptomov se pojavijo: nespretnost, motnja koordinacije,
vznemirjenost, pozabljivost, motnja govora, spremembe osebnosti, motnja fine motorike,
sledijo značilni gibi horeje. Izjemno redko se opaža odsotnost nekontroliranih gibov pri
pacientih z napredovalno sliko demence. Osnovne značilnosti demence pri Huntingovi
bolezni so podobne demenci pri Parkinsonovi bolezni. Ti pacienti ne kažejo klasične slike
afazije, agnozije ali apraksije, orientacijo v času in prostoru imajo ohranjeno, prepoznajo
osebe (družinske člane in prijatelje), imajo ohranjeno sposobnost prepoznavanja, socialno
inteligentnost ter smisel za humor. V začetnem stadiju ima demenca značilnosti frontalne
simptomatike z relativno ohranjenimi sposobnostmi pomnjenja, vse do kasnejšega stadija
bolezni. Ta tip demence zaznamujejo motnja izvršilnih funkcij, motnja pozornosti in
koncentracije, izguba iniciative, motnja vizuospacialnih sposobnosti in zmanjšana govorna
tekočnost. Te motnje spremljajo motnje fleksibilnega mišljenja in perserveracija (nezmožnost
spremembe oblike aktivnosti) (Vuković 2002).
b) Govorno-jezikovne značilnosti pri Huntingovi bolezni
Pri govoru se poleg znižane verbalne tekočnosti pojavljajo tudi težave pri poimenovanju,
medtem ko so sintaksa, ponavljanje in vsebina govora večinoma ohranjeni. Razumevanje
govora je lahko ohranjeno, celo pri pacientih s popolno izgubo sposobnosti produkcije
normalnega govora. Takšni pacienti lahko gledajo televizijo vse do pozne faze bolezni
(Vuković, 2002).
Vizuospacialne motnje se kažejo že zgodaj in so na splošno težje od govorno-jezikovnih
motenj (Golubović,1988 ).
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1.4.7

Vaskularne demence

a) Osnovne značilnosti pri vaskularnih demencah
Vaskularna demenca je posledica upada intelektualnih (umskih) sposobnosti zaradi okvare
možganov, ki jih povzročijo cerebrovaskularne bolezni. Najpogostejši vzrok je ishemični
cerebrovaskularni insult, vaskularna demenca pa je lahko tudi posledica krvavitve (Grad,
1998). Vaskularna demenca se najpogosteje začne med 60. in 70. letom starosti in je vzrok
za kar 15 % vseh primerov demenc (Tomori in Ziherl, 1999). Kogoj (2008) navaja, da je po
nekaterih podatkih to druga najpogostejša oblika demence, pogoste pa so tudi kombinacije z
Alzheimerjevo boleznijo. Vaskularna demenca se pojavi kot posledica infarktov možganov, ki
nastanejo zaradi vaskularne bolezni. Ti infarkti so običajno majhni, po svojem učinku pa se
kumulirajo. Ločimo različne oblike:
-

Hitro nastala vaskularna demenca se običajno razvije hitro po več zaporednih
možganskih kapeh, katere vzrok je cerebrovaskularna tromboza, embolija ali krvavitev.
Redkokdaj je vzrok en večji infarkt.

-

Postopno nastane multiinfarktna demenca, in sicer po številnih predhodnih ishemičnih
epizodah, ki infarkte nakopičijo v možganskem parenhimu.

-

Subkortikalna vaskularna demenca vključuje primere z anamnezo hipertenzije in fokusov
ishemične destrukcije v globoki beli substanci možganskih polobel. Možganska skorja je
običajno ohranjena, kar pa je v nasprotju s klinično sliko, ki je lahko podobna demenci pri
Alzheimerjevi bolezni.

b) Govorno-jezikovne značilnosti pri vaskularni demenci
Pri vaskularni demenci so relativno dobro ohranjene dobro naučene in avtomatizirane
funkcije, kot so uporaba sintaktičnih in fonoloških pravil, med tem ko so semantični in
pragmatični aspekti jezika bolj podvrženi poslabšanju. Razlika med klasično afazijo in afazijo
pri demenci je tudi pri klinični sliki. Klasični afazični sindromi nastajajo hitro in nenadno in so
rezultat fokalnih (žariščnih) lezij možganov, nasprotno pa se klinična slika afazije pri demenci
razvija postopno. Še ena pomembna razlika je, in sicer, da pri bolnikih z afazijo druge
etiologije vedno pride do poboljšanja stanja, medtem ko pri dementnih osebah prihaja do
poslabšanja jezikovnih sposobnosti z občasnimi obdobji nihanj in stabilizacije (Vuković
2002).

21

1.4.8

Kratek povzetek značilnosti demenc

Spodaj je prikazana tabela, v kateri so glavne značilnosti prej opisanih demenc za boljšo
preglednost.

Demenca pri Pickovi bolezni

Demenca pri Alzheimerjevi bolezni

Tabela 1: Značilnosti demenc
Splošne značilnosti
- napredujoča degenerativna bolezen
možganov
- razvija se počasi in enakomerno
- hiter potek propadanja in številne motnje
živčnih dejavnosti
- je najpogostejši vzrok demence
- začne se dokaj neopazno
- pozabljivost, otežena koncentracija ter
časovna in krajevna orientacija
- v začetnem stadiju se zavedajo svoje bolezni
in so še sposobni skrbeti zase

- atrofija zajema cerebralni korteks
- poznamo jo tudi pod imenom frontotemporalna demenca
- prizadene frontalne in temporalne režnje
možganov, ki so odgovorni za osebnost in
govor
Frontalna Pickova demenca:
- klinična slika se razvija postopno
- pojavijo se spremembe na osebnosti (apatija,
abulija, dezinhibirano in impulzivno obnašanje)
- zanemarjanje osebne higiene
- socialno nesprejemljivo obnašanje
emocionalne
spremembe
(depresija,
razdražljivost,
evforija
ali
emocionalna
labilnost)
- motnje spomina in apraksija šele v kasnejši
fazi bolezni
Temporalna Pickova demenca:
- dominantna je govorna dezinhibicija
- motnje pomnjenja
- razne oblike temporalne epilepsije
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Govorno-jezikovne značilnosti
- moten priklic besed v spontanem
govoru in težave s poimenovanjem
- cirkumlokutiven govor
- sindrom praznega govora
- lahko težave z razumevanjem
govorjenega in pisanega jezika
- repetitivni govor
- v začetnem stadiju so artikulacija,
prozodija, glasno branje, fonološki in
gramatični vidiki jezika ohranjeni
- z napredovanjem bolezni pride do
težke motnje jezikovne funkcije (težka
anomija s prisotnostjo verbalnih in
fonemskih parafazij in neologizmov)
- v tretjem stadiju postane govor
netekoč, palilaličen, eholaličen in
perservativen, razumevanje govora,
branje in pisanje so težko oškodovani
- težave s priklicem leksičnih enot
- zmanjšana tekočnost govora
- z napredovanjem bolezni dizartrija,
eholalija palilalija, verbalne perservacije
- na koncu popolna izguba sposobnosti
verbalne komunikacije (mutizem)
logoklonija,
monosilabično
odgovarjanje
- težave vzdrževanja misli, prilagajanja
dolžine
pogovora,
pozornosti
in
koncentracije, spomina, govora ter
intelekta

Demenca pri Parkinsonovi bolezni
Demenca pri Huntingovi bolezni
Vaskularne
demence

- druga najpogostejša nevrodegenerativna
bolezen
- klasični znaki rigidnosti, trajajoči tremor,
bradikinezija (upočasnjenost gibov)
- demenca se pojavi pri osebah z napredujočo,
težko obliko Parkinsonove bolezni
- razvoj kognitivnih težav
- okvara izvršilnih funkcij, motnja vizuospacialnih
sposobnosti, motnje pomnjenja, selektivna
oškodovanost jezikovnih funkcij

- degenerativno progresivno obolenje živčnega
sistema
- avtosomno dominantna bolezen
- značilni so abnormalni gibi, imenovani horea
(kažejo se na obrazu, rokah, ramenih ter pri hoji)
- horeatični gibi po navadi nastopijo pred
demenco
- klasična slika afazije, agnozije ali apraksije
- orientacija v času in prostoru ohranjena
- prepoznajo osebe
- ohranjena sposobnost prepoznavanja, socialna
inteligentnost ter smisel za humor
- motene so izvršilne funkcije, vizuospacialne
sposobnosti, pozornost, koncentracija
- izguba iniciative
- upad intelektualnih funkcij zaradi okvare
možganov
- povzročajo jo cerebrovaskularne bolezni
- pojavi se kot posledica infarktov možganov
- pogosta v kombinaciji z Alzheimerjevo
boleznijo
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- moteno govorno dihanje
- artikulacija večine glasov je nejasna
(brez izrazitosti in ostrine)
- besede in glasove izgovarjajo skozi
zobe
- upočasnjen, krčevit, jecljajoč govor, ki
privede do nerazumljivega mrmranja
- kratka fonacija
- tiho branje ohranjeno, glasno branje je
enako kot spontani govor
- anomija, težave pri priklicu besed,
motnja
razumevanja
kompleksnih
gramatičnih struktur
- težje si zapomnijo vizualni kot verbalni
material
- znižana verbalna fluentnost
- težave s poimenovanjem
- sintaksa, ponavljanje in vsebina govora
so večinoma ohranjeni
- razumevanje govora lahko ohranjeno
do pozne faze bolezni

- dobro ohranjene avtomatizirane in
naučene funkcije (uporaba sintaktičnih
in fonoloških pravil)
- semantični in pragmatični vidiki jezika
podvrženi poslabšanju

1.5

Diagnostika demence

»Demenco običajno odkrijemo prepozno, predvsem zato, ker so začetni znaki pogosto
neznačilni oziroma težko opazni. Pogosto, žal, še vedno velja, da naj bi bile težave s
spominom sprejemljiv, samoumeven del staranja. Bolniki oziroma njihovi svojci najpogosteje
iščejo pomoč šele potem, ko se pojavijo neobvladljive vedenjske težave. Zaradi zelo
raznolikih kliničnih slik demence in pogostih spremljajočih duševnih in telesnih bolezni v
starosti lahko pri bolniku z demenco hitro spregledamo začetne spremembe ali pa določene
težave zmotno pripišemo demenci. Pogoj za pravilno postavljeno diagnozo je tudi testiranje
spoznavnih sposobnosti.« (Kogoj, 1998, str. 8)
Tabela 2: Razlikovanje med tipičnim (normalnim) staranjem in demenco
Tipično staranje

Demenca

Neodvisnost pri dnevnih aktivnostih je ohranjena.

Oseba postane kritično odvisna od drugih za
ključne življenjsko pomembne aktivnosti.

Zaveda se, da določene stvari pozablja, zaveda se
tudi, da pozabi podrobnosti dogodkov, ki pa jih
lahko sčasoma prikliče.

Nad izgubo spomina se pritoži le, če ga po tem
vprašamo, ni sposoben priklicati za primere, kjer
se ne spomni dogodka.

Pacient je bolj zaskrbljen nad izgubo spomina kot
sorodniki.

Sorodniki so bolj zaskrbljeni nad njegovo izgubo
spomina kot oseba sama.

Ni upada pri spominu za nedavne pomembne
dogodke in zadeve, pogovor z osebo je nemoten.

Pomemben je upad spominskih sposobnosti za
nedavne dogodke in upad sposobnosti za
pogovor.

Občasne težave so pri priklicu besed.

Pogosti premori ter zamenjave so pri priklicu
besed.

Ne izgubi se v znanem okolišu, lahko pa se za
trenutek ustavi, da se spomni poti.

Izgubi se v poznanem okolišu, med hojo ali
vožnjo, lahko traja več ur, da se vrne.

Sposoben
je
napravami/aparati,
operirati z njimi.

Ni več sposoben operirati s skupnimi
napravami/aparati, tudi najenostavnejših stvari
se ne zmore naučiti uporabljati.

operirati
čeprav se

s
skupnimi
ne želi naučiti

Ostaja na predhodni stopnji medosebnih socialnih
veščin.

Kaže pomanjkanje zanimanja za družbene
dejavnosti; kaže družbeno neprimerno vedenje.

Normalno je delovanje na področju duševnega
stanja, kulturo in izobraževanje vzame v zakup.

Nenormalno
je
delovanje
na
področju
duševnega stanja, kulture in izobraževanja.

