Elementy neurolingwistyki
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●

●
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Neurolingwistyka bada relacje języka i komunikacji do
pewnych aspektów funkcjonowania mózgu
metody: badania zdolności językowych po uszkodzeniach
mózgu, eksperymenty, konstrukcja modeli, symulacje
komputerowe, neuroobrazowanie
Whitaker H.A., Whitaker H., Studies in
Neurolinguistics, vol IIII, 197677
obejmuje: lingwistykę, neuroanatomię, neurologię,
neurofizjologię, filozofię, psychologię, psychiatrię,
patologię mowy, informatykę

Podstawowe pytania
●
●

●

●

●
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wpływ uszkodzeń mózgu na język i komunikację
rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych a ewolucja
gatunku
jak dzieci uczą się komunikować i używać języka?
przyswajanie języka a rozwój mózgu
jak mierzyć i wizualizować procesy mózgowe odpowiedzialne
za język i komunikację
jak tworzyć dobre modele procesów językowych i
komunikacyjnych
symulacje komputerowe przetwarzania języka, jego rozwoju
i utraty

Podstawowe zagadnienia
●
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Afazja: nabyta utrata zdolności językowych na skutek
uszkodzenia mózgu (zazwyczaj lezja ogniskowa)
Lezja: patologiczne lub sztuczne uszkodzenia narządu lub
tkanki
Afazjologia – badania nad problemami lingwistycznymi
będącymi skutkami afazji
rozwojowe dysfunkcje językowe: SLI (specific language
disorder)
techniki pomiaru aktywności mózgu:
– statyczne: CT, MRI (magnetic resonance image)
– dynamiczne: EEG, PET (positron emission), fMRI, MEG

Mózg a język
●

●

lokalizm: odmienne “wyższe funkcje” są zlokalizowane w
odmiennych ośrodkach mózgowych (zwł. kora)
– równorzędność lub nadrzędność ośrodków
– Gall, Broca
asocjacjonizm: wyższe funkcje uzależnione są od powiązań
pomiędzy różnymi ośrodkami w mózgu (korze)
– zdolności językowe to relacje pomiędzy obrazami a
słowami
– Wernicke, Lichtheim, Geschwind (koneksjonizm)

Mózg a język
●

●
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dynamiczna lokalizacja funkcji: odmienne subfunkcje
zlokalizowane są w różnych częściach mózgu. Kombinacje
subfunkcji to złożone funkcje
– Łuria, Wygotski
holizm: mózg działa jako całość przy realizacji wyższych
funkcji
– pogląd zwany ”kognitywizmem”
– Marie, Head, Goldstein
stanowisko hierarchiczne (ewolucyjne): podkreśla
warstwową budowę mózgu i rolę warstw w języku i
komunikacji; Jackson, Brown

Wybrane teorie neurolingwistyczne
(1) Franz Josef Gall (1758  1828)
● lokalizacja zdolności mentalnych w korze mózgowej
● kora: najwyżej zorganizowana część mózgu; morfologicznie
jednolita
założenia teorii Galla:
–
–
–
–
●
●

istnieje pewna liczba wrodzonych zdolności
są one niezależne od siebie
nie można badać ich natury a jedynie warunki materialne
miejscem tych warunków jest kora mózgowa

kranioskopia a frenologia
2 obszary językowe ulokowane w płatach czołowych mózgu:
artykulacja mowy i pamięć słów

Teorie neurolingwistyczne
(2) Paul Broca (1824  1880)
● teoria oparta na badaniu symptomów pacjenta Leborgne i
sekcji mózgu
● trudności w artykulacji spowodowane lezją trzeciego
czołowego zwoju w lewej półkuli
2 istotne hipotezy:
–
–

możliwość lokalizacji funkcji psychologicznych w zwojach
mózgowych
symptomy lingwistyczne skutkami lezji w lewej półkuli

Obszar Broca
●

Mózg pacjenta badanego przez P. Broca (po
lewej) i schemat mózgu z zaznaczeniem obszaru
Broca

Teorie neurolingwistyczne
(2) Carl Wernicke (1824  1880)
● pacjenci z ograniczonym pojmowaniem języka: uszkodzony
obszar Wernickego
● “zwój językowy”: od obszaru Wernickego do Broca
● lezje: afazja czuciowa (W), ruchowa (B), przewodzenia;
–
–
–
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identyfikacja kompleksów symptomów
idea przepływu informacji
idea reprezentacji: motorycznej i słuchowej

włókna kojarzeniowe (reprezentacje wizualne, słuchowe,
dotykowe) – asocjacjonizm
stany doświadczeniowe świata odpowiadają stanom w
mózgu  idealizm

Obszar Wernickego
Schemat mózgu z zaznaczonym obszarem Wernickego i Broca (po
lewej) oraz model “domek” Lichtheima-Wernickego przetwarzania
języka (szczegółowy opis – następny slajd)

Teorie neurolingwistyczne
(3) Ludwig Lichtheim (1845  1928)
● postuluje trzeci ośrodek językowy: ośrodek pojęciowy
wejście słuchowe: a –>
reprezentacja słuchowa (OW): A –>
reprezentacja motoryczna (OB): M –>
lub interpretacja (OP): B
● wyjaśnia istnienie afazji:
✗
✗
✗

✗
✗

Broca (f. ekspresywna): 1
Wernickego (f. receptywna): 2
kondukcyjnej (zaburzenia powtarzania i
mowy): 3
transkorowa sensoryczna (zaburzenia pojmowania): 6
transkorowa motoryczna (zaburzenia mowy spontanicznej): 4

Teorie neurolingwistyczne
(4) John Hughlings Jackson (1835  1911)
● badał jak bodźce wywołują reakcje i złożoność reakcji
● Dwa poziomy języka:
–
–
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poziom automatyczny
poziom propozycjonalny: forma i stopień elastyczności

mowa to część myślenia
zastosowanie ewolucyjnych zasad Spencera do opisu układu
nerwowego
3 poziomy funkcji: automatyczne odruchy, automatyczne
działania, działania intencjonalne
antylokalizm: “lokalizacja symptomów nie może być
identyfikowana z lokalizacją funkcji”

Teorie neurolingwistyczne
(5) stanowiska holistyczne
Pierre Marie:
● afazja: zaburzenie obejmujące upośledzenie intelektualne
● AW: ubytek ogólnej inteligencji
AB: anarthria (trudności artykulacji) + afazja
Henry Head:
●

●
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uszkodzenia mózgu powodują “asymbolię” (zarówno f.
werbalne, jak i niewerbalne)
zasięg lezji określa stopień zaburzenia symbolicznego
4 typy afazji (związane z typami symbolicznego myślenia):
werbalna (motoryczna), syntaktyczna (agramatyzm), nominalna
(zab. nazywania), semantyczna (zab. przypisywania znaczeń)
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