
  

Z punktu widzenia kognitywisty:
język naturalny

Wykład VI:

Elementy neurolingwistyki



  

Teorie neurolingwistyczne
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 (BA 44-45)

2 istotne hipotezy:
 możliwość lokalizacji funkcji psychologicznych w zwojach 
mózgowych
 symptomy lingwistyczne skutkami lezji w lewej półkuli 



  

Teorie neurolingwistyczne



  

Teorie neurolingwistyczne
Carl Wernicke (1824 - 1880) 

pacjenci z ograniczonym pojmowaniem języka: uszkodzony obszar 
Wernickego (BA 22)

“zwój językowy”: od obszaru Wernickego do Broca

lezje: afazja czuciowa (W), ruchowa (B), przewodzenia;

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



  

Teorie neurolingwistyczne

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

John Hughlings Jackson (1835 - 1911) 

badał jak bodźce wywołują reakcje i złożoność reakcji

Dwa poziomy języka:
 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

Stanowiska holistyczne

Pierre Marie: afazja: zaburzenie obejmujące upośledzenie intelektualne

AW: ubytek ogólnej inteligencji; AB: anarthria (trudności artykulacji) + 
afazja

Henry Head:

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)



  

Wybrane teorie neurolingwistyczne

Stanowiska holistyczne - cd.

Kurt Goldstein: badania nad afazją amnestyczną

afazję wywołuje “niezdolność do zajmowania abstrakcyjnej postawy”, 
tzn niezdolność do:

podejmowania inicjatywy, zmiany i wyboru aspektu, jednoczesnego 
utrzymywania w pamięci rozmaitych aspektów, wybór tego, co istotne z 
całości i in.

Karl Lashley:

teoria mózgowej ekwipotencji i efektu masowego

jednostka psychologiczna nie gwarantuje jedności neurologicznej



  

Teorie neurolingwistyczne

Dynamiczna lokalizacja funkcji

Iwan Pawłow:

złożone zachowanie nie może być realizowane przez ustalone i 
izolowane struktury mózgowe

wyłania się ono w ontogenetycznym (osobniczym) rozwoju systemów 
dynamicznych

Lew Wygotski:

najpierw: co lokalizować, później gdzie

funkcje analizowane w kontekście rozwoju ontogenetycznego

funkcja: złożona działalność, którą (cały) organizm adaptuje do 
określonego zadania; wykonywana na wiele sposobów



  

Lingwistyka a afazjologia

Roman Jakobson (1896 - 1982)

badania nad afazją testem dla teorii lingwistycznych

analiza zaburzeń opisowymi metodami lingwistyki – lepsze zrozumienie 
roli mózgu w mowie

zależności pomiędzy: uniwersaliami lingwistycznymi, rozwojem języka 
dzieci i symptomami afazji

Dwa typy operacji językowych i afazji:
 wybór jednostek językowych (anomia i parafazje)
 zestawienia tych jednostek (agramatyzm), a dokładniej:

 kodowanie – dekodowanie 
 ograniczenie – przerwanie (stopień zaburzenia)
 ciągłość - współwystępowanie



  

Współczesne wpływy

Lingwistyka

Psychologia (i kognitywistyka)

Praca kliniczna

Neuroobrazowanie i badania dynamicznych procesów w mózgu

Symulacje komputerowe



  

Podejście neoklasyczne

Geschwind i Szkoła Bostońska

Disconnection syndromes in animal and man (1965)

syndromy rozłączenia: afazja, agnozja, apraksja

Centrum korowe: miejsce anatomiczne, zbiór reprezentacji 
lingwistycznych powiązany z przetwarzaniem tych reprezentacji

Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE)
 Afazja globalna: brak zdolności językowych
 Afazja anomiczna: niezdolność do nazywania
 Izolowany obszar mowy: kombinacja transkorowych afazji 
sensorycznej i motorycznej



  

Dynamiczna lokalizacja funkcji

A. Łuria

Mózg – system powiązań funkcjonalnych

Aktywność wymaga kooperacji różnych obszarów

“Neuropsychologia”: metoda określania jak różne obszary przyczyniają 
się do realizacji złożonych funkcji poznawczych

III funkcjonalne bloki
 Uszkodzenie bloku I: zaburzenia selektywności procesów psych.
 Blok II: paradygmatyczna organizacja komunikacji werbalnej
 Blok III: syntagmatyczna organizacja komunikacji werbalnej



  

Afazje wg Łurii

Aferentna ruchowa (kinestetyczna): fonologiczne parafazje

Akustyczno-gnostyczna lub sensoryczna (Wernickego): problemy z 
rozpoznawaniem i rozróżnianiem fonemów

Akustyczno-mnestyczna: problemy z zachowaniem w pamięci 
dostatecznie długo śladów audio-werbalnych

Semantyczna (amnestyczna): zaburzenia w sieci semantycznej słów; 
trudności ze złożonymi relacjami gramatycznymi

III blok
 Dynamiczna: trudności z przekształceniem zamysłu semantycznego w 
mowę
 Eferentna ruchowa (kinetyczna): trudności z przejściem od jednego 
fonemu do drugiego



  

Afazje wg Łurii
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