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1. A terápia elméleti alapjai

1.1. Az afázia a nyelvi képesség zavara. Nyelvi képesség: Az ember mint ma
gasabb rendű élőlény anatómiai és neurofíziológiai adottságából eredően rendel
kezik olyan más élőlénytől megkülönböztető képességgel, amely -  a II. jelző- 
rendszeren keresztül -  lehetővé teszi a külvilágból érkező információk közvetíté
sét és megértését oly módon, hogy a közösség által elfogadott verbális jeleket a 
nyelvtan elfogadott szabályai szerint használja, kiegészítve őket a nem verbális 
jelekkel. A nyelvi képesség nemcsak feltétele a sikeres nyelvi tevékenységnek, 
hanem maga is a tevékenység során fejlődik.

A nyelvi képességről alkotott definíciónk egyértelműen meghatározza az afá- 
ziaterápia célját. A nyelvi struktúrák helyreállítása során célunk, hogy az afáziás 
beteget újból képessé tegyük a külvilágból érkező információk megértésére és 
közvetítésére. Tehát újból használja a beteg a nyelvi közösség egyezményes ver
bális jeleit a nyelvtan elfogadott szabályai szerint, kiegészítve őket a nem verbá
lis jelekkel, a nyelv valamennyi modulációjában.

A fentiekből következik, hogy a nyelvi képességet helyreállító terápiáknak 
módszerükben különbözniük kell a hangképzési zavaroknál és a beszédzavarok
nál alkalmazott terápiás eljárásoktól (Lundman -  Tenenholtz -  Galyas 1978, 
Kassai 1982, Hegyi 1988).

1.2. Ha az afáziák közös problémájára szeretnénk magyarázatot kapni -  defi
níciónkból kiindulva -  egyrészt el kell határolnunk a nyelvi képesség más zava
raitól. Másrészt értelmeznünk kell az afáziát és az afáziával szorosan összefüg
gő, ám attól megkülönböztethető más funkciók zavarait: a felismerő funkciót, a 
gnózist; a kivitelezést, a praxist és annak különböző formáit az írást, az olvasást, 
a beszédet és a gesztust ( 1  .ábra).

A kommunikációs modell bemenő oldalán (input) az egymást erősítő ingerek 
az elsődleges érzékelési csatornán keresztül érintik a központi idegrendszert. A 
különböző ingerek percepciója után megtörténhet az információ felismerése és 
értelmezése. Az információ nyelvi feldolgozásának modelljei szerint az értelme
zés folyamata feltételezi az adekvát szemantikai, fonológiai, fonetikai illetőleg 
grafikai reprezentációt. Ezek együttesen a kimenő oldalon (output) a kivitelezést
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több csatornán keresztül teszik lehetővé. A visszacsatolás ellenőrző folyamata 
meggyőzhet a kivitelezés helyességéről, amely olvasás, írás, beszéd vagy a sike
teknél a beszédet helyettesítő "kézjelnyelv" (Poizner- Bcluggi -  Kiima 1990) és 
gcsztuskommunikáció útján is megvalósulhat.

input---------- ► KÖZPONTI IDEGRENDSZER---------------------- ►output

1 . ábra
Információ-feldolgozás a szófelidézés szintjén

1.3. Az afáziás beteg hiányos vagy hiányzó nyelvi képességének az okát a 
központi idegrendszer információ-feldolgozó folyamatának hiányában, illetőleg 
zavarában látjuk (Marshall -  Newcombe 1973; Newcombe Marshall 1981.). 
Az információ-feldolgozó folyamat valamely pontján beálló zavar a beteget 
megakadályozza abban, hogy a nyelvi jeleket a nyelv szabályainak megfelelően 
előhívja és szándéka szerint a kifejezés eszközeként felhasználja (Finkelnburg 
1870; Froment 1921; Head 1926; Helm-Estabrooks et al. 1981; Howard et al. 
1984). Ezért feladatunk, hogy segítsük -  a nyelv valamennyi szintjén - a nyelvi 
jelek előhívásának módját, hogy közlési szándéka szerint, azok megfelelő sorát 
alkossa meg a beteg.
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1.4. A jelhasználat zavara olvasásban és írásban ugyanolyan áttételesen je
lentkezik, mint a beszéd és a beszédmegértés zavarában (Poeck 1982; Lang -  
Stockert 1986). Az olvasás és írás útján történő információ-feldolgozó folyama
tok ismerete az afáziás beteg nyelvi képességének helyreállításában közvetett se
gítséget nyújt. Ezért feladatunk az egymást erősítő nyelvi modulációknak -  az 
írásnak, az olvasásnak és a beszédnek -  egyidejű helyreállítása, amelyben termé
szetes szerepet kap a beszédet kísérő kifejező taglejtés és kézmozdulat (vö. 
Shewan -  Bandur 1986).