(Tabela povzeta po Costa, Williams, Somerfield, 1996.)
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Tabela 3: Diagnostika kortikalne in subkortikalne demence
Golubović (1998) navaja kriterije za razlikovanje med subkortikalno in kortikalno demenco.
Kriterij
Govorno izražanje

Mentalni status

Motorični status

1.5.1

Subkortikalna demenca
- dizartričen govor,
hipofonija,
mrmranje
in
mutizem
- pomnjenje: pozabljivost,
motnja
oživljanja
starih
spominov, ki niso nujno
resnični, ohranjeno učenje
- kognicija: upočasnjena,
nepopolna
motene
vizuospacialne
sposobnosti
- afekt: apatija, depresija,
zaskrbljenost
- ekstrapiramidalni znaki

Kortikalna demenca
muzičnost, dobra artikulacija,
afazija (kasneje)
- pomnjenje: amnezija
- kognicija: akalkulija, moteno
abstraktno
mišljenje,
razsojanje,
motene
vizuospacialne sposobnosti
- afekt: evforija in površnost

-

običajno ohranjen

Ocena kognitivnih sposobnosti

Začetni korak v oceni kognitivnih funkcij predstavlja vzpostavitev splošnega mentalnega
statusa bolnika. V ta namen se najpogosteje uporabljajo presejalni testi, s katerimi dobimo
kratek presek stanja kognitivnega funkcioniranja osebe. Med najbolj poznanimi testi te vrste
je Mini Mental State Examination, katerega avtorji so Folstein, Folstein in Mc Hugh (1975).
Ta test označuje samo razlike v kognitivnem funkcioniranju dementnih oseb in zdravih oseb.
Sestavljen je iz več preprostih nalog, le-te so večinoma verbalnega tipa. Preveden je v več
jezikov, tudi v slovenskega.
Za oceno pomnjenja uporabljamo Wechslerjevo spominsko lestvico (Wechsler, 1945). V
klinični praksi je široko uporabljena. Sestavljena je iz številnih podtestov, in sicer iz: podatkov
(šest vprašanj splošne razgledanosti), orientacije (pet vprašanj za orientacijo v času in
prostoru), mentalne kontrole (zmožnost ponavljanja sekvenc), logičnega spomina (takojšnja
ponovitev kratkih zgodb, ki so podane slušno), štetje naprej, štetje nazaj, vizualna
reprodukcija (risanje treh pokazanih risb, vsako za 10 sekund), asociativno učenje (pacientu
damo tri poskuse, da se nauči 10 parov besed, šest med njimi je očitnih (gor-dol), štiri so
težke (zelje-svinčnik)) (Brooks, 1976).
Rey-Osterriethova kompleksna figura (Rey, 1942; Osterrieth, 1944) je test, s katerim
ocenjujemo funkcioniranje neverbalnega kratkotrajnega spomina, vizuo-konstruktivne
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predstave in perceptivno organizacijo pri nevroloških in psihiatričnih pacientih (po Golubović
1998).
Test kategoričnega imenovanja – Category naming: najpogostejša oblika tega testa je
semantična fluentnost, ki temelji na naštevanju živali v eni minuti. Uporablja se za oceno
afazije in demence v kombinaciji s COWAT (Controlled Oral Word Association Test) testom
kontrolirane usmerjene asociacije besed. Dosežki na tem testu omogočajo oceno stopnje
kognitivnega poslabšanja in diskriminacijo demence od depresije. Posebna verzija tega testa
vključuje spodbujanje vsakih 15 sekund, kar omogoča ločevanje vpliva frontalne od difuzne
oškodovanosti. Poleg naštevanja živali obstajajo tudi variante z naštevanjem sadja,
zelenjave, živil, pijač, srečnih in žalostnih dogodkov, prevoznih sredstev, delov avtomobila
(Golubović, 1998).
Za oceno izvršilnih funkcij uporabljamo Wisconsin test sortiranja kart (Vuković, 2002),
uporablja se z oceno nivoja globine abstrakcije in formiranja koncepta (vključuje sposobnost
planiranja, iskanja).
Za testiranje demence pa je uporaben tudi test za afazijo pri dvojezični osebi, saj JuncosRabadán (1994) pravi, da je o poslabšanju jezika med normalnim staranjem poročalo že več
avtorjev, ki so ga primerjali z nekaterimi afazičnimi motnjami. V svojem prispevku obravnava
uporabnost testa za afazijo pri dvojezični osebi, za ocenjevanja vpliva starosti na zmogljivost
dvojezičnih starejših ljudi na različnih jezikovnih ravneh in spretnosti z namenom, da ugotovi,
ali starost vpliva na poslabšanje obeh jezikov na enak način. Rezultat raziskave potrjuje, da
je test za dvojezičnost pri starejših primeren. Dokaže, da starost vpliva na poslabšanje pri
obeh jezikih (v njegovem primeru med galicijskim in španskim jezikom).
Paradis (2011) navaja, da je test za afazijo pri dvojezični osebi zasnovan tako, da je
objektiven (uporablja ga lahko tudi laik, če je to njegov materni jezik), omogoča primerjavo z
drugimi jeziki. Test ni uporaben le za afazije, ampak tudi za vse bolezni in stanja, ki
povzročajo okvaro jezika. To so na primer: avtizem, Alzheimerjeva bolezen, cerebralne
poškodbe, razvojne motnje jezika, minimalna cerebralna disfunkcija, bolezen motoričnega
nevrona, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, vaskularna demenca in druge.
Test za afazijo pri dvojezični osebi je sestavljen iz 32 sklopov, v katerih je vsega skupaj 427
postavk. Test je podrobneje opisan v poglavju Instrumentarij.
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2 PROBLEM
Za starostno obdobje od 65 do 75 let test za afazijo pri dvojezični osebi v slovenskem jeziku
še ni bil uporabljen. Test smo preizkusili na vzorcu enojezičnih oseb, brez postavljene
medicinske diagnoze demence.

3 CILJ IN HIPOTEZE

3.1

Cilj

Cilj diplomske naloge je testirati osebe, ki so enojezične ter stare od 65 do 75 let, brez
demence, s testom za afazijo pri dvojezični osebi in ugotoviti ustreznost testa glede na spol,
starost in izobrazbo.

3.2

Raziskovalne hipoteze

Hipoteza 1: Med ženskami in moškimi v starostnem obdobju od 65 do 75 let ne prihaja do
statistično pomembnih razlik pri doseženih točkah v B-delu testa za afazijo pri dvojezični
osebi.
Hipoteza 2: Izobrazba v starostnem obdobju od 65 do 75 let statistično pomembno ne vpliva
na število doseženih točk v B-delu testa za afazijo pri dvojezični osebi.
Hipoteza 3: Med doseženimi točkami na BAT in KPSS obstaja statistično pomembna
povezanost.
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4 METODOLOGIJA

4.1

Vzorec

Vzorec zajema slovensko govoreče enojezične osebe v starostnem obdobju od 65 do 75 let.
Vzorec sestavlja 20 oseb, od tega 10 oseb ženskega in 10 oseb moškega spola. Pri
testiranih osebah je izključena medicinska diagnoza demence ali druge aktivne psihiatrične
oziroma nevrološke bolezni. Vzorec testirancev predstavljajo ožji člani družine in prijateljev.

4.2

Spremenljivke

Kriterijska spremenljivka:
-

Skupno število točk na kratkem preizkusu spoznavnih sposobnosti, ki pove, ali ima oseba
kakršne koli težave s spoznavnimi sposobnosti. Sklicujemo se na norme, ki so jih pridobili
Granada, Mlakar in Vodušek (2003).

Tabela 4: Norme za doseženo število točk na kratkem preizkusu spoznavnih sposobnosti

65−69 let
70−74 let
več kot 74 let

manj kot
osnovna šola
(0−7 let)
24,8
24,8
23

več kot
osnovna šola
(9−11 let)
26,3
27,4
26,5

osnovna
šola
(8 let)
25,8
24,9
24,5

srednja šola
(12 let)
28,2
26,3
-

več kot
srednja šola
(13−16 let)
27,7
28,5
28,7

Neodvisne spremenljivke:
-

spol (moški, ženski),

-

izobrazba (nižja stopnja izobrazbe: osnovna šola, srednja šola, gimnazija; višja stopnja
izobrazbe: fakultetna izobrazba, magisterij, doktorat),
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Odvisne spremenljivke:
-

spontani govor: skupno število točk pri količini, tekočnosti govora, izgovarjavi, skladnji,
besedišču (5 postavk),

-

kazanje predmetov: skupno število točk pri kazanju predmetov (5 postavk),

-

enostavni ukazi in sestavljeni ukazi: skupno število točk za izvedene ukaze (10 postavk),

-

zapleteni sestavljeni ukazi: skupno število točk za izvedene ukaze (5 postavk),

-

slušna besedna diskriminacija: skupno število točk za ustrezno dotaknjene slike (18
postavk),

-

razumevanje skladenjskih struktur: trdilne povedi: skupno število točk za ustrezno
dotaknjene slike (47 postavk),

-

razumevanje skladenjskih struktur: nikalne povedi: skupno število točk za ustrezno
dotaknjene slike (24 postavk),

-

razumevanje skladenjskih struktur: reverzibilne nominalne strukture – lastniške
konstrukcije: skupno število točk za ustrezno dotaknjene slike (16 postavk),

-

semantične (pomenoslovne) kategorije sopomenke: skupno število točk za pravilno
besedo s podobnim/enakim pomenom (5 postavk),

-

semantične (pomenoslovne) kategorije protipomenke I: skupno število točk za pravilno
besedo z nasprotnim pomenom (5 postavk),

-

semantične (pomenoslovne) kategorije protipomenke II: skupno število točk za pravilno
besedo z nasprotnim pomenom (5 postavk),

-

slovnična presoja: skupno število točk za pravilno slovnično presojo stavkov (10 postavk),

-

semantična sprejemljivost: skupno število točk za pravilno presojo smiselnosti stavkov
(10 postavk),

-

ponavljanje besed in nesmiselnih besed ter leksikalna presoja: skupno število točk za
pravilno ponovitev besed in smiselno presojo besed (60 postavk),

-

ponavljanje povedi: skupno število točk za pravilno ponovitev povedi (7 postavk),

-

serije: skupno število točk za pravilno naštete določene skupine, zaporedja besed (3
postavke),

-

verbalna fluentnost: skupno število točk za naštete besede na določen glas v minuti (6
postavk),

-

imenovanje: skupno število točk za imenovanje predmetov, ki so bili pokazani (20
postavk),

-

sestavljanje stavkov: skupno število točk za pravilno/smiselno sestavljene stavke (25
postavk),

-

semantična nasprotja: skupno število točk za pravilno odgovorjene besede z nasprotnim
pomenom besede, ki je povedana (10 postavk),
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-

morfološke izpeljanke: skupno število točk za pravilno iz samostalnika izpeljane
pridevnike ter iz glagola v osebo, ki to dejanje opravlja (20 postavk),

-

opis slikovno predstavljene zgodbe: skupno število točk za količino govora, konec
zgodbe, smiselno in povezano zgodbo (3 postavke),

-

računanje na pamet: skupno število točk za pravilno izračunan račun (15 postavk),

-

slušno razumevanje besedila: skupno število točk za pravilen odgovor na vprašanje o
prebrani zgodbi (5 postavk),

-

glasno branje besed: skupno število točk za pravilno prebrane besede (10 postavk),

-

branje stavkov, povedi: skupno število točk za pravilno prebrane stavke (10 postavk),

-

tiho branje: skupno število točk za pravilno odgovorjena vprašanja o prebrani zgodbi (6
postavk),

-

prepisovanje: skupno število točk za pravilen prepis besed (5 postavk),

-

narek besed: skupno število točk za pravilen zapis besed po nareku (5 postavk),

-

narek povedi: skupno število točk za pravilen zapis povedi po nareku (5 postavk),

-

razumevanje pisanega besedila (branje besed): skupno število točk za pravilen dotik
slike, ki prikazuje določeno besedo, ki jo oseba prebere (10 postavk),

-

razumevanje pisanega besedila (prebranih stavkov): skupno število točk za pravilen dotik
slike, ki prikazujejo določeno poved, ki jo oseba prebere (10 postavk),

-

pisanje: skupno število točk za ustrezno število zapisanih povedi ter število točk za
ustrezno število besed v povedi.

