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ÖZET
Binlerce y›ld›r insanlar› düﬂündüren ilginç olgular›, 150 y›la yaklaﬂan bilimsel alt yap›s› ve hiçbir zaman azalmayan tart›ﬂma zeminine
karﬂ›n, nörolojik bilimlerde konuﬂma ve dil bozukluklar›na verilen önem beklenilenden çok daha azd›r. Bu yaz›da öncelikle, nörolojik
bilimlerde devam eden bu “üvey evlat” muamelesinin nedenleri üzerinde durulacak ard›ndan gündelik pratik içinde çok s›k biçimde
karﬂ›m›za ç›kan nörolojik kökenli konuﬂma ve dil bozukluklar›na de¤inilecektir. Yaz›n›n kaleme al›nmas›n›n arkas›ndaki beklenti, her biri bize sinir sistemini ve hastalar›n› daha iyi ö¤renme ve bu yolla onlara daha fazla yararl› olabilme ﬂans› tan›yan klinik tablolarla ilgili
gerçeklerin daha yayg›n biçimde bilinmesidir.
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ABSTRACT
Speech and Language Disturbances in Neurology Practice
O¤uz Tanr›da¤
Neuropsychiatry Istanbul Hospital, Istanbul, Turkey

Despite the well-known facts discerned from interesting cases of speech and language disturbances over thousands of years, the scientific background and the limitless discussions for nearly 150 years, this field has been considered one of the least important subjects in neurological sciences. In this review, we first analyze the possible causes for this “stepchild” attitude towards this subject and
we then summarize the practical aspects concerning speech and language disturbances. Our underlying expectation with this review
is to explain the facts concerning those disturbances that might offer us opportunities to better understand the nervous system and
the affected patients.
Key Words: Dysarthria, stuttering, speech, apraxias, aphasia.
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KONUﬁMA ve BOZUKLUKLARI
Konuﬂma; motor, kognitif ve linguistik özellikleri olan
bir iﬂlevdir. Bu özellikler normal bir konuﬂma kavram›n›n
olmazsa olmaz, kardinal özellikleridir. Bu özelliklerden biri
olmad›¤›nda ya da onunla ilgili bir problem oldu¤unda di¤er ikisi sa¤l›kl› olsalar da normal bir konuﬂma iﬂlevi ortaya konamaz.
Konuﬂma Motor Bir ‹ﬂlevdir

Speech and Language Disturbances

Tablo 1. Dizartri gözlemi sayesinde akla gelebilecek sendrom
ve hastal›klar
• Spastik dizartri: Psödobülber paralizi
• Flask dizartri: Bülber paralizi
• Mikst flask-spastik dizartri: Amyotrofik lateral skleroz
• Ataksik dizartri: Serebellar hastal›klar
• Hipokinetik dizartri: Parkinsonizm
• Yavaﬂ hiperkinetik dizartri: Distoni

Konuﬂman›n motor özelli¤i; konuﬂma s›ras›nda rol
alan solunum, yüz ve sesle ilgili sinir ve kaslar›n çal›ﬂmalar› ve aralar›ndaki denge ve koordinasyonla ilgili özelliktir.
Bu nedenle, sözü edilen sinir ve kaslar›n bu özelliklerinin
birlikte ya da teker teker bozulmas› motor konuﬂma bozukluklar›n›n alt yap›s›n› oluﬂturur. ‹lgili kaslar›n güçleri,
derin duyular›, dengeleri ve koordinasyonlar› sinir sisteminin iﬂlevsel yap›lanmas›n›n bir gere¤i olarak farkl› yap›lar
taraf›ndan ortaya konuldu¤u için çeﬂitli nedenlerle bu yap›lar›n farkl› farkl› etkilenmeleri birden fazla motor konuﬂma bozuklu¤u türünün varl›¤›n› gerekli k›lar.
Motor konuﬂma bozukluklar› üç tablo içinde de¤erlendirilebilir: Dizartri(ler), kekemelik ve konuﬂma apraksisi.