2. A betegek kiválasztásának szempontjai

A betegek kiválasztásában a klinikai (neurológiai és belgyógyászati) diagnó
zisra és a funkcionális próbák eredményeire támaszkodtunk. A neurológiai fak
torok mellett a nyelvi, a pszichés és a pszichoszociális faktorokat vettük figye
lembe (2 . ábra).

Neurológiai szempontok a betegség természete 
stabilitás a szervezeti állapotban 
lokális sérülés 
főként vaszkuláris történés

Nyelvi szempontok készség a verbális kontaktusra 
figyelem a beszédhangra 
alapvető hangadási képesség 
ritmus visszaadásának képessége

Pszichológiai szempontok érintetlen intellektus 
ép emlékező képesség 
megfelelő motiváltság
mentesség a nagyobb pszichiátriai betegségtől

Pszichoszociális szempontok családi együttműködés 
környezeti és szociális támogatás 
elérhető terápiás központ

2 . ábra
A betegek kiválasztásának szempontjai
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3. A terápia ismertetése

Kezelések Fordulópontok a Terápiás gyakorlatok
gyakorisága terápia idejében

naponta 1 óra 

naponta 1 óra 

hetente 3x1 óra 

hetente 2x1 óra 

hetente 2x1 óra 

hetente 1 óra

2 - 4  hét 

4-12 hét 

8 - 5 2  hét

10-24 hónap 

1.5-3 év

3 -4  év

I
1

I

I:

1

I

AKTIVIZÁLÓ SZAKASZ

* SZINDRÓMA-

SPECIFIKUS

GYAKORLATOK

a hangfelidézés 
szintjén

a szóalkotás 
szintjén

|a mondatalkotás 
szintjén

îgalko 
Ytjén

t i  KONSZOLIDÁLÓ SZAK A SZ

|a szövegalkotás 
szint

aS 
8  *o

3. ábra
A terápia felépítése

A 3. ábra a terápiás gyakorlatok rendjének áttekinthetőségét szolgálja. Bemu
tatja a gyakorlatok főbb csoportjait, a rájuk fordított időt, a terápiás órák gyako
riságát és azok egyéni vagy csoportos jellegét.

3.1. Az aktivizáló szakaszban a pszichés funkciókat aktivizáljuk abból a cél
ból, hogy a nyelvi úton történő felismerést elősegítsük együttcselekvéssel, erős 
gesztusok által irányított cselekvéssel és ezekhez társuló verbális késztetéssel. A 
beteg ismétlődő tárgyi tevékenységében a vizuális, az auditív, a taktilis és a ki- 
nesztetikus érzékelések észlelésekké rendeződnek. Az analogikusán ismétlődő 
észlelések segítik a cselekvés tárgyának és a cselekvés műveletének felismerését. 
Merdian (1984) bebizonyította, hogy a preverbális tanulási képesség fejleszté
sével a felismerési és megnevezési funkciók javulnak.

3.2. A szindróma specifikus gyakorlatokban kialakítjuk azokat a képessé
geket, amelyek által a beteg nyelvi képességének újból birtokosává válik. A gya
korlatok nyelvi szintekhez rendezhetők.

A nyelvi terápia " kezdő szakaszában" a hangfelidézés és a szóalkotás szint
jén -  célunk az írás és olvasás képességének a kialakítása, azaz a kognitív infor
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máció-feldolgozó folyamatok működtetése, nyelvi analízis, szintézis és szintézis 
útján történő analízis segítségével. A terápia "haladó szakaszában" -  a mondat
alkotás és a szövegalkotás szintjén -  a beszédet javítjuk azáltal, hogy az olvasás 
és az írás útján történő információ-feldolgozás állandó külső ellenőrzést biztosít 
mind a fonológia, mind a grammatika, mind a szemantika számára, szemben a 
beszéddel, amelyben az ilyen ellenőrzésnek többnyire belsőnek kell lennie 
(Lytton -  Brust 1989).