4.3

Instrumentarij

Test za afazijo pri dvojezičnih osebah se v originalni izvedbi avtorja M. Paradisa imenuje
Bilingual Aphasia Test (BAT), za slovenski jezik ga je prvotno priredila in prevedla dr. Tanja
Princi (1990), v končno obliko pa sta ga v slovenščino prevedli ter priredili dr. M. Ozbič in dr.
D. Kogovšek (2010 in 2011). Test je namenjen testiranju dvojezičnih oseb z afazijo.
Sestavljen je iz treh delov, dela A, dela B in dela C. A-del testa je sestavljen iz 50 postavk in
je namenjen osebni zgodovini dvojezičnosti, ki nam daje informacijo o tem, v katerih jezikih
bomo opravljali nadaljnje testiranje.
B-del testa se izvaja v jeziku, ki ga oseba najbolje obvlada, in nam nudi informacijo o vlogi
posameznega jezika v življenju osebe ter pridobivanje informacij o načinu in kontekstu
uporabe posameznega jezika. Ta del testa je sestavljen iz 32 sklopov (427 postavk): okolje
učenja ter uporaba slovenščine: 17 postavk (1−17) spontani govor: 5 postavk (18−22),
kazanje predmetov: 10 postavk (23−32), enostavni ukazi in sestavljeni ukazi: 10 postavk
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(33−42), zapleteni sestavljeni ukazi: 5 postavk (43−47), slušna besedna diskriminacija: 18
postavk (48−65), razumevanje skladenjskih struktur: 87 postavk (66−152), trdilne povedi: 47
postavk (66−110, 117, 120), nikalne povedi: 24 postavk (111−116, 118−119, 121−136),
reverzibilne nominalne strukture – lastniške konstrukcije: 16 postavk (137−152), semantične
(pomenoslovne) kategorije: 5 postavk (153−157), sopomenke: 5 postavk (158−162),
protipomenke I: 5 postavk (163−167), protipomenke II: 5 postavk (168−172), slovnična
presoja: 10 postavk (173−182), semantična sprejemljivost: 10 postavk (183−192),
ponavljanje besed in nesmiselnih besed ter leksikalna presoja: 60 postavk (193−252),
ponavljanje povedi: 7 postavk (253−259), serije: 3 postavke (160−162), verbalna fluentnost:
6 postavk (263−268), imenovanje: 20 postavk (269−288), sestavljanje stavkov: 25 postavk
(289−313), semantična nasprotja: 10 postavk (314−323), morfološke izpeljanke: 20 postavk
(324−343), opis slikovno predstavljene zgodbe: 3 postavke (344−346), računanje na pamet:
15 postavk (347−361), slušno razumevanje besedila: 5 postavk (362−366), glasno branje
besed: 10 postavk (367−376), branje stavkov, povedi: 10 postavk (377−386), tiho branje: 6
postavk (387−392), prepisovanje: 5 postavk (393−397), narek besed: 5 postavk (398−402),
narek povedi: 5 postavk (403−407), razumevanje pisanega besedila (branje besed): 10
postavk (408−417), razumevanje pisanega besedila (prebranih povedi): 10 postavk
(418−427), pisanje: (število povedi, število besed v povedi).
C-del testa je namenjen prevajanju in presoji iz prvega jezika v drugega, ki ga oseba še
govori. C-dela testa za potrebe diplomske naloge ne bomo izvajali.
Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti (KPSS) se v originalni izvedbi imenuje Mini Mental
State Examination, katerega avtorji originalne izvedbe so M. F. Folstein, S. E. Folstein in P.
R. McHugh (1975). V slovenščino so ga prevedli in priredili G. Granada, J. Mlakar in D. B.
Vodušek. Gre za kratek presejalni test, sestavljen iz 30 vprašanj oz. nalog, namenjen
diagnosticiranju demence. Sestavljen je iz 11 nalog, ki preverjajo orientacijo v času in
prostoru, neposredni in odloženi priklic besed, miselno sledenje in računanje na pamet,
poimenovanje, jezik, razumevanje tristopenjskega ustnega ukaza, razumevanje pisnega
ukaza (prebere predlogo), konstrukcija enostavnega stavka in prerisovanje geometrijskega
lika (Granada, Mlakar in Vodušek, 2003). Priloga 1.

4.4

Način vrednotenja

a) Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti: pri vsaki nalogi izprašanec dobi točko, če
pravilno in smiselno odgovori na zastavljeno vprašanje oz. pravilno izpolni nalogo, število
možnih točk na testu je 30. Naloge, iz katerih je sestavljen, so naslednje: orientacija v
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času (0−5 točk) in prostoru (0−5 točk), neposredni (0−3 točke) in odloženi (0−3 točke)
priklic, miselno sledenje in računaje (0−5 točk), poimenovanje (0−2 točki), jezik (0−1
točka), razumevanje tristopenjskega ustnega ukaza (0−3 točke), razumevanje pisnega
ukaza (0−1 točka), konstrukcija enostavnega stavka (0−1 točka) in prerisovanje
geometrijskega lika (0−1 točka) (Granada, Mlakar in Vodušek, 2003).
b) Test za afazijo pri dvojezični osebi: pri sklopih, kjer je pri postavkah (nalogah/vprašanjih)
možno vrednotenje s »+« za pravilen odgovor in z »-« za nepravilen odgovor ter z »0«,
če oseba sploh ne odgovori, pravilen odgovor točkujemo z 1 točko, nepravilen z 0,5 točke
in, če oseba sploh ne odgovori, z 0 točkami.
Pri sklopu spontani govor, oseba dobi pri postavkah 18, 19, 20, 21, kjer ocenjujemo od 1
do 4, kjer 4 predstavlja najboljšo oceno, za oceno štiri 1 točko, za oceno tri 0,75 točke, za
oceno dve 0,5 točke, za oceno ena 0,25 točke ter, če ne odgovori, 0 točk.
Nekatera vprašanja so zastavljena tako, da se mora izprašanec odločiti med več
ponujenimi odgovori, tu izpraševalec obkroži števila 1, 2, 3 in 4, ki določajo posamezni
odgovor. Če oseba ne odgovori, izpraševalec obkroži »0«. Z vrednotenjem je tudi tukaj
enako: če oseba izbere pravilen odgovor, ga vrednotimo z 1 točko, če izbere nepravilen
odgovor, vrednotimo z 0,5 točke, v primeru, da oseba ne odgovori, vrednotimo z 0
točkami.
Pri enem od sklopov, natančneje pri sklopu zapleteni sestavljeni ukazi, je način
vrednotenja naslednji: če je odgovor na vprašanje popolnoma pravilen, torej pravilna
izvedba in pravilen vrstni red, izpraševalec obkroži »+«, kar nam predstavlja 1 točko. Če
odgovor ni popolnoma pravilen, izpraševalec zapiše število ukazov: trije ukazi
predstavljajo 0,75 točke, 2 ukaza 0,5 točke, 1 ukaz 0,25 točke, ki so bili izvršeni pravilno
ne glede na vrstni red. Npr., če so bili izvršeni trije ukazi, vendar v napačnem vrstnem
redu, se obkroži »3« (0,75 točke), v primeru, da oseba izvrši samo dva ukaza, pri tem
vrstni red ni pomemben, izpraševalec obkroži »2« (0,5 točki), če pravilno izvede en ukaz,
vrednotimo z 0,25 točke, in v primeru, da ne odgovori, vrednotimo z 0 točkami.
Pri sklopih slušna diskriminacija, razumevanje skladenjskih struktur, razumevanje (branje
besed in branje povedi) izpraševalec obkroži število 1, 2, 3 in 4, kar je odvisno od številke
slike, ali »X« pri nalogah, kjer podane besede ali stavka ne prikazuje nobena slika, ki se
je izpraševanec dotakne. V primeru, da se oseba ne dotakne ničesar, torej niti slike niti
znaka »X«, izpraševalec obkroži »0«. Vrednotimo z 1 točko za pravilno izbiro, 0,5 točke
za nepravilno izbiro in če oseba sploh ne odgovori, z nič točkami.
Pri sklopu verbalna fluentnost dobi testiranec 1 točko, če se vse besede začnejo na
pravilen glas, 0,5 točke, če se ne začnejo vse besede na pravilen glas, če našteje manj
32

kot 10 besed, dobi 0,5 točke, v primeru, da našteje 10 ali več besed, dobi točko. Če ne
odgovori nič, dobi 0 točk.
Pri sklopu sestavljanje stavkov je vrednotenje naslednje. Če pri vsaki od postavk
odgovori, dobi točko, če je stavek pravilen, dobi točko, če ima stavek smisel, dobi točko,
če uporabi vse navedene besede, dobi točko, ter če stavek pove z najmanj možnimi
besedami, dobi točko (pri postavkah 293, 298 in 303 je najmanjše možno število besed 4,
pri postavki 308 je najmanjše število besed 5 ter pri postavki 313 je število 6). Če ne
uporabi vseh danih besed, dobi 0,5 točke, prav tako, če navede preveč besed, v primeru,
da oseba ne odgovori nič, dobi 0 točk.
Pri sklopu pisanje oseba dobi 1 točko za vsaj 3 napisane povedi, za manj kot 3 dobi 0,5
točke, če ne napiše nič, vrednotimo z 0 točkami. Če so v povedi vsaj 3 besede,
vrednotimo z 1 točko, v primeru, da ima poved manj kot dve besedi, vrednotimo z 0,5
točke, ter če ne napiše nič, vrednotimo z 0 točkami.

4.5

Način izvedbe

Testiranje je potekalo na domu testirancev. Prostor za izpraševanje je bil tih, primerno
osvetljen. Testiranec je sedel za mizo, izvajalec testa nasproti njega. Predmete izvajalec
testa postavi na sredino mize pred testiranca, tako da so v njegovem vidnem polju. Sledi
zaporedju vprašanj in nalog. Navodila podaja jasno, s primerno jakostjo. Izvajalec testa se do
testiranca vede spoštljivo.
Najprej se je izvajalka testa osebi predstavila, ji razložila potek ter namen testiranja.
Seznanila jo je s tem, da je testiranje anonimno in da osebni podatki ne bodo nikjer razkriti.
Povedala je tudi, da za namen diplomske naloge izvaja dva testa, in sicer kratek preizkus
spoznavnih sposobnosti in test za afazijo pri dvojezični osebi. Povedala je, koliko časa
testiranje približno traja.
Po zaključenem testiranju s KPSS smo prešli na testiranje s testom za afazijo pri dvojezični
osebi. Tudi če je oseba dosegla manj kot 25 točk na testiranju s KPSS, smo nadaljevali s
testom za afazijo pri dvojezični osebi. Norme za KPSS za populacijo v starosti od 65 do 75
let so naslednje: za starost od 65 do 69 so norme od 24,8 in za starost od 70 do 74 prav tako
24,8 (najnižja vrednost − torej pri slabše izobraženih osebah). (Granada idr., 2003)
Za izvajanje testa za afazijo pri dvojezični osebi potrebujemo naslednje pripomočke:
vprašalnik, na katerega beležimo odgovore, knjigo s slikami, diktafon, gumb, rokavico,
škarje, pisemsko ovojnico, prstan, krtačo, kozarec, vžigalice, ključ, ročno uro, svinčnik, vilice,
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tri liste papirja različnih velikosti (majhen, srednje velik in največji), modro, rumeno in rdečo
barvico, tri kovance različnih velikosti (velikost kovanca narašča z njegovo vrednostjo), tri
palčke različnih velikosti (majhna, srednje velika, velika), tri knjige, očala, skodelico, kravato,
žlico, igralno karto, termometer, cigareto, perje, svečo in zobno krtačko (Paradis, 1987). Pri
določenih postavkah testirančev govor snemamo.
Okolje učenja ter uporaba slovenščine: pri tem sklopu nekatera vprašanja izpustimo, saj so
nepotrebna pri zdravi in enojezični osebi.
Spontani govor: Z diktafonom posnamemo pet minut spontanega govora izprašanca, s
katerim dobimo prvi vzorec spontanega govora. Pri tem ustvarimo čim bolj prijetno situacijo
za testiranje. S pomočjo vprašanj lahko usmerjamo osebo, da vztraja pri isti temi ali jo
spremeni. Ko oseba preneha z govorjenjem, izpraševalec ugasne snemalnik in obkroži
odgovarjajočo oznako pri vsaki izmed petih postavk (18−19).
Kazanje predmetov: Osebi damo besedni ukaz, naj izvrši dejanje. Navodila beremo počasi in
jasno z normalnim poudarkom. Če oseba po petih sekundah ne odgovori ničesar,
nadaljujemo z naslednjim vprašanjem. Predmete položimo na mizo pred osebo tako, da se
lahko dotakne vsakega posameznega predmeta. Razmestimo jih po naslednjem vrstnem
redu z leve proti desni (s strani izprašanca): gumb, rokavice, škarje, kuverta, prstan, krtača,
kozarec, vžigalice, ključ, ura. Vsako navodilo povemo le enkrat.
Pripomočki, ki jih potrebujemo: gumb, rokavice, škarje, kuverta, prstan, krtača, kozarec,
vžigalice, ključ, ura.
Enostavni ukazi in sestavljeni ukazi: Preberemo ukaze in zapišemo odgovore. Navodila
beremo počasi in jasno z normalnim poudarkom. Če oseba po petih sekundah ne odgovori
ničesar, nadaljujemo z naslednjim vprašanjem. Predmete položimo na mizo pred osebo tako,
da se lahko dotakne vsakega posameznega predmeta. Razmestimo jih po naslednjem
vrstnem redu z leve proti desni (s strani izprašanca): prstan, vžigalice, kozarec, svinčnik,
vilice.
Pripomočki, ki jih potrebujemo: prstan, vžigalice, kozarec, svinčnik, vilice.
Zapleteni sestavljeni ukazi: Preberemo ukaze in zapišemo odgovore. Navodila beremo
počasi in jasno z normalnim poudarkom. Če oseba po petih sekundah ne odgovori ničesar,
nadaljujemo z naslednjim vprašanjem. Predmete položimo na mizo pred osebo tako, da se
lahko dotakne vsakega posameznega predmeta.
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Pripomočki, ki jih potrebujemo: trije koščki papirja (majhen, srednji velik), tri barvice (modra
rumena, rdeča), trije kovanci (majhen, srednji, velik − vrednost mora ustrezati velikosti, npr.:
1 cent, 20 centov, 2 evra), tri palčke (kratka, srednje dolga, dolga) in kozarec, tri knjige.
Slušna besedna diskriminacija (trdilne in nikalne povedi ter reverzibilne nominalne sintagme
− lastniške konstrukcije): Pred osebo postavimo slike, ki so v stimulacijski knjigi označene s
»slušna besedna diskriminacija«. Oseba se dotakne slike, ki najbolje prikazuje besedo, ki jo
je slišala (mi jo preberemo jasno z normalnim poudarkom). Slike so označene s številko, ki je
zapisana v zgornjem desnem robu vsake slike. Pri vsaki postavki obkrožimo številko slike
(1−4 ali X), ki se je oseba dotakne.