Dizartri(ler): Solunum, ses ve konuﬂmayla ilgili sinir
ve/veya kaslar›n güç, h›z ve koordinasyon iﬂlevlerindeki
bozukluklar sonucu görülen motor konuﬂma bozukluklar›d›r. Farkl› dizartriler nörolojik terminoloji içinde bozulan
mekanizmay› niteler biçimde adland›r›l›r. Örne¤in; dizartriye neden olan mekanizma bozuklu¤u motor nöronlarla ilgiliyse; tutulan motor nörona atfen birinci motor nöron dizartrisi ya da ikinci motor nöron dizartrisi; bozukluk serebellar sistemle ilgiliyse serebellar dizartri; ekstrapiramidal
sistemle ilgiliyse ekstrapiramidal dizartriler; (hipokinetik ve
hiperkinetik dizartriler ﬂeklinde) olarak adland›rma yap›labilir. Bu dizartrilerdeki konuﬂma bozukluklar›n›n özellikleri
tutulan yap› ya da sistemin hastal›klar›nda ortaya ç›kan
bulgular›n genel özelliklerine uyar. Örne¤in; serebellar dizartride konuﬂma kaslar›n›n tonusuyla ve koordinasyonuyla ilgili bozukluk sonucu gövdede ve ekstremitelerde ortaya ç›kan bozukluklara benzer biçimde ataksik dizartri, hipokinetik ekstrapiramidal hastal›klarda, örne¤in; Parkinson hastal›¤›nda bu hastal›¤›n yavaﬂlama-donma özelliklerine uyan hipokinetik dizartri, hiperkinetik hastal›klarda istemsiz hareketler nedeniyle hiperkinetik dizartri ortaya ç›kar.
Dizartriler, varl›klar›yla ve ortaya ç›k›ﬂ mekanizmalar›yla bize tüm nörolojiyi özetler. Nöroloji prati¤inde, tek baﬂ›na dizartriyi tan›yarak ve analiz ederek tan›, ay›r›c› tan› ve
lokalizasyon çabalar› sergilemek mümkündür. Tablo 1 dizartrilerin arkas›nda yatan nörolojik hastal›k spektrumunu
göstermektedir (1).
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• H›zl› hiperkinetik dizartri: Kore

Dizartrilerin kendi aralar›ndaki ay›r›c› tan›ya ek olarak
di¤er konuﬂma problemleriyle de ay›r›c› tan›lar› gereklidir.
Bu tür ay›r›c› tan›da iki baﬂl›k öne ç›kar: Dizartri-dil bozuklu¤u ay›r›c› tan›s›, dizartri-konuﬂma apraksisi ay›r›c› tan›s›.
Birinci ay›r›c› tan›da dizartrileri dil bozukluklar›ndan ay›rmada dizartrilerin sadece konuﬂmaya ait motor bozukluklar olmalar›na karﬂ›n dil bozukluklar›nda linguistik yanl›ﬂlara s›k rastlanmas› ve konuﬂma d›ﬂ›ndaki di¤er dil iﬂlevlerinde, örne¤in; yazmada, okumada vs. bozukluklara
rastlanmas›d›r. ‹kinci ay›r›c› tan›da ise iki farkl› motor bozuklu¤un ayr›m› söz konusudur. Dizartrilerde konuﬂma
çabas› etkilenen mekanizman›n özellikleri eﬂli¤inde ayn›
biçimde sürdürülürken, konuﬂma apraksisinde baﬂlang›çta yap›labilen bir heceleme k›sa bir süre sonra bozulur ve
yanl›ﬂ söylenmeye baﬂlan›r. Örne¤in; bir dizartri hastas›na “okul” kelimesini tekrarlamas› söylendi¤inde etkilenen
mekanizma eﬂli¤inde spatik, flask, hipokinetik ya da hiperkinetik biçimlerde “okul” kelimesi söylenebilir ve performans zaman içinde de¤iﬂmez. Oysa konuﬂma apraksisinde “okul” kelimesi söylenmeye baﬂland›ktan sonra ﬂu
tür bir performans ortaya ç›kar: “Okul”, “okul”, “okul”,
“oluk”, “oklu” gibi.