Ha az aktivizáló szakaszban a beteg képes előbb színeket, egyszerű mértani 
alakokat azaz "prototípusokat" (Ádám 1987), majd tárgyakat több tulajdonság 
alapján is azonos csoportba válogatni, akkor megtartó emlékezete képes több sti
mulus egyidejű befogadására és megtartására. Ezt a képességet használjuk fel ar
ra, hogy a hangképzéshez kötött nyelvi jeleket a beteg képes legyen felidézni oly 
módon, hogy egyidejű kapcsolat jöjjön létre a kimondott hang, az elhangzott 
hang és a leírt betűkép között. -  Úgy véljük, a magánhangzók, mint zenei ele
mek felidézését a nyelvhasználat szempontjából nem domináns félteke ép műkö
dése is támogatja (Pléh 1981; Lebrun 1983; Geschwind -  Galaburda 1985).

A magyar magánhangzók felidézésének sorrendjét három csoportba rendezve 
a 4. ábra mutatja (4. ábra).

4. ábra
A magánhangzók felidézésének sorrendje

A magánhangzók megkülönböztetését egymástól és azok kiemelését a hang
sorból auditív, vizuális, kinesztetikus és taktilis ingerek együttesével segítjük. A 
hangot kiejtjük, színes alapú betűképét megmutatjuk, majd a képzésmódra utaló 
vagy a "kódszót" (de Partz 1986) felidéző fonomimikával kísérjük közös hang
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zóejtésünket. A hangot kézírással is rögzítjük, majd önálló ejtését szorgalmaz
zuk.

A mássalhangzók felidézését és megkülönböztetését más anyanyelvi han
goktól az első négy vokális biztos felismerése után kezdjük. Itt is, mint a magán
hangzóknál az indirekt stimulációs ingcregyüttessel ható felidéző módszert kö
vetjük (Weigl 1979).

Már az első négy magánhangzó és egyetlen mássalhangzó felidézésének a ké
pessége biztosítja, hogy a beteg kevés számú hang- és betűkészletéből értelmes 
szónak megfelelő hang és betűsort alkosson.

Szóalkotáson az akusztikusán felfogott szó vizuális megformálását értjük.
Az akusztikusán elhangzott teljes szó hang- és betűjeleinek előhívása és azok 
megfelelő hangsorainak megalkotása kezdetben a szavak alaki tulajdonságai sze
rint alkotott csoportokban történik. A szóalkotást a kezelő stratégiai utasítása se
gíti, amely utal a hang illetőleg a betűváltozás helyére és arra, hogy milyen vál
tozás fog bekövetkezni (5. ábra). Például, "Figyeljen a szó elejére, egy betűvel 
hosszabb lesz a szó!" A szó szimbólumértékének felidézését támogatja a hangzás 
után felismert minimális fonológiai eltérés és a szó szemantikai megjelenítése 
tárgyi szituációs kontextusban és mondatban (Howard et al. 1985).

A kezelő óráról órára a beteg aktuális hangfelidéző nehézsége szerint választ
ja meg a szavak alaki tulajdonság szerinti csoportját. Ezért nem lehet tartósan 
eszközünk a szavakhoz tartozó képgyűjtemény a szavak szemantikai tartalmának 
támogatásában. Ezek helyett a szavakat, például azok etimológiai származékait, 
mondatokban, a mondatok részeiként tálaljuk és ebből a kontextusból emeli ki a 
kezelő -  később önállóan a beteg -  a kirakásra váró szót.

A gyakorlatok előrehaladtával, amikor a beteg egyre önállóbb a mondatok ál
tal segített szófelidézésben, a szavak jelentésviszonyai alapján alkotott csoporto
kon belül teljes szóváltással történnek a szókialakítások. A jelentésviszonyok 
alapján a felidézhető szavak körét a következő fokozatok szerint bővítjük: anto- 
nímákkal (kicsi, nagy), szinonimákkal (eb, kutya), szemantikai mezővel (bútor, 
asztal, szék), rész-egész kapcsolatokkal (asztal, fiók), funkcionális kapcsolatok
kal (gyalu, fa, fűrész, enyv) és szituációs kontextussal (pénztár, vonat, menetjegy, 
kalauz, utasellátó, újság, vasútállomás).