Razumevanje skladenjskih struktur: Oseba se dotakne slike, ki najbolje ponazarja pomen iz
povedi, ki jo preberemo z normalno intonacijo. Odgovor označimo tako, da obkrožimo
številko, ki ustreza sliki, ki jo je oseba pokazala s prstom. Številke so označene na robovih
slik. Če oseba po petih sekundah še ne odgovori, preidemo na naslednjo poved.
Semantične (pomenoslovne) kategorije: Pri tej in pri vseh postavkah, kjer je možna
raznovrstna izbira, ne beremo številke pred vsako posebej, pač pa besedo, in sicer eno za
drugo, z zelo kratkim premorom med dvema besedama. Ko preberemo navodilo, podamo še
primer. Oseba pove, katera beseda ne spada v isto semantično skupino, v katero spadajo
ostale tri.
Sopomenke: Med tem in prejšnjim sklopom gre za ravno obratni proces, tako je pomembno,
da med tem in naslednjim sklopom naredimo premor in si zagotovimo, da oseba ve, kaj
želimo od nje, torej preverimo, ali je razumela navodilo. Najprej damo na izbiro eno besedo,
nato prosimo, naj oseba izmed štirih prebranih pove, katera je sopomenka dani besedi.
Demonstriramo primer.
Protipomenke: Osebo prosimo, naj pozorno posluša. Sliši besedo, nato pa ima štiri možnosti,
med katerimi izbira nasprotni pomen. Demonstriramo (povemo) primer.
Slovnična presoja: Osebo prosimo, naj pozorno posluša. Sliši nekaj povedi in ugotovi, ali je
poved slovnično pravilna ali ne. Demonstriramo s primerom. Oseba odgovarja z »da«, če je
poved slovnično pravilna, in z »ne«, če ni.
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Semantična sprejemljivost: Osebo prosimo, naj pozorno posluša, saj ji preberemo nekaj
povedi. Opozorimo jo, da so vse povedi slovnično pravilne, toda nekatere med njimi nimajo
nobenega smisla. Oseba pove, ali je poved smiselna ali ne. Če je smiselna, odgovori z »da«,
in če ni, odgovori z »ne«.

Ponavljanje besed in nesmiselnih besed ter leksikalna presoja: Osebo prosimo, naj pozorno
posluša. Vsako besedo najprej preberemo, nato počakamo, da jo oseba ponovi točno tako,
kot jo sliši, pri čemer so dovoljene razlike v narečju ali naglasu. Počakamo pet sekund, da
oseba ponovi besedo, če je ne, preidemo na naslednjo besedo. Potem ko oseba ponovi (ali
ne ponovi) besedo, jo vprašamo, ali je slišana beseda obstoječa slovenska beseda.
Počakamo 5 sekund na odgovor, če odgovora ni, preidemo na naslednjo besedo. Prižgemo
diktafon in začnemo z glasnim branjem.

Ponavljanje povedi: Ustavimo diktafon in osebi preberemo navodilo, naj za nami ponovi
povedi, ki jih preberemo. Prižgemo diktafon.
Serije: Osebo prosimo, naj nam našteva določene skupine, zaporedja besed.
Verbalna fluentnost: Osebo prosimo, naj našteje čim več besed, ki se začnejo na določen
glas. Demonstriramo s primerom.
Imenovanje: Oseba imenuje predmete, ki jih pokažemo. Dvignemo vsak predmet posebej, da
ga lahko oseba brez težav vidi. Predmeti so do predstavitve postavljeni izven
izpraševančevega pogleda.
Pripomočki, ki ji potrebujemo: knjiga, očala, ključ, skodelica, kravata, škarje, žlica, rokavica,
svinčnik, igralna karta, toplomer, gumb, cigareta, vilice, perje, prstan, sveča, ovojnica, zobna
ščetka, zapestna ura.

Sestavljanje stavkov: Oseba sestavi stavek iz besed, ki jih preberemo. Oseba iz treh besed,
ki ji jih podamo, sestavi najpreprostejši in najkrajši možni stavek. Primer demonstriramo.
Semantična nasprotja: Osebi preberemo besedo, ona po poišče nasprotni pomen dani
besedi. Primer demonstriramo.
Morfološke izpeljanke: Ta sklop je sestavljen iz dveh delov, v prvem delu osebi preberemo
besedo, nato jo prosimo, naj iz dane besede, torej samostalnika, naredi pridevnik, v drugem
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delu osebi prav tako preberemo besedo, v tem primeru glagol oziroma neko dejanje, oseba
pa mora to pretvoriti v samostalnik, ki poimenuje osebo, ki to dejanje opravlja.
Opis zgodbe: Osebi predložimo šest slik, ki v zaporedju predstavljajo zgodbo, ona pa pove
smiselno zgodbo.
Računanje na pamet: Osebi preberemo račun, ona pa ga na pamet izračuna.
Slušno razumevanje besedila: Osebi preberemo zgodbo, pred tem jo opozorimo, da naj
pozorno posluša, saj ji bomo po končanem branju zastavili nekaj vprašanj v zvezi z zgodbo.
Odgovore ustrezno zabeležimo v test.

Glasno branje besed: Osebi damo list papirja, na katerem so napisane besede, ter jo
prosimo,naj jih prebere naglas.

Glasno branje povedi, stavkov: Osebi damo list papirja, na katerem so napisane povedi, ter
jo prosimo, naj jih prebere naglas.

Tiho branje: Osebi damo list papirja, na katerem je napisana kratka zgodba, opozorimo jo,
naj prebere enkrat, saj ji bomo, ko prebere, zastavili nekaj vprašanj v zvezi z zgodbo.
Prepisovanje: Osebi damo prazen list papirja, svinčnik ter list z napisanimi besedami in jo
prosimo, naj besede prepiše iz stimulacijske knjige.
Narek besed: Osebo prosimo, naj po nareku zapiše besede (ki so v stimulacijski knjigi), ki ji
jih bomo narekovali.
Narek povedi: Osebo prosimo, naj zapiše povedi, ki ji jih bomo narekovali iz stimulacijske
knjige.

Razumevanje pisanega besedila: Osebi damo stimulacijsko knjigo, odpremo pri naslovu
Razumevanje pisanega besedila (branje besed) ter jo prosimo, naj nam pokaže sliko, ki
ustreza napisani besedi, nato zabeležimo v test odgovor, ki ga je oseba izbrala.
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Razumevanje pisanega besedila: Osebi damo stimulacijsko knjigo, odpremo pri naslovu
Razumevanje pisanega besedila (prebranih povedi) ter jo prosimo, naj nam pokaže sliko, ki
ustreza napisani povedi, nato zabeležimo v test odgovor, ki ga je oseba izbrala.
Spontano pisanje: Osebi damo list papirja in svinčnik, nato jo prosimo, naj zapiše nekaj,
lahko tudi o svojem najsrečnejšem dnevu.

4.6

Statistična obdelava podatkov

Opisna statistika
Podatki so obdelani s pomočjo programa Microsoft Office Excel 2010 in programa SPSS
Statistics 17.0.
Za preverjanje hipoteze 1 smo uporabili neparametrični Mann-Whitney test, ker se je
izkazalo, da se podatki ne porazdeljujejo normalno. Test je namenjen testiranju dveh
neodvisnih vzorcev.
Hipotezo 2, vpliv izobrazbe na spremenljivko dosežene točke na B-delu testa za afazijo pri
dvojezični osebi, smo prav tako preverjali s pomočjo neparametričnega Mann- Whitney testa.
Hipotezo 3, torej korelacijo med B-delom testa za afazijo pri dvojezični osebi in kratkim
preizkusom spoznavnih sposobnosti, smo preverjali s Pearsonovim koeficientom korelacije.
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

5.1

Opis vzorca

V vzorec je bilo zajetih 20 oseb, med njimi je bilo 10 oseb moškega in 10 oseb ženskega
spola. Osebe so bile stare od 65 do 75 let ter različno izobražene. Trije testiranci so bili stari
65, eden 67, dva 68, eden 69, eden 70, dva 71, eden 72, pet 73, dva 74 in dva 75 let. Med
njimi so bile štiri osebe z dokončano osnovno šolo, ena oseba z 2-letno poklicno šolo, dve
osebi z 3-letno poklicno šolo, štiri osebe z gimnazijo ali 4-letno strokovno šolo, dve osebi z
višjo strokovno šolo ter sedem oseb z univerzitetno izobrazbo ali magisterijem.
Tabela 5: Dosežene točke na testu KPSS, starost ter izobrazba

2

2

Oseba

Starost

Stopnja izobrazbe

Rezultat preskusa KPSS

ž1

73

2

28

ž2

75

4

28

ž3

70

5

30

ž4

72

2

25

ž5

73

7

29

ž6

69

6

28

ž7

67

5

27

ž8

65

2

28

ž9

68

7

28

ž10

73

5

28

m1

65

7

29

m2

75

6

28

m3

71

3

23

m4

73

4

29

m5

73

2

29

m6

68

7

29

m7

74

7

29

m8

74

5

27

m9

71

7

28

m10

65

7

30

2 − dokončana osnovna šola, 3 − 2-letna poklicna šola, 4 − 3-letna poklicna šola, 5 − gimnazija ali 4-letna

strokovna šola, 6 − višja strokovna šola, 7 − univerzitetni program ali magisterij, 8 − doktorat

39

Zgornja tabela prikazuje osebe, ki so bile zajete v raziskavo, koliko so bile stare, katero
stopnjo izobrazbe so dosegle in koliko točk so dosegle na kratkem preizkusu spoznavnih
sposobnosti. Glede na norme, ki so postavljene za KPSS, je oseba »m3« izpadla iz vzorca,
ki je nadalje obravnavan v podatkih, ki se navezujejo na test za afazijo pri dvojezični osebi.
To osebo smo kljub slabšemu rezultatu testirali s testom za afazijo pri dvojezični osebi.
Graf 1: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko dosežene točke na testu KPSS

Tabela 6: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko dosežene točke na testu KPSS
Dosežene točke na testu KPSS
Točke

f

%

23

1

5,0

25

1

5,0

27,

2

10,0

28

8

40,0

29

6

30,0

30

2

10,0

Graf 1 in tabela 6 prikazujeta porazdelitev rezultatov na kratkem preizkusu spoznavnih
sposobnosti. Iz grafa je razvidno, da je največ oseb doseglo 28 točk, ena oseba pa je
dosegla najmanjše število točk, in sicer oseba »m3«, ki je v nadaljnji obdelavi rezultatov
izključena.
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5.2

Rezultati, doseženi pri posameznih spremenljivkah na testu za
afazijo pri dvojezični osebi

5.2.1

Dosežene točke na celotnem B-delu testa za afazijo pri dvojezični osebi

Graf 2: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko dosežene točke na celotnem B-delu testa za
afazijo pri dvojezični osebi

Tabela 7: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko dosežene točke na celotnem B-delu testa
za afazijo pri dvojezični osebi
Dosežene točke na celotnem B-delu testa za afazijo pri dvojezični osebi
Točke
374,250

f
1

%
5,0

Točke
403,250

f
1

%
5,0

396,250

1

5,0

403,500

1

5,0

396,750

1

5,0

404,500

2

10,0

399,000

1

5,0

404,750

1

5,0

400,250

1

5,0

405,750

1

5,0

400,750

1

5,0

407,000

1

5,0

401,000

2

10,0

408,500

1

5,0

401,500

1

5,0

410,500

1

5,0

402,500

1

5,0

Tabela 7 prikazuje porazdelitev rezultatov, ki so jih testiranci dosegli na celotnem B-delu
testa za afazijo pri dvojezični osebi. Najvišje število točk 410,50 je dosegla ena oseba,
najnižje število točk je bilo 374,250, ki ga je prav tak dosegla samo eno oseba, ostali
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testiranci so porazdeljeni vmes. Največje možno število točk je 412. Odstotki so prikazani
zgolj kot namig, saj je vzorec premajhen, da bi nam lahko dani podatki služili kot norme.
5.2.2

Povzetek rezultatov pri posameznem sklopu na testu za afazijo pri dvojezični
osebi

Tabela 8: Izračuni aritmetične sredine in standardnega odklona za vsako spremenljivko
posebej
Spremenljivka

4,63
10
9,92
4,63
18
44,18
25,24

Maksi
-mum
5
10
10
5
18
45
26

Minimum
3,25
10,00
9,50
3,25
18,00
42,50
24,00

0,49
0
0,2
0,5
0
0,65
0,7

15,97

16

15,50

0,1

4,68
4,92
9,53
9,95
9,89
59,39
6,95
2,97
5,66
19,97
22,68
9,95
19,47
2,84
14,39
4,18
9,97
9,74
5,79
4,74
4,66
4,68
10
10
1,79
401,6

5
5
10
10
10,00
60
7
3
6
20
25
10
20
3
15
5
10
10
6
5
5
5
10
10
2
415,5

4,00
4,50
9,00
9,00
9,00
58,00
6,50
2,50
4,00
19,50
19,00
9,50
17,50
2,00
13,50
3,00
9,50
8,00
4,50
,00
,00
,00
10
10
0
374,25

0,38
0,19
0,53
0,23
0,27
0,61
0,16
0,11
0,56
0,11
1,18
0,16
0,56
0,29
0,46
0,56
0,11
0,54
0,38
1,15
1,14
1,14
0
0
0,48
7,92

M

spontani govor
kazanje predmetov
enostavni ukazi in sestavljeni ukazi
zapleteni sestavljeni ukazi
slušna besedna diskriminacija
razumevanje skladenjskih struktur: trdilne povedi
razumevanje skladenjskih struktur: nikalne povedi
razumevanje skladenjskih struktur: reverzibilne nominalne
povedi
semantične (pomenoslovne) kategorije
sopomenke
protipomenke
slovnična presoja
semantična sprejemljivost
ponavljanje besed in nesmiselnih besed ter leksikalna presoja
ponavljanje povedi
serije
verbalna fluentnost
imenovanje
sestavljanje stavkov
semantična nasprotja
morfološke izpeljanke
opis slikovno predstavljene zgodbe
računanje na pamet
slušno razumevanje besedila
glasno branje besed
branje povedi
tiho branje
prepisovanje
narek besed
narek povedi
razumevanje pisnega besedila (branje besed)
razumevanje pisanega besedila (prebranih povedi)
spontano pisanje
Število točk na B-delu BAT-a
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SD

Tabela 8 prikazuje aritmetično sredino, standardni odklon ter maksimum in minimum
doseženih točk na B-delu testa za afazijo pri dvojezični osebi. Vrednost standardnega
odklona je 0 pri sklopih, kjer so vse testiranci odgovorili pravilno. Največje odstopanje se
pokaže pri sklopih sestavljanje stavkov ter pri sklopih, ki zahtevajo pisanje, ki pa ga je ena od
oseb zvrnila, kar poveča vrednost standardnega odklona. Minimum in maksimum prikazujeta
največje in najmanjše število točk, ki so jih testiranci dosegli na testu za afazijo pri dvojezični
osebi, ki pa se med posameznimi sklopi močno razlikujejo, saj lahko pri vsakem sklopu
dosežemo različno število točk. Po enakem principu se spreminja aritmetična sredina.