Kekemelik: Geliﬂimsel ya da sonradan ortaya ç›kan
motor bir konuﬂma bozuklu¤udur. Bu bozuklukta genellikle belirli harflerin, hecelerin ya da kelimelerin söylenmesi
esnas›nda tak›lma söz konusudur. Kekemelik gözlemleri
kimi zaman onun alt›nda yatan mekanizmalar konusunda
bize bilgiler vermektedir. Örne¤in; birçok kekeme kiﬂide
ﬂark› ya da ﬂiir söylerken bu bozuklu¤un ortadan kalkmas›, di¤er bir deyiﬂle sa¤ hemisferik prozodi ve emosyon
katk›s›yla kekemeli¤in çözülmesi kekemeli¤in daha çok sol
hemisferle ilgili oldu¤unu düﬂündürürken, kekemelerin ço¤unun zorland›klar›nda gövde ve baﬂ hareketlerine baﬂvurarak tutuklu¤u çözmeleri ekstrapiramidal mekanizmalar›n da rolünün oldu¤unu hissettirmektedir. Bazen istemsiz
yüz ve çene hareketlerinin kekemeli¤e eﬂlik etmesi yine
ekstrapiramidal orijinli bir fenomene, distoniye dikkat çekmektedir (2,3).
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Konuşma ve Dil Bozuklukları

Konuﬂma apraksisi: Konuﬂma için gerekli kaslarda
güçsüzlük ya da koordinasyon bozuklu¤u olmaks›z›n artikülasyon programlar›nda beceriksizlik olarak tan›mlanabilir. Bu tan›m genel apraksi tan›m›yla uyumludur. Konuﬂma
apraksisi serebral olaylar sonucu heceleme yeteneklerinde
bozulma olan olgular›n ço¤unda akla gelmesi gereken bir
olas›l›kt›r. Kekemelik d›ﬂ›nda bir motor konuﬂma bozuklu¤unun dizartri mi yoksa konuﬂma apraksisi mi oldu¤unun
anlaﬂ›lmas›nda son derece basit kriterler vard›r. Hastadan
tek bir kelimeyi sürekli olarak tekrarlamas› istendi¤inde
birkaç tekrardan sonra e¤er o kelimenin ses ve hece yap›s›nda kaymalar ve yanl›ﬂlar izleniyorsa bozukluk büyük bir
olas›l›kla konuﬂma apraksisidir. ﬁöyle ki, hastadan “ekmek” kelimesini tekrar etmesi istendi¤inde, hasta bu kelimeyi sürekli olarak ilk söyledi¤i ﬂekliyle tekrar edebiliyorsa
(“ekmek”, “ekmek”, “ekmek” vs.) ve bu kelimenin söyleniliﬂinde ayn› ses ve hece düzeni sürüyorsa bozukluk dizartri; tekrarlar s›ras›nda ilk söylenilene oranla ses ve hece kaymalar› izleniyorsa (“ekmek”, “ ekmek”, “elmek”, “elkek”
vs.) bozukluk daha çok apraksidir. Bu de¤erlendirmede
ikincil planda sinir sistemindeki etkilenmenin yeri de
önemlidir. ﬁöyle ki, yukar›da da belirtildi¤i gibi dizartriler
santral ve periferik sinir sisteminin farkl› yap›lar›n›n etkilenmesiyle oluﬂabilirken, konuﬂma apraksisi kesin olarak santral orijinli ve de premotor korteks lokalizasyonlu lezyonlar
sonucu ortaya ç›kar. Bu durum yaklaﬂ›k 150 y›ld›r bitmeyen bir tart›ﬂman›n da kayna¤›d›r. ﬁöyle ki; Broca’n›n tan›mlad›¤› ilk olgu olan Mösyö Tan Tan‘dan baﬂlayarak Broca afazisi ile konuﬂma apraksisinin asl›nda ayn› ﬂeyler oldu¤u ileri sürülmüﬂ, bu ikisinin lezyon lokalizasyonlar›n›n üst
üste düﬂtü¤ü söylenmiﬂtir. Lezyon lokalizasyonu bak›m›ndan büyük benzerlik olsa da, Broca afazisinde konuﬂma
apraksisinde olmayan baz› ek özellikler vard›r. Konuﬂma
apraksisini and›ran tek hecelik bir konuﬂma ç›k›ﬂ›yla bile ortaya ç›ksa Broca afazisinde ek olarak hafif anlama bozuklu¤u, yazma ve okuma bozukluklar› bulunmaktad›r (4).