Funkcionális kapcsolatokban és szituációs kontextusban a tárgyak a beteg 
cselekvéssel kapcsolatos ismeretei alapján jelennek meg. Helyesnek látjuk, ha a 
gyakorlatokat a mondatalkotás szintjén folytatjuk. Ekkor a beszédben kifejezett 
mondatalkotás az olvasás és az írás közvetítésével valósul meg. Ehhez a diszle
xiás gyermekek számára készült Meixner-féle olvasókönyvet használjuk.

Ugyanazon a terápiás órán belül a betűk, a szótagok és a szavak olvasásán ke
resztül jutunk a mondatok olvasásáig.
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5. ábra
Szóalkotás a szavak alaki tulajdonságai szerint

A szavakat szükség szerint, azaz attól függően, hogy a beteg mely olvasási 
csatornát használja, szelektív korlátozással olvastatjuk. Az olvasott szót megis
mételtetjük és értelmeztetjük. A szómagyarázatban "verbális" mondatértékű ki
fejezések és "nem verbális" eszközök használata egyaránt elfogadhatók (Davis, 
Wilcox 1985).

Az egyszerű, a bővített és az összetett mondatok alkotását mondatanalógiák 
támogatják, amelyek lehetővé teszik a felszíni jegyek (szórend, ragok, jelek stb.) 
alapján a tapasztalati (nyelvtani) általánosítást anélkül, hogy a nyelvtani kategó
riákat megneveznénk.

Az időrend gyakorlásával a mondatokat eseménysorokká, szöveggé kapcsolja 
össze a beteg. A szövegalkotás szintjén képtörténetek, majd olvasás utáni szö
vegfelidézés alapján alkot szöveget a beteg.

Friederica Meixner osztrák kolleganő képtörténeteit használjuk (6 . ábra).
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6 . ábra
Kcptörtcnet a szövegalkotás szintjen

A történet egyes kepeihez írásban kérdéseket adunk. A kérdésekben a szöve
get összetartó elemeket (direktívákat, anafórákat, kötőszavakat stb.) észleli a be
teg. A szóban megfogalmazott válaszokban, majd az írásban ezeket kötelezően 
használja. Használatukkal képes lesz a beteg a megelőző mondathoz igazítani a 
rá következőt.

Az olvasás utáni szövegfelidézcs magasabb szinten fejleszti az olvasást és a 
szövegalkotást. La Fontaine meséinek költői műfordításaiban kevés a redundáns 
elem, annál több az új információt hordozó kifejezés, amelyek nem támogatják a 
beteg sztereotip kifejezésein alapuló kitalálásait (Fónagy 1986). A mese leírásá
ban és elmondásában lehetőség van arra, hogy az idézett párbeszédet a gramma- 
tikailag bonyolultabb függő beszéd váltsa fel.

3.3. A konszolidáló szakaszban célunk az általános nyelvi kommunikációs 
képesség gyakorlása a betegcsoport által teremtett szituációs kontextusban. A 
csoportterápiában irodalmi alkotás; novella, elbeszélés, kisregény elolvasása 
után egyenrangú kommunikációs partnerként kölcsönös az információcsere. A 
nyelvhasználatot a társalgási beszéd motiválja (Cvetkova 1980; Glockman 
1981).
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4. Eredmények és következtetések

1982-től 1990-ig a nyelvi restrukturáló terápiánkban résztvevő afáziás bete
gekről és eredményeinkről az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást (7. ábra).

Betegek száma
Nő
Férfi

19
7

1 2

Kor szerinti megoszl. 33 -  70 (év)
Átlagéletkor (év) ± SD 52,9 ± 12,5
Tanultsági szint közép és felsőfok
Neurológiai betegség akut cerebrális lézió 

vaszkuláris történés (Stroke) 
bal hemiszférium sérülése

Afázia típusa globális
Kísérő neurológiai tünetek jobb oldali végtagbénulás 

jobboldali végtagzsibbadás 
jobboldali végtag túlérzékenység

Átlagos kezelési idő legalább 4 év 
azaz 420 óra/fő

Javult 15 fő
Nem javult (4 fő) alacsony tanultsági szint (analfabéta) 

alacsony intellektuális képesség 
ritmus visszakopogásának képtelensége
-  rövid idejű memória sérülése
-  képtelenség a szótagtartásra

7. ábra
Összegző táblázat a kezelt betegekről és az eredményekről

Tizenkilenc afáziás beteget kezeltünk, akik neurológiai diagnózisuk és funk
cionális vizsgálataink szerint globális afáziások voltak. A lejegyzett betegek kö
zött hét nő és tizenkettő férfi volt. Átlagos életkoruk 52,9 év, a fiatalabb és az 
idősebb öt betegen kívül a többség 50-60 év közötti volt. Az átlagos kezelési idő 
négy év, ami azt jelenti, hogy egy beteg eredményes kezeléséhez 420 terápiás 
órára volt szükség.