5.2.3

Spontani govor

Graf 3: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko spontani govor

Tabela 9: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko spontani govor
Spontani govor
Točke
3,25

f
1

3,75

1

4

1

4,5

4

4,75

4

5

8

Tabela 9 in graf 3 prikazujeta število doseženih točk, ki jih je doseglo določeno število
testirancev. Porazdelitev rezultatov lahko pripišemo subjektivni oceni govora. Nekateri ljudje
že po svoji naravi niso preveč zgovorni in je iz njih težko »izvleči« 5 minut spontanega
govora.
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Tabela 10: Prikaz frekvenc za posamezne postavke pri spontanem govoru
Postavke za spontani govor
Postavka

količina govora

tekočnost
govora

izgovarjava

Ocena

f

zelo omejena

0

omejena

1

zadostna

1

ustrezna

Postavka

Ocena

f

neustrezna

0

delno ustrezna

1

večinoma ustrezna

9

17

popolnoma ustrezna

9

slaba

0

zelo omejeno

0

zadostna

1

omejeno

0

dobra

3

zadostno

3

ustrezna

15

ustrezno

16

neustrezna

0

delno ustrezna

0

večinoma ustrezna
popolnoma
ustrezna

6

skladnja

besedišče

13

Iz tabele 10 lahko razberemo, kolikšna je bila zastopanost določene ocene pri posameznih
postavkah (količina govora, tekočnost govora, izgovarjava, skladnja in besedišče) pri
spremenljivki spontani govor. Večina testirancev je imela ustrezno količino govora, en
testiranec je imel omejeno količino govora, vendar ta oseba že na splošno ni zgovorna,
druga oseba pa je imela zadostno količino govora, saj je povedala manj kot ostali testiranci in
je potrebovala veliko spodbud s podvprašanji.
5.2.4

Kazanje predmetov

Pri sklopu kazanje predmetov so bili vsi testiranci uspešni.
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5.2.5

Enostavni in sestavljeni ukazi

Graf 4: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko enostavni in sestavljeni ukazi

Tabela 11: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko enostavni in sestavljeni ukazi
Enostavni ukazi in
sestavljeni ukazi
Točke
f
9,5
3
10

16

Iz grafa 4 in tabele 11 je razvidno, da pri sklopu enostavni in sestavljeni ukazi 3 osebe niso
pravilno izvedle ukaza »Postavite vžigalice pod vilice.«. Med njimi dve ženski in en moški.
Ostali so bili pri vseh postavah uspešni.
5.2.6

Zapleteni sestavljeni ukazi

Graf 5: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko zapleteni sestavljeni ukazi
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Tabela 12: Porazdelitev rezultatov pri spremenljivki zapleteni sestavljeni ukazi
Zapleteni sestavljeni ukazi
Točke
3,25

f
1

3,75

1

4,00

1

4,25

1

4,50

2

4,75

5

5,00

8

Tabela 12 in graf 5 prikazujeta frekvenčno porazdelitev rezultatov za sklop zapleteni
sestavljeni ukazi. Osem oseb je vse naloge opravilo brezhibno, medtem ko se ostalih osem
porazdeli med 4,75 točk do 3,25 točk. Osebe, ki so dosegle slabši rezultat, si težje zapomnijo
vrstni red ali pa kakšen ukaz celo izpustijo.
Tabela 13: Porazdelitev rezultatov za postavke, pri katerih je prišlo do napak za sklop

Ocena

f

pravilno en ukaz

0

pravilno dva ukaza

1

pravilno trije ukazi

0

pravilno trije ukazi v ustreznem vrstnem redu

18

pravilno en ukaz

0

pravilno dva ukaza

0

pravilno trije ukazi

5

pravilno trije ukazi v ustreznem vrstnem redu

14

pravilno en ukaz

1

pravilno dva ukaza

1

pravilno trije ukazi

4

pravilno trije ukazi v ustreznem vrstnem redu

13

pravilno en ukaz

0

pravilno dva ukaza

2

pravilno trije ukazi

1

pravilno trije ukazi v ustreznem vrstnem redu

16

pravilno en ukaz

0

pravilno dva ukaza

1

pravilno trije ukazi

1

pravilno trije ukazi v ustreznem vrstnem redu

17

tri
knjige

tri
palčke

trije
kovanci

tri
barvice

Ukaz
trije koščki
papirja

zapleteni sestavljeni ukazi
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Tabela 13 prikazuje, pri kateri postavki so se pojavljale napake oziroma koliko oseb je
izvedlo pravilno en ukaz, dva ukaza, tri ukaze in koliko jih je izvedlo vse tri ukaze v pravilnem
vrstnem redu. Največkrat so osebe naredile napako pri postavki trije kovanci ter pri postavki
tri barvice.
5.2.7

Slušna besedna diskriminacija

Pri sklopu slušna besedna diskriminacija so bili vsi testiranci uspešni.
5.2.8

Razumevanje skladenjskih struktur

Graf 6: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko razumevanje skladenjskih struktur: trdilne
povedi

Tabela 14: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko razumevanje skladenjskih struktur:
trdilne povedi
Razumevanje skladenjskih struktur: trdilne
povedi
Točke
f
42,5
1
43

1

43,5

1

44

6

44,5

7

45

3

Tabela 14 prikazuje, koliko oseb je doseglo določeno število točk pri spremenljivki
razumevanje skladenjskih struktur: trdilne povedi.
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Tabela 15: Porazdelitev rezultatov za postavke, pri katerih je prišlo do napak za sklop
razumevanje skladenjskih struktur: trdilne povedi
Razumevanje skladenjskih struktur: trdilne povedi
Postavka

Izbira
nepravilna
pravilna
nepravilna
pravilna
nepravilna
pravilna
nepravilna
pravilna

f
2
17
2
17
1
18
1
18

Postavka

Izbira
nepravilna
Psa grize mačka.
pravilna
Mačka je tista, ki grize nepravilna
psa.
pravilna
nepravilna
Kravi sledi babica.
pravilna
nepravilna
Babici sledi krava.
pravilna

f
1
18
2
17
2
17
1
18

Moški je tisti, ki odriva
žensko.

nepravilna

2

5

pravilna

17

Babica je tista, ki sledi nepravilna
kravi.
pravilna

14

Moški je tisti, ki ga
odriva ženska.

nepravilna

1

nepravilna

2

pravilna

18

Krava je tista, ki ji
sledi babica.

pravilna

17

Ženska je tista, ki jo
odriva moški.

nepravilna

3

nepravilna

2

pravilna
nepravilna

16
1

Babica je tista, ki ji
sledi krava.

pravilna
nepravilna

17
3

pravilna

18

pravilna

16

Fant drži dekle.
Dekle drži fanta.
Ona ga drži.
Žensko odriva moški.

Mačka grize psa.

Krava je tista, ki sledi
babici.

Zgornja tabela prikazuje število pravilnih in nepravilnih izbir za postavke sklopa razumevanje
skladenjskih struktur: trdilne povedi, pri katerih je prišlo do napak. Pri vseh ostalih postavkah
so vsi testirani odgovorili pravilo. Napake, ki so nastale: pri postavki Fant drži dekle. − Dekle
drži fanta./ Pri postavki Dekle drži fanta. − Fant drži dekle./ Pri postavki Ona ga drži. − Ona ju
drži./ Pri postavki Mačka je tista, ki grize psa. − Pes je tisti, ki grize mačko./ Pri postavki
Kravi sledi babica. − Krava sledi babici./ Pri postavki Babici sledi krava. − Babica sledi kravi./
Pri postavki Babica je tista, ki sledi kravi. − Krava je tista, ki ji sledi babica./ Pri postavki
Krava je tista,ki ji sledi babica. − Babica je tista, ki sledi kravi./ Pri postavki Babica je tista, ki ji
sledi krava. − Krava je tista,ki ji sledi babica./ Pri postavki Krava je tista, ki ji sledi babica. −
Babica je tista, ki ji sledi krava.
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5.2.9

Razumevanje skladenjskih struktur: nikalne povedi

Graf 7: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko razumevanje skladenjskih struktur: nikalne
povedi

Tabela 16: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko razumevanje skladenjskih struktur:
nikalne povedi
Razumevanje skladenjskih struktur:
nikalne povedi
Točke
f
24
2
24,5

4

25

2

25,5

5

26

6

Tabela 16 in graf 7 prikazujeta frekvenčno porazdelitev rezultatov za spremenljivko
razumevanje skladenjskih struktur: nikalne povedi. Šest testirancev je vse pokazalo pravilno,
pet se jih je zmotilo enkrat. Dve osebi sta pokazali 4 napačne odgovore. Ostali so naredili
dve ali tri napake.
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Tabela 17: Porazdelitev rezultatov za postavke, pri katerih je prišlo do napak za sklop
razumevanje skladenjskih struktur: nikalne povedi
Razumevanje skladenjskih struktur: nikalne povedi
Postavka
Ženske ne škropi
moški.
Babica ne sledi
kravi.
Krava ne sledi
babici.
Babici ne sledi
krava.
Kravi ne sledi
babica.
Deček ne zbuja
mame.
Mama
ne zbuja dečka.

Izbira
nepravilna
pravilna
nepravilna
pravilna
nepravilna
pravilna
nepravilna
pravilna
nepravilna

f
1
18
2
17
4
15
1
18
1

pravilna
nepravilna
pravilna

18
1
18

nepravilna

2

pravilna

17

Postavka
Dečka ne zbuja
mama.
Mame ne zbuja
deček.
Mačka ne grize psa.
Moški ne poljublja
ženske.
Ženske ne poljublja
moški.
Ženska ne poljublja
moškega.

Izbira
nepravilna
pravilna
nepravilna
pravilna
nepravilna
pravilna
nepravilna
pravilna
nepravilna

f
5
14
1
18
1
18
4
15
3

pravilna
nepravilna
pravilna

16
2
17

Zgornja tabela prikazuje število pravilnih in nepravilnih izbir za postavke sklopa razumevanje
skladenjskih struktur: nikalne povedi, pri katerih je prišlo do napak. Pri vseh ostalih
postavkah so vsi testirani odgovorili pravilo. Nepravilne izbire, ki so nastale: Pri postavki
Moškega ne škropi ženska. − Ženske ne škropi moški./ Pri postavki Ženske ne škropi moški.
− Moškega ne škropi ženska./Pri postavki Babica ne sledi kravi. − Krava ne sledi babici./ Pri
postavki Krava ne sledi babici. − Babica ne sledi kravi./Pri postavki Babici ne sledi krava. −
Babica ne sledi kravi.
5.2.10 Razumevanje skladenjskih struktur: reverzibilne nominalne povedi
Pri sklopu razumevanje skladenjskih struktur: reverzibilne nominalne povedi se je zmotila
samo ena oseba, in sicer pri postavki Pokažite mi materinega dojenčka in je pokazala
dojenčkovo mater.

50

5.2.11 Semantične (pomenoslovne) kategorije
Graf 8: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko semantične (pomenoslovne) kategorije

Tabela 18: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko semantične (pomenoslovne) kategorije
Semantične (pomenoslovne) kategorije
Točke
4

f
3

4

6

5

10

Graf 8 in tabela 18 prikazujeta frekvenčno porazdelitev rezultatov za spremenljivko
semantične (pomenoslovne) kategorije. Iz njiju lahko razberemo, da je 10 oseb odgovorilo
popolnoma pravilno.
Tabela 19: Porazdelitev rezultatov za postavke, pri katerih je prišlo do napak za sklop
semantične pomenoslovne kategorije
Semantične (pomenoslovne) kategorije
Postavka
zelje
nogavica
sardina

Izbira
nepravilna izbira

f
3

pravilna izbira

16

nepravilna izbira

8

pravilna izbira

11

nepravilna izbira

1

pravilna izbira

18

Iz tabele 19 razberemo, da so pri postavki »zelje« bile izbrane 4 nepravilne trditve, med njimi
sta dva podala odgovor »banana«, eden pa »jabolko«. Pri postavki »nogavica« je devet
51

testirancev odgovorilo napačno, izbira vseh devetih testirancev je bila »uho«, po vsej
verjetnosti zato, ker so na izbiro besede roka, noga, nogavica, uho, jim prve tri dajejo vtis
povezanosti ter zato četrto »uho« izločijo. Pri postavki »sardina« je večina odgovorila
pravilno. Testiranec je podal odgovor »kos«. Pri ostalih dveh postavkah so vsi testiranci
odgovorili pravilno.
5.2.12 Sopomenke
Graf 9: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko sopomenke

Tabela 20: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko sopomenke
Sopomenke
Točke
4,5

f
3

5

16

Tabela 20 in graf 9 prikazujeta frekvenčno porazdelitev za spremenljivko sopomenke. Tri
osebe so enkrat odgovorile napačno, ostalih šestnajst pa pravilno na vsa vprašanja. V tabeli
21je prikazan podrobnejši vpogled.
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Tabela 21: Porazdelitev rezultatov za postavke, pri katerih je prišlo do napak za sklop
sopomenke
Sopomenke
Postavka
STOL −
naslanjač

Izbira

f

nepravilna

2

pravilna

17

SVINČNIK − nepravilna
pisalo
pravilna

1
18

Iz tabele 21 je razvidno, da so se testiranci zmotili pri dveh postavkah, in sicer 2 testiranca
sta pri postavki »stol« odgovorila »žepna ura« in pri postavki »svinčnik«, kjer je testiranec
odgovoril »jabolko«. Pri ostalih postavkah so vsi testiranci odgovorili pravilno.
5.2.13 Protipomenke
Graf 10: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko protipomenke

Tabela 22: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko protipomenke
Protipomenke
Točke
9

f
4

9,5

10

10

5

Tabela 22 in graf 10 prikazujeta frekvenčno porazdelitev točk pri sklopu protipomenke.
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Tabela 23: Porazdelitev rezultatov za postavke, pri katerih je prišlo do napak za sklop
protipomenke
Protipomenke
Postavka
VESEL − žalosten
TEMEN − svetel
MLAD − star
NAPAČEN −
pravilen

Izbira

f

nepravilna

1

pravilna

18

nepravilna

5

pravilna

14

nepravilna

2

pravilna

17

nepravilna

1

pravilna

18

Postavka

Izbira

f

nepravilna

5

pravilna

14

ŽALOSTEN −
vesel

nepravilna

1

pravilna

18

HITER −
počasen

nepravilna

3

pravilna

16

TIH − glasen

Tabela 23 prikazuje postavke, pri katerih so se testiranci zmotili. Največ testirancev se je
zmotilo pri postavkah »temen«, kjer je vseh pet testirancev odgovorilo »črn« namesto
»svetel«, pri postavki »tih« je vseh pet testirancev odgovorilo »hrup«, namesto »hrupen«, pri
postavki »hiter« so se zmotili trije testiranci, vsi so odgovorili enako, in sicer namesto
»počasen« »počasi«, pri postavki »mlad« je eden od testirancev odgovoril »majhen«, drugi
pa »zelen« namesto »star«. Pri postavki »napačen« je testiranec odgovoril »napaka«, pri
postavki »vesel« pa je testiranec odgovoril »zadovoljen«.
5.2.14 Slovnična presoja
Pri sklopu slovnična presoja so vsi testiranci vse trditve presodili pravilno, razen ene osebe,
ki se je pri presoji zmotila dvakrat, in sicer je trditev »Je tovornjak vleče avtomobil.« presodila
za slovnično pravilno ter trditev »Moški je tisti, ki odriva žensko.« presodila za nepravilno.
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5.2.15 Semantična sprejemljivost
Graf 11: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko semantična sprejemljivost

Tabela 24: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko semantična sprejemljivost
Semantična sprejemljivost
Točke
9

f
1

9,5

2

10

16

Tabela 24 in graf 11 prikazujeta pogostost pojavljanja doseženih točk pri sklopu semantična
sprejemljivost. Podrobnejšo analizo prikazuje tabela 25.
Tabela 25: Porazdelitev rezultatov za postavke, pri katerih je prišlo do napak za sklop
semantična sprejemljivost
Semantična sprejemljivost
Postavka
Mačka sedi na strehi.
Danes je oblekel novo obleko.

Izbira

f

nepravilna presoja

2

pravilna presoja

17

nepravilna presoja

2

pravilna presoja

17

Tabela 25 prikazuje razporeditev rezultatov za postavke, pri katerih je prišlo do napak. Pri
tem je pomembno pripomniti, da pri postavki »Mačka sedi na strehi« eden od testirancev še
ni videl mačke sedeti na strehi, zato se mu to ni zdelo logično. Pri postavki »Danes je oblekel
novo obleko« je en od testirancev rekel, da obleke nosijo ženske, ker je imel v mislih verjetno
žensko obleko.
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5.2.16 Ponavljanje besed in nesmiselnih besed ter leksikalna presoja
Graf 12: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko ponavljanje besed in nesmiselnih besed ter
leksikalna presoja

Tabela 26: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko ponavljanje besed in nesmiselnih besed
ter leksikalna presoja
Ponavljanje besed in nesmiselnih besed
ter leksikalna presoja
Točke
f
58
1
58,5

2

59

4

59,5

5

60

7

Tabela 26 in graf 12 prikazujeta pogostost pojavljanja doseženih točk pri sklopu ponavljanje
besed in nesmiselnih besed ter leksikalna presoja. Razberemo lahko, da je 7 oseb vse
ponovilo in leksično presodilo pravilno.
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Tabela 27: Porazdelitev pravilno in napačno ponovljenih besed za spremenljivko ponavljanje
besed in nesmiselnih besed ter leksikalna presoja
Ponavljanje besed in nesmiselnih besed: napake
Postavka
pas
nejt
sof
siš
žlok
bariza
behot

Ponovitev
nepravilno
pravilno
nepravilno

f
1
18
2

pravilno
nepravilno
pravilno
nepravilno
pravilno
nepravilno
pravilno
nepravilno
pravilno
nepravilno
pravilno

17
1
18
4
15
1
18
1
18
1
18

Tabela 28: Porazdelitev pravilno in napačno presojenih besed za spremenljivko ponavljanje
besed in nesmiselnih besed ter leksikalna presoja
Leksikalna presoja: napake
Postavka
nejt
siš
zarb
žlok
korava
solitnik

Presoja

f

nepravilno

3

pravilno

16

nepravilno

1

pravilno

18

nepravilno

1

pravilno

18

nepravilno

4

pravilno

15

nepravilno

1

pravilno

18

nepravilno

2

pravilno

17

Tabeli 27 in 28 prikazujeta, pri katerih postavkah so se testiranci zmotili. Razvidno je, da so
pri ponavljanju večkrat napačno ponovili krajše neznane besede, besedi »korava« in »solitik«
pa so verjetno prepoznali za pravilne, ker so se jim zdele kot neke tujke ali pa niso zaupali v
svoje znanje.
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5.2.17 Ponavljanje povedi
Pri ponavljanju povedi se je zmotil en testiranec, in sicer pri ponovitvi postavke »Ona ga
obleče.«. Predvidevamo, da je slabo slišal prebrano.
5.2.18 Serije
Pri spremenljivki serije se je zmotila samo ena oseba, in sicer pri štetju od 1 do 25, saj je
izpustila število 23.
5.2.19 Verbalna fluentnost
Graf 13: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko verbalna fluentnost

Tabela 29: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko verbalna fluentnost
Verbalna fluentnost
Točke
4

f
1

4,5

1

5

1

5,5

4

6

12

Tabela 29 in graf 13 prikazujeta pogostost pojavljanja doseženih točk pri sklopu verbalna
fluentnost. Dvanajst oseb je povedalo zadovoljivo število besed, ki se začnejo na točen glas.
Ostali so povedali manj besed, kot je predvideno, ali pa so kakšno besedo povedali z
napačnim glasom.
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Tabela 30: Porazdelitev rezultatov pri postavkah število sprejemljivih besed za vsak glas pri
spremenljivki verbalna fluentnost
Število sprejemljivih besed
Postavka
glas /p/
glas /t/
glas /k/

Ocena

f

našteje manj kot 10 besed

2

našteje 10 besed ali več

17

našteje manj kot 10 besed

4

našteje 10 besed ali več

15

našteje manj kot 10 besed

5

našteje 10 besed ali več

14

Iz tabele 30 lahko razberemo, da je pri glasu /k/ največ testirancev naštelo manj kot 10
besed, pri glasu »p« pa jih je največ naštelo več kot 10 besed.
Tabela 31: Porazdelitev rezultatov za postavko »Ali se vse besede začenjajo s pravilnim
glasom?« za glas »k« pri sklopu verbalna fluentnost
Ali se vse besede začenjajo s pravilnim glasom?
Postavka
glas /k/

Ocena

f

vse besede se ne začnejo na pravilen glas

2

vse besede se začnejo na pravilen glas

17

Tabela 31 prikazuje, ali so se vse besede začele s pravilnim glasom, pri glasu /p/ in /t/ so vsi
začeli s pravilnim glasom, pri glasu /k/ pa sta se dve osebi zmotili in začeli z napačnim
glasom.
5.2.20 Imenovanje
Pri sklopu imenovanje so vsi testiranci uspešno poimenovali pokazane predmete z izjemo
ene gospe, ki ni mogla priklicati besede termometer.
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5.2.21 Sestavljanje stavkov
Graf 14: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko sestavljanje stavkov

Tabela 32: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko sestavljanje stavkov
Sestavljanje stavkov
Točke
19

f
2

20,5

1

21

1

21,5

2

22

1

22,5

1

23

2

23,5

2

24

4

25

3

Tabela 32 in graf 14 prikazujeta pogostost pojavljanja doseženih točk pri sklopu sestavljanje
stavkov. Iz tabele razberemo, da so samo trije testiranci dosegli vse točke. Vsi ostali so se
zmotili v dveh ali več postavkah. Podrobnejši rezultati so prikazani v tabelah 32−36.
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Tabela 33: Porazdelitev rezultatov pri postavki hiša/mačka pri sklopu sestavljanje stavkov
hiša/mačka
Postavka
Ali je oseba odgovorila?
Ali je stavek pravilen slovenski stavek?
Ali ima stavek smisel?
Koliko prebranih besed je oseba uporabila v stavku?
Celotno število besed

Ocena
Odgovori
ni pravilen slovenski stavek
je pravilen slovenski stavek
stavek nima smisla
stavek ima smisel
uporabi vse dane besede
uporabi več kot 4 besede
uporabi 4 ali manj besed

f
19
5
14
6
13
19
8
11

Primeri nepravilno sestavljenih stavkov za postavko hiša/mačka so: Mačja hiša in mačka v
hiši. Mačka v hiši se ponovi največkrat.

Tabela 34: Porazdelitev rezultatov pri postavki sedeti/stol/zdravnik pri sklopu sestavljanje
stavkov
sedeti/stol/zdravnik
Ocena
Odgovori
ni pravilen slovenski stavek
je pravilen slovenski stavek
Ali ima stavek smisel?
stavek nima smisla
stavek ima smisel
Koliko prebranih besed je oseba uporabila v stavku?
ne uporabi vseh danih besed
uporabi vse dane besede
Celotno število besed
uporabi več kot 4 besede
uporabi 4 ali manj besed
Postavka
Ali je oseba odgovorila?
Ali je stavek pravilen slovenski stavek?

f
19
1
18
1
18
1
18
1
18

Primeri nepravilno sestavljenih stavkov za postavko sedeti/stol/zdravnik so: pri zdravniku
sediš, v ambulanti sedi zdravnik in sedeti na stolu pri zdravniku.
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Tabela 35: Porazdelitev rezultatov pri postavki predal/miza/odpreti pri sklopu sestavljanje
stavkov
predal/miza/odpreti
Postavka
Ocena
Ali je oseba odgovorila?
Odgovori
Ali je stavek pravilen slovenski stavek?
ni pravilen slovenski stavek
je pravilen slovenski stavek
Ali ima stavek smisel?
stavek nima smisla
stavek ima smisel
Koliko prebranih besed je oseba uporabila v stavku?
ne uporabi vseh danih besed
uporabi vse dane besede
Celotno število besed
uporabi več kot 4 besede
uporabi 4 ali manj besed

V

tabeli

35

so

prikazni

primeri

nepravilno

sestavljenih

stavkov

za

f
19
3
16
3
16
1
18
6
13

postavko

predal/miza/odpreti: miza s predalom, predal odpreti v mizi in odpreti predal iz mize.

Tabela 36: Porazdelitev rezultatov pri postavki videti/list/zelen/drevo pri sklopu sestavljanje
stavkov
videti/list/zelen/drevo
Postavka
Ali je oseba odgovorila?
Ali je stavek pravilen slovenski stavek?
Ali ima stavek smisel?
Koliko prebranih besed je oseba uporabila v stavku?
Celotno število besed

Ocena
Odgovori
ni pravilen slovenski stavek
je pravilen slovenski stavek
stavek nima smisla
stavek ima smisel
ne uporabi vseh danih besed
uporabi vse dane besede
uporabi več kot 4 besede
uporabi 4 ali manj besed

f
19
3
16
3
16
11
8
12
7

Primeri nepravilno sestavljenih stavkov za postavko videti/list/zelen/drevo so: drevo ima
zeleno listje, drevo ima zelene liste, na drevesu videti list, na videti drevesu zelen list, na
drevesu je zeleni list in vidiš zelen drevo.
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Tabela 37: Porazdelitev rezultatov pri postavki moder/pisati/papir/svinčnik pri sklopu
sestavljanje stavkov
moder/pisati/papir/svinčnik
Postavka
Ali je oseba odgovorila?
Ali je stavek pravilen slovenski stavek?