15 beteg kezelése eredményes volt. Ők bármely kommunikációs helyzetben 
szándékuk szerint, zavartalan információ-cserére képesek beszéd, olvasás és írás 
útján egyaránt.
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4 beteg kezelése sikertelen volt. Ezeknél a betegeknél a nyelvi-, a pszichés- 
és a pszichoszociális adottságok bizonyultak kedvezőtleneknek. Eredménytelen
ségük több tanulsággal szolgált:

a) Az alacsony tanultsági szint és az alacsony szintű intellektuális befogadó 
képesség nem teszi lehetővé vállalkozásunk végrehajtását, amelyben a beteg 
nyelvi képességét kívánjuk újra felépiteni és/vagy előhívhatóvá tenni a betegben 
rejlő kognitív képességek függvényében.

Az egyik 70 éves analfabéta nő beteget hiába tanítottuk a hangok/betűk fel
ismerésére, azok írására, ez mindvégig eredménytelen volt. Ugyanígy a glo
bális szófelidézést sem támogatta a szóképes megerősítés. Végül a tárgyké
pek segítségével történő korlátozott számú szófelidézés sem adott lehetősé
get a nyelvi képesség rendszerben működő helyreállítására.
Másik 70 éves nő betegünk négy elemit végzett, háztartásbeli volt és tanyá
juk földműveléséből élt családjával. A beteg intellektuális befogadó képes
sége és intellektuális igénye hiányzott az. olvasás- és írás alapú nyelvi terápi
ához.

b) A ritmus visszakopogásának a képtelensége két szempontból is kedvezőt
lenül befolyásolhatta terápiánk sikerét. Pszichológiai szempontból a rövid távú 
akusztikus memória sérülésére következtethetünk, nyelvi szempontból pedig a 
belső ritmuson alapuló szótagolási képességet vélhetjük elveszettnek.

Két 58 és 62 éves férfi beteg nem tudott ritmust visszakopogni, erre megta
nítani nem tudtuk őket. Mindkét beteg beutalással, a sérülést követően más
fél és két hónap után került terápiás foglalkozásra. Ekkorra kialakult hadaró, 
ncologizmusokkal teli, érthetetlen beszédük. Készségük a verbális kontak
tusra egyoldalú volt; nyelvi kifejezésre törekvő, a partner megértését mellő
ző. Tartós kontaktus kiépítésének hiányában terápiás próbálkozásaink az ak
tivizáló szakaszban eredménytelenek voltak. -  A két eset hasonlósága arra is 
enged következtetni, hogy az. artéria cerebri media elzáródás mindkét beteg
nél nagyobb vagy mélyebb területi sérülése a kezelhető betegekhez képest, 
makacs verbális és konstruktív apraxiát eredményezett. Erről a területi kiter
jedésről érdemes lett volna computer tomographiás (CT) felvétellel meg
győződni. (A készülékkel a szegedi Röntgen Klinika csak 1990 első hónap
jaitól rendelkezik.)

e) E két utóbbi esetben figyelemre méltó, hogy másfél, illetőleg két hónapig a 
betegek csak orvosi ellátásban részesültek és otthonukban családtagjaik értetlen
ségével találkoztak. A célirányos terápia kezdete késett. A terápia által javult be
tegek betegségük kezdetétől már a második, legkésőbb a negyedik héttől a céli
rányos terápia aktív részeseivé váltak. Véleményünk szerint a betegség kezdete
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és a terápia kezdete között eltelt idő befolyásolja a beteg nyelvi felépülését 
(Darley 1982; Reinwang 1984; Lang -  Stockert 1986).