Ocena
Odgovori
ni pravilen slovenski stavek
je pravilen slovenski stavek
stavek nima smisla

f
19
5
14
6

Koliko prebranih besed je oseba uporabila v stavku?

stavek ima smisel
ne uporabi vseh danih besed
uporabi vse dane besede

13
7
12

Celotno število besed

uporabi več kot 4 besede

7

uporabi 4 ali manj besed

12

Ali ima stavek smisel?

Primeri nepravilno sestavljenih stavkov za postavko moder/pisati/papir/svinčnik: moder piše s
svinčnikom, na papir pišeš s svinčnikom, napisala sem z modrim svinčnikom na papir, z
modrim pišem svinčnikom na papir, svinčnik piše na papir, na modri list pisati, svinčnik pisati
modro, iz svinčnikom napisati na papir in na papirju pišemo z modrim svinčnikom.
5.2.22 Semantična nasprotja
Pri sklopu semantična nasprotja sta dosegla manj točk dva testiranca. Pri postavki »težak«
sta odgovorila »suh«, ker sta verjetno mislila na osebo. Pri postavki »visok« so 4 osebe
odgovorile »majhen«, kar smo upoštevali kot pravilen odgovor.
5.2.23 Morfološke izpeljanke
Graf 15: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko morfološke izpeljanke
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Tabela 38: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko morfološke izpeljanke
Morfološke izpeljanke
Točke
17,5

f
1

19

2

19,5

11

20

5

Tabela 38 in graf 15 prikazujeta pogostost pojavljanja doseženih točk pri sklopu morfološke
izpeljanke. Samo 5 oseb je doseglo vse točke, 11 se jih je zmotilo enkrat, dve osebi sta se
zmotili dvakrat in ena trikrat.

Tabela 39: Porazdelitev rezultatov za postavke, pri katerih je prišlo do napak za sklop
semantična sprejemljivost
Morfološke izpeljanke
Postavka

f

Postavka

Izbira

nepravilno

1

4

18

poslušati
/poslušalec

nepravilno

pravilno

pravilno

15

plemenitost
/plemenit

nepravilno

1

nepravilno

1

pravilno

18

igrati
/igralec

pravilno

18

mladost
/mlad

nepravilno

1

nepravilno

1

pravilno

18

slikati
/slikar

pravilno

18

mir
/miren

nepravilno

1

nepravilno

8

pravilno

18

skakati
/skakalec

pravilno

11

tišina
/tih

nepravilno

1

pravilno

19

hrup
/hrupen

nepravilno

1

pravilno

18

moč/močan

Izbira

f

Iz tabele 38 je razvidno, da je največja pogostost pojavljanja napak pri postavki »skakati«,
kjer je vseh 8 testirancev odgovorilo »skakač« namesto »skakati«, vendar bi lahko ta
odgovor upoštevali tudi kot pravilen. Pri postavki »poslušati« pa so testiranci odgovorili
»slušatelj«.
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5.2.24 Opis slikovno predstavljene zgodbe
Graf 16: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko opis slikovno predstavljene zgodbe

Tabela 40: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko opis slikovno predstavljene zgodbe
Opis slikovno predstavljene zgodbe
Točke

f

2

1

2,25

1

2,5

1

2,75

3

3

13

Graf 16 in tabela 40 prikazujeta frekvenčno porazdelitev rezultatov za spremenljivko opis
slikovno predstavljene zgodbe. Trinajst testirancev je doseglo vse točke.
Tabela 41: Porazdelitev rezultatov za postavke, pri katerih je prišlo do napak za sklop opis
slikovno predstavljene zgodbe
Opis slikovno predstavljene zgodbe
Postavka
Količina govora
Ali oseba pride zgodbi do konca?

Ali je oseba

Ocena
manj kot normalno

f
3

normalno

16

v zgodbi ne pride do konca

2

v zgodbi pride do konca

17

samo opisala slike

1

ne eno ne drugo

3

povedala povezano zgodbo

15
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Tabela 41 prikazuje pogostost ocene za vse tri postavke. Samo tri osebe niso prišle zgodbi
do konca, kar pomeni, da so govorili, vendar brez kakšnega prav povezanega smisla. Lahko
pa je bil tudi naš kriterij previsok.
5.2.25 Računaje na pamet
Graf 17: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko računanje na pamet

Tabela 42: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko računanje na pamet
Računanje na pamet
Točke
13,5

f
2

14

4

14,5

9

15

4

Tabela 42 in graf 17 prikazujeta pogostost pojavljanja doseženih točk pri sklopu računaje na
pamet. Samo 4 testiranci so izračunali vse pravilno, 9 se jih je zmotilo enkrat, štirje so se
zmotili dvakrat, ostali več kot dvakrat.
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Tabela 43: Porazdelitev rezultatov za postavke, pri katerih je prišlo do napak za sklop
računanje na pamet
Računanje na pamet
Postavka
21 minus 9
4 krat 6
14 plus 22
46 minus 21

Izračuna
nepravilno

f
2

pravilno

17

nepravilno

1

pravilno

18

nepravilno

1

pravilno

18

nepravilno

1

pravilno

18

Postavka
60 deljeno 4
17 plus 18
32 minus 15
3 krat 14

Izračuna
nepravilno

f
8

pravilno

11

nepravilno

5

pravilno

14

nepravilno

2

pravilno

17

nepravilno

3

pravilno

16

Iz tabele 43 lahko razberemo, da se je največ testirancev zmotilo pri postavki »60 deljeno 4«,
in sicer 8 testirancev. Pri postavki »17 plus 18« se jih je zmotilo pet. Pri ostalih postavkah, ki
niso zavedene v tabeli, se ni zmotil nihče.
5.2.26 Slušno razumevanje besedila
Graf 18: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko slušno razumevanje besedila

Tabela 44: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko slušno razumevanje besedila
Slušno razumevanje besedila
Točke
3

f
2

3,5

1

4

6

4,5

8

5

2
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Tabela 44 in graf 18 nam prikazujeta porazdelitev doseženih točk pri sklopu slušno
razumevanje besedila. Iz tabele razberemo, da sta samo dva testiranca na vsa vprašanja
odgovorila pravilno. Osem se jih je zmotilo enkrat, ostali večkrat. Dva testiranca sta samo
enkrat odgovorila na vprašanje pravilno, na vsa ostala napačno.

Tabela 45: Porazdelitev rezultatov za postavke, pri katerih je prišlo do napak za sklop slušno
razumevanje besedila
Slušno razumevanje besedila
Postavka
v mesto
v sredo
novo obleko
za na ples
ni bilo velikosti

Odgovor
nepravilen odgovor

f
17

pravilen odgovor

2

nepravilen odgovor

6

pravilen odgovor

13

nepravilen odgovor

1

pravilen odgovor

18

nepravilen odgovor

4

pravilen odgovor

15

nepravilen odgovor

3

pravilen odgovor

16

Tabela 45 prikazuje pogostost pravilnih in nepravilnih odgovorov pri posameznih postavkah.
Največ oseb se je zmotilo že pri prvem vprašanju, in sicer »Kam sta šli mati in hči?«, kjer so
namesto »v mesto« odgovorili »v trgovino«. Prav tako se je veliko testirancev zmotilo pri
vprašanju »Kdaj sta šli v mesto?«, kjer so podali odgovor ne vem ali pa kateri koli drug dan v
tednu.
5.2.27 Glasno branje besed
Pri sklopu glasno branje besed se je zmotil samo en testiranec, in sicer pri besedi »bolna«.
Namesto tega je prebral »bola«.
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5.2.28 Glasno branje povedi
Graf 19: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko glasno branje povedi

Tabela 46: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko glasno branje povedi
Glasno branje stavkov
Točke
8

f
1

9

2

9,5

2

10

14

Tabela 46 in graf 19 prikazujeta porazdelitev doseženi točk za spremenljivko glasno branje
povedi. Pravilno je vse prebralo 14 oseb. Ena oseba je 4 povedi prebrala napačno. Ostali
testiranci so naredili eno, dve napaki.
Tabela 47: Porazdelitev rezultatov za postavke, pri katerih je prišlo do napak pri
spremenljivki glasno branje povedi
Glasno branje povedi
Postavka

Ocena

f

Postavka

Ocena

f

ne prebere pravilno

1

ne prebere pravilno

1

prebere pravilno

18

Pes je tisti, ki ga
mačka grize.

prebere pravilno

18

Psa grize
mačka.

ne prebere pravilno

2

ne prebere pravilno

2

prebere pravilno

17

Žensko odriva
moški.

prebere pravilno

17

Babica je tista,
ki ji sledi krava.

ne prebere pravilno

2

ne prebere pravilno

1

prebere pravilno

17

Ženske ne
poljublja moški.

prebere pravilno

18

On se umiva.

Moški ne odriva ne prebere pravilno
ženske.
prebere pravilno

1
18
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Zgornja tabela prikazuje porazdelitev pravilno in nepravilno prebranih povedi. Pri branju
povedi so testiranci izpuščali glasove ali pa besedo prebrali napačno. Predvsem zadnje
glasove /o/ /a/. Ostali testiranci so vse povedi prebrali pravilno.
5.2.29 Tiho branje
Graf 20: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko tiho branje

Tabela 48: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko tiho branje
Tiho branje
Točke
4,5

f
1

5,5

5

6

13

Graf 20 in tabela 48 prikazujeta frekvenčno porazdelitev rezultatov za spremenljivko tiho
branje. Razvidno je, da je 13 oseb odgovorilo na zastavljena vprašanja pravilno, 5 oseb je na
eno vprašanje odgovorilo napačno, ena oseba pa je dvakrat odgovorila napačno.
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Tabela 49: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko tiho branje

Postavka
v gozd
lovila fazane
na tržnico
zamenjala sta ju
zajca

Tiho branje
Ocena
ne odgovori pravilno
odgovori pravilno
ne odgovori pravilno
odgovori pravilno
ne odgovori pravilno
odgovori pravilno
ne odgovori pravilno
odgovori pravilno
ne odgovori pravilno
odgovori pravilno

f
1
18
1
18
1
18
1
18
4
15

Tabela 49 prikazuje pogostost pravilno in nepravilno odgovorjenih vprašanj. Največ oseb se
je zmotilo pri postavki »zajca«, na vprašanje »S kom je šel oče na lov?« so vsi testiranci
odgovorili pravilno.
5.2.30 Prepisovanje
Pri sklopu prepisovanje je ena oseba odklonila pisanje, zato smo to točkovali z nič točkami,
ena oseba pa se je zmotila enkrat, in sicer pri postavki »ded«, in namesto tega zapisala
»det«.
5.2.31 Narek besed
Graf 21: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko narek besed
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Tabela 50: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko narek besed
Narek besed
Točke
0

f
1

4,5

3

5,

15

Pri spremenljivki narek besed je ena oseba dosegla 0 točk, ker je odklonila pisanje, trije
testiranci pa so se zmotili, dva pri postavki »jok«, kjer je eden napisal »jug«, drugi pa »lok«,
pri postavki »žir« je oseba zapisala »čir«.
5.2.32 Narek povedi
Graf 22: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko narek povedi

Tabela 51: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko narek povedi
Narek povedi
Točke
0

f
1

4,5

2

5

16

Tabela 51 in graf 22 prikazujeta porazdelitev rezultatov za spremenljivko narek povedi, iz
katere razberemo, da je 16 oseb po nareku zapisalo pravilno vse povedi, 2 osebi sta se
enkrat zmotili, ena oseba pa je odklonila pisanje.
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5.2.33 Razumevanje pisanega besedila (branje besed)
Pri sklopu razumevanje pisanega besedila (branje besed) so vsi testiranci odgovorili pravilno.
5.2.34 Razumevanje pisanega besedila (branje povedi)
Pri sklopu razumevanje pisanega besedila (branje povedi) so prav tako vsi testiranci
odgovorili pravilno.
5.2.35 Spontano pisanje
Graf 23: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko spontano pisanje

Tabela 52: Porazdelitev rezultatov za spremenljivko spontano pisanje
Spontano pisanje
Točke
0

f
1

1,5

4

2

14

Iz tabele 52 in grafa 23 lahko razberemo, da je 14 oseb doseglo pričakovano število povedi,
ter pričakovano število besed v povedi, 5 jih je ali napisalo premalo besed v povedi ali pa je
napisalo premalo povedi, ena oseba je pisanje odklonila.

73

5.3

Preverjanje hipotez

Preverjanje hipoteze1: Vpliv spola na dosežene točke na testu za fazijo pri dvojezični osebi
Ker spremenljivka dosežene točke na B-delu testa za afazijo pri dvojezčni osebi ne sledi
normalni razporeditvi, uporabimo Mann-Whitney test.
Tabela 53: Izračun Mann-Whitney U testa za vpliv spola na skupni rezultat na B-delu testa za
afazijo pri dvojezični osebi
Statistika testa
Število točk na B-delu BAT-a
Mann-Whitney U

41,500

Wilcoxon W

86,500

Z

-0,286

2P

0,775

S 5-odstotnim tveganjem ugotovimo, da ne prihaja do statistično pomembnih razlik, saj je p >
0,05 ter vrednost Wilcoxson večja od 48. To pomeni, da spol ne vpliva na vrednost rezultatov
na B-delu testa za afazijo pri dvojezični osebi. S tem hipotezo 1 potrdimo.
Preverjanje hipoteze 2: Vpliv izobrazbe na skupni rezultat na B-delu testa za afazijo pri
dvojezični osebi
Za preverjanje statistične pomembnosti vpliva izobrazbe na dosežene točke na B-delu testa
za afazijo pri dvojezični osebi smo uporabili Mann-Whitney test. Osebe smo razdelili v dve
skupini, in sicer med tiste, ki so se šolali manj časa (nedokončana osnovna šola, osnovna
šola, 2- ali 3-letna poklicna šola, 4-letna strokovna šola in gimnazija) ter tiste, ki so se šolali
več časa (višja strokovna šola, univerzitetna izobrazba, magisterij in doktorat).
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Tabela 54: Izračun Mann-Whitney U testa za vpliv izobrazbe na skupni rezultat na B-delu
testa za afazijo pri dvojezični osebi
Statistika testa
Število točk na B-delu BAT-a
Mann-Whitney U

15,000

Wilcoxon W

70,000

Z

-2,452

2P

,014

S 5-odstotnim tveganjem ugotovimo, da prihaja do statistično pomembnih razlik, saj je 2P <
0,05. To pomeni, da izobrazba vpliva na vrednost rezultatov na B-delu testa za afazijo pri
dvojezični osebi. S tem hipotezo 2 zavrnemo.
Zavrnitev druge hipoteze pripelje do zaključka, da izobrazba statistično pomembno vpliva na
rezultat na B-delu testa za afazijo pri dvojezični osebi.
Tukaj je pomembno povedati, da oseba, ki je odklonila pisanje, vpliva na rezultate vpliva
izobrazbe na dosežene točke na B-delu testa za afazijo pri dvojezični osebi, saj v primeru
izračuna, kjer jo izločimo, dobimo rezultat, da ne prihaja do statistično pomembnih razlik, saj
je 2P = 0,053, torej je večji od 0,05.
Preverjanje hipoteze 3: Korelacija med kratkim preizkusom spoznavnih sposobnosti in Bdelom testa za afazijo pri dvojezični osebi
Tabela 55: Korelacija med spremenljivkama dosežene točke na B-delu testa za afazijo pri
dvojezični osebi in kratkim preizkusom sposobnosti s Pearsonovim koeficientom korelacije
Korelcija
Število točk na Bdelu BAT-a

Kratek preizkus spoznavnih
sposobnosti

1

0,404

Pearsonov koeficient
korelacije

Število točk na
B-delu BAT-a 2P

0,086

N
Kratek
preizkus
spoznavnih
sposobnosti

**

Pearsonov koeficient
korelacije
2P

19

19

0,404

1

,086

N

19
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19

Za izračun Pearsonovega koeficienta korelacije smo podatke normalizirali. Pearsonov
koeficient korelacije pokaže, da obstaja pozitivna povezanost med testoma, saj je vrednost
Pearsonovega koeficienta 0,404, vendar povezanost ni statistično pomembna, saj je
vrednost 2P > 0,05. Iz tega sledi, da hipotezo 3 zavrnemo.
Z zavrnitvijo tretje hipoteze, pridemo do zaključka, da je povezanost med testom za afazijo
pri dvojezični osebi in kratkim preizkusom spoznavnih sposobnosti statistično pomembna.
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6 ZAKLJUČEK
Cilj diplomskega dela je bil preveriti uporabo testa za afazijo pri dvojezični osebi (slovenska
različica testa) pri osebah, starih od 65 do 75 let. Preverjali smo vpliv spola na dobljene
rezultate oziroma dosežene točke na B-delu testa za afazijo pri dvojezični osebi ter vpliv
izobrazbe na test, da bi preverili, ali je test ustrezen ne glede na spol in izobrazbo. Ker smo
osebe preverili še s kratkim preizkusom spoznavnih sposobnosti, smo preverili še korelacijo
med njima.
V začetni vzorec je bilo zajetih 20 oseb z različnimi stopnjami izobrazbe. Polovico med njimi
predstavlja ženski spol, drugo polovico moški spol, vendar en testiranec ni dosegel norm na
kratkem preizkusu spoznavnih sposobnosti, tako je v obdelavo podatkov zajetih 10 žensk in
9 moških.
V raziskavo so bili vključeni sorodniki in bližji prijatelji ter znanci.
Instrumentarij, ki smo ga uporabljali, je bil kratek preizkus spoznavnih sposobnosti. Po
zaključenem testiranju pa smo se osredotočili še na testiranje z A- in B-delom testa za
afazijo pri dvojezični osebi. Pri tem nam je A-del testa služil zgolj kot informacija o tem, da
osebe niso dvojezične. B-del testa pa nam je predstavljal vir podatkov (rezultatov) za
nadaljnjo obdelavo podatkov.
Prvo hipotezo, torej vpliv spola na rezultat testa za afazijo pri dvojezični osebi, smo potrdili.
Drugo hipotezo, torej vliv izobrazbe na dosežene točke na testu za afazijo pri dvojezični
osebi, smo ovrgli, saj se je izkazalo, da izobrazba vpliva na rezultate. Pomembno je
poudariti, da je ena oseba odklonila pisanje, kar pa je spremenilo njen rezultat na B-delu
testa za afazijo pri dvojezični osebi. Naredili smo še vpliv izobrazbe brez te osebe, kjer se je
izkazalo, da med skupinama ne prihaja do statistično pomembnih razlik. Kljub temu nas je
razmišljanje vodilo k temu, da so osebe z manj leti šolanja tudi manj aktivne. Večina
testirancev, ki imajo za sabo več let šolanja, je še vedno aktivnih na več načinov. To je na
primer obiskovanje tretje univerze, še vedno aktivno udeleževanje v službi, več fizične
aktivnosti, več branja knjig ipd. Tretjo hipotezo smo prav tako zavrnili, saj se je izkazalo, da
povezanost med obema testoma ni statistično pomembna, kljub temu Pearsonov koeficient
korelacije kaže na povezanost med testoma.
Splošno bi ocenili, da so se osebe slabše odrezale pri nalogah slušnega tipa ter pri nalogah,
kjer si je potrebno zapomniti več informacij, čeprav smo testirali zdrave osebe.
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Večina testirancev je bila na testu uspešna, saj so bile nekatere naloge za njih prelahke,
kljub temu pa so jim nekatere druge naloge delale težave. Predvsem so se velike razlike
pokazale pri sklopu sestavljanje stavkov, kjer menimo, da osebe niso dovolj dobro razumele,
kaj želimo od njih, čeprav so pred tem zatrdile, da navodilo razumejo. Drugi razlog pa je, da
so pri sestavljanju najkrajše možne povedi uporabili preveč besed, nato pa so kakšno izmed
naštetih kar izpustili, saj so se verjetno ukvarjali s smiselnostjo povedi in ne toliko s tem, da
bodo uporabili vse besede. Nekatere med njimi je verjetno zmotila besedna zveza »najkrajši
možni stavek«, zaradi katerega so verjetno izpuščali funkcionalne besede, ki dajejo stavkom
smisel.
Odstopanja so se pokazala tudi pri sklopu spontani govor, kjer je bilo nekaterim testirancem
kar težko, saj so vedeli, da jih snemamo, kar jim je povzročilo rahlo nelagodje. Veliko jih ni
vedelo, o čem naj govorijo, nekateri so potrebovali veliko spodbude in podvprašanj.
Nekaterim se je na začetku malo zatikalo ali pa so potrebovali nekaj časa, da so sestavili
misel. Verjetno zato, ker so želeli povedati čim bolje, ker so vedeli, da gre za testiranje.
Seveda pa gre tukaj za subjektivno oceno, ki pa je lahko zmotna.
Zanimiva je razlika med sklopom tiho branje in slušno razumevanje besedila, kjer so se
osebe bolje odrezale pri tihem branju in so bolj točno odgovarjale na vprašanja kot pa pri
slušnem razumevanju besedila, kjer smo jim prebrali zgodbo. Na prvo vprašanje pri sklopu
slušno razumevanje sta le dva testiranca odgovorila točno.
Prav tako so se pokazale razlike pri sklopu razumevanju skladenjskih struktur in pri sklopu
razumevanju pisanega besedila, kjer so testiranci bolje odgovarjali pri pisanem besedilu, saj
je pisana informacija očitno bolj obstojna, ali pa so ti testiranci v večini bolj vidni kot slušni tip
človeka. Pri tem ne izključujemo možnosti, da smo bili prehitri ali prepočasni pri branju,
oziroma so bila nejasna navodila posameznih postavk, čeprav smo pazili, da dosledno
upoštevamo navodila avtorja testa
Menimo, da so nekateri testiranci dosegli slabše rezultate, saj so bile v času testiranja kar
visoke polete temperature.
Menimo tudi, da je test sestavljen zelo dobro in dosledno, saj preverja vsa področja, ki so
zanimiva za logopedsko prakso. Kot je v svojem članku omenil Paradis (2011), test ni
uporaben le za osebe, ki trpijo za afazijo, pač pa tudi za osebe, ki imajo druge bolezni,
poškodbe in sindrome, ki vplivajo na govor in jezik.
Uporaba kratkega preizkusa spoznavnih sposobnosti je pred testiranjem s testom za afazijo
pri dvojezični osebi smiselna, saj je na nek način kratek povzetek nekaterih delov testa za
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afazijo pri dvojezični osebi. Za natančnejši uvid v jezik in govor osebe pa bi definitivno
priporočali uporabo testa za afazijo pri dvojezični osebi. Če bi raziskavo delali na večjem
vzorcu, bi se morda pokazala večja povezanost med testoma in bi bila predhodna uporaba
kratkega preizkusa sposobnosti še bolj smiselna.
Vsi sklopi, ki so zajeti v testu za afazijo pri dvojezični osebi, se nam zdijo primerni za
uporabo v logopedski praksi, saj skupaj zajemajo prav vse potrebno za diagnostiko, kot tudi
izhodišče za nadaljnjo logopedsko obravnavo. S testom dobimo točen vpogled v bolnikova
močna in šibka področja, kar nam omogoča krepitev močnih in spodbujanje napredka pri
šibkih področjih.
Kot slabost testa bi označili njegovo dolžino, saj so se testiranci, ko so videli zajeten kup
papirja in materiala, kar malo prestrašili. Ena oseba je celo zavrnila pisanje, saj je imela
dovolj in je rekla, da nima več volje. Ostali testiranci so večinoma brez problema zdržali do
konca testiranja, čeprav je skupaj trajalo približno 2 uri.
Samo testiranje je bilo zelo zanimivo, saj se je večina testirancev kmalu sprostila in
pripovedovala različne zgodbe o svojem življenju, kljub začetni zadregi.
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8 PRILOGE

8.1

Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti

KRATEK
PREIZUS
SPOZNAVNIH
SPOSOBNOSTI

Priimek in ime:
Rojstni datum:
Datum testiranja:

Prirejeno po M. F. Folstein
Mini Mental State Examination

Časovna orientiranost
Kje se zdaj nahajamo?
1. Katerega leta smo?
6. V kateri državi?
2. V katerem letnem času smo?
7. Kraj?
3. Katerega meseca smo?
8. Del mesta (soseska)?
4. Kateri dan v tednu je danes
9. Stavba (ustanova ali vrsta zgradbe)?
5. Kateri datum je danes?
10. Nadstropje (vrsta sobe ali naslov)?
Povedal(a) vam bom tri besede. Ponovite jih, ko jaz končam.
11. DREVO
(Besede izgovarjamo v presledku 1 sekunde, največ petkrat.
12. MIZA
Ocenimo samo prvo ponovitev). Zapomnite si te besede, ker vas
13. ŽOGA
bom kasneje spet vprašala.
Odštevajte od 100 po 7, od dobljenega števila spet 7 in tako
14.
93
naprej.
15.
-7
Torej: 100 manj 7 je … ?
16.
-7
Alternativno vprašanje (če preiskovanec odkloni seštevanje):
17.
-7
Črkujte besedo NJIVA.
18.
-7
Zdaj jo črkujte še v obratnem vratnem redu (nazaj).
Ponovite, prosim, tri besede, za katere sem vam prej naročil(a),
19. DREVO
da si jih zapomnite.
20. MIZA
21. ŽOGA
Kaj je to ? (URA)
22. URA
Kaj je to ? (SVINČNIK)
23. SVINČNIK
Natančno ponovite tale stavek : NOBENIH IN, ČE, AMPAK.
24.
25. Vzemite list papirja v desno roko,
26. ga prepognite na polovico
27. in položite na tla.
28. Preberite, kaj piše na tem listu, in potem to naredite (ZAPRITE OČI; predloga 1)
29. Napišite, prosim, nek stavek. (Napišite na primer nekaj o vremenu.)
30. Prerišite tole. (predloga 2)

ŠTEVILO TOČK:_______________________
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Predloga 1

ZAPRITE OČI

Predloga 2
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8.2

Test za afazijo pri dvojezični osebi

Celoten test se nahaja na spletni strani: http://www.mcgill.ca/linguistics/research/bat.

86