Irodalom

Ádám György: A megismerés csapdái. Budapest 1987, 45-71.
Darley, F. L.: Aphasia. Philadelphia, London, Toronto, Mexico City, Rio de Janeiro, Sydney, 

Tokio, 1982.
Davis, G. A. -  Wilcox, M. J.: Adult aphasia rehabilitation: applied pragmatics. Windsor, 1985.
Cvetkova, L. S.: Some ways o f  optimisation o f  aphasies' rehabilitation. International Journal o f 

Rehabilitation Research 3. 1980, 183-190.
Finkelnburg, F. C : Asymbolie und Aphasie. Berliner Klinisches Wochenschrift 7, p. 1870, 

449—450, 460-462.
Froment, J.: La reeducation des aphasiques moteurs: principles, procédés et résultats. Medical 

1921,267-273 .
Fónagy Iván: Beszéd és valószínűség. Magyar Nyelvőr, 1986, 309-320.
Geschwind, N. -  Galaburda, M. A.: Cerebral lateralization. Archives o f  Neurology 42. 1985, 

428-459 .
Glindemann, R. -  Springer, L.: PACE-Therapie und Sprachsystematische Übungen. Ein integ- 

rativer Vorschlag zur Aphasietherapie. Sprache-Stimme-Gehör 13. 1989, 188-192.
Glockman, J. M.: On increasing motivation to communication in aphasies' rehabilitation. 

International Journal o f  Rehabilitation Research 4. 1981, 78-81.
Head, H.: Aphasia and kindered disorders o f  speech. Cambridge, 1926.
Hegyi Agnes: Neurolingvisztika a logopédiában. In: Művelődési Minisztérium Gyógypedagógiai 

Továbbképző Könyvtára. Budapest, 1988, 152-159.
Helm-Estabrooks, N.A. -  Fitzpatrick, P. M. -  Barresi, B.: Response o f an agrammatic patient to a 

syntax stimulation program for aphasia. J. Speech Hearing Disord. 46. 1981,422—427.
Howard, D . -  Patterson, K. E. -  Franklin, S. -  Morton, J. -  Orchard-Lisle, V. M.: Variability and 

consistency in picture naming by aphasie patients. In: F.C. Rose (ed.): Recent Advances in 
Neurology. 42. Progress in Aphasiology. New York, 1984.

Howard, D. -  Patterson, K. E. -  Franklin, S. -  Orchard-Lisle, V. M. -  Morton, J.: The treatment of 
word retrieval deficits in aphasia: a comparison o f  two therapy methods. Brain. 108. 1985, 
817-829 .

Kassai Ilona: A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság tájékoztatója 1. 1992, 5-9.
Lang, Ch. -  Stockert, Th. R.: Zum gegenwärtigen Stand der Aphasietherapie. Fortschr. Neurol. 

Psychiat. 54. 1986, 119-137.
Lebrun, Y.: Cerebral dominance for language. A neurolinguistic approach. Folia Phoniatrica 35. 

1983, 13-39.
Lytton, W. W. -  Brust, J. C. M.: Direct dyslexia. Preserved oral reading o f  real words in 

Wernicke's aphasia. Brain 112. 1989, 583-594.
Marshall, J. C. -  Newcombe, F.: Patterns o f  paralexia. Journal o f  Psycholinguistic Research 2. 

1973, 175-199.

Merdian, G.: Semantische Störungen bei aphasikem. Europäische Hochschulschriften. P. Lang, 
Frankfurt am Main, New York, 1984.



155

Newcombe, F. -  Marshall, J. C.: On psycholinguistic classifications o f the acquired dyslexias. 
Bulletin o f  the Orton Society 31. 1981 ,29-46 .

Partz de, M. P.: Reducation o f  a deep dyslexic patient: rationale o f  the method and results. 
Cognitive Neuropsychology 3. 1986, 149-177.

Pléh Csaba: Különböző szórendű mondatok értelmezése és a dichotikus hallási asszimetriák 3-6  
éves gyermekeknél. Pszichológia 3. 1981, 365-393.

Poeck, K.: Leitungsstörungen. In: K. Poeck (ed.) Klinische Neuropsychologie. Stuttgart, 1982, 
159-167.

Poizner, H. -  Bellugi, U. -  Klima, E. S.: Biological foundations o f language. Clues from Sign 
Language. Ann. Rev. Neurosci. 13. 1990, 283-307.

Reinwang, I.: The natural history o f  aphasia. In: Rose, F. C. (ed.) Progress in Aphasiology. 
Advances in Neurology, 42. New York, 1984, 13-24.

Shewan, C. M. -  Bandur, D. L.: Treatment o f  aphasia: a language-orianted approach. London, 
1986.

Weigl, I.: Neuropsychologische und psycholinguistische Grundlagen eines Programms zur 
Rehabilitierung aphasisher Störungen. In: G. Peuser (ed.) Studien zur Sprachtherapie. 
München, 1979,491-514.