Konuﬂma Kognitif Bir ‹ﬂlevdir
Konuﬂmayla ilgili sinir ve kaslar›n varl›¤›, çal›ﬂmas› ve
koordinasyonlar› otomatik biçimde konuﬂman›n ortaya konulmas›n› olanakl› hale getirmez.
Konuﬂma ses ünitlerinin ve sözcüklerin ard› ard›na dizilmesinden oluﬂan bir iﬂlev olman›n ve aﬂa¤›da sözünü
edece¤imiz linguistik temelli bir iﬂlev olman›n da ötesinde,
sosyal iletiﬂim iﬂlevi içinde anlamlar› aktaran bir ba¤lant›
yoludur.
Bu iﬂlevin yerine getirilmesinde sadece motor hatta linguistik iﬂlevsellik yeterli de¤ildir. Konuﬂman›n kognitif bir
iﬂlev olmas› tümüyle beyin mekanizmalar›yla iliﬂkilidir. Bu
beyin mekanizmalar›n›n konuﬂmadaki rolü iki planda devreye girer. Birincisi, beyin mekanizmalar›n›n genel geliﬂme
ve olgunlaﬂma aﬂamalar›n›n sa¤l›kl› olmas›d›r. Bu, kendini
zeka organizasyonu ve düzeyiyle ifade eder. Di¤eri ise be-
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yinde var olan iﬂlevsel ﬂebekelerin aralar›ndaki iﬂ birli¤idir.
Her ikisinin varl›¤›nda beyin o denli h›zl› bir çal›ﬂma zeminine kavuﬂur ki, bu h›zl› çal›ﬂman›n ürünlerinden birisi konuﬂma iﬂlevidir. Bunu anlayabilmek için bir an konuﬂurken
ne kadar h›zl› davrand›¤›m›z› hat›rlamam›z yeterlidir. Karﬂ›l›kl› bir konuﬂma içinde karﬂ›dan gelen mesaj ve isteklere
an›nda ve anlaml› yan›t verebilmemiz ancak beynimizin
bütüncül ve h›zl› çal›ﬂmas›yla mümkündür. Bu çal›ﬂma içinde konuﬂmay› olanakl› hale getiren sadece konuﬂma hatta dil mekanizmalar› de¤ildir. Reaksiyon zaman›, problem
çözme, dikkat ve konsantrasyon, yürütücü iﬂlevler, hepsi
normal bir konuﬂma için gerekli kognitif mekanizmalard›r.
‹nsanda do¤umdan sonra konuﬂman›n olanakl› hale gelebilmesi bu mekanizmalar›n sa¤l›kl› iﬂlemesine ba¤l›d›r. Zeka seviyesinin belirgin biçimde düﬂüklü¤ünde, konuﬂma
mekanizmalar›nda bir problem olmasa da bunun mümkün
olamamas›n› hat›rlayal›m. Özetle, konuﬂma kognitif geliﬂmenin ve organizasyonun sa¤lad›¤› ve h›zl› çal›ﬂan biyolojik bir alt yap›n›n ürünüdür.
Konuﬂma Linguistik Bir ‹ﬂlevdir
Buraya kadar varl›klar›ndan ve gereklerinden söz etti¤imiz mekanizmalar e¤er linguistik iﬂleyiﬂle bütünleﬂmemiﬂse ortaya ç›kan sonuca konuﬂma demek mümkün olmaz. Diyelim ki solunum ve ses mekanizmalar› sa¤l›kl› olsun ve beyin yeterince kognitif haz›rl›¤a sahip olsun, e¤er
ses ünitleri (fonemler) ve sözcükler (morfemler) belirli bir
gramer yap›s›yla ve belirli bir anlaml›l›k örgüsüyle bütünleﬂmemiﬂse konuﬂman›n ortaya konulmas› mümkün olmaz. Daha mesleki bir dille, konuﬂman›n linguistik yap›lar›n›n dört aﬂamal› oldu¤unu söyleyebiliriz. Bunlar; fonetik,
fonoloji, gramer ve semantiktir. Konuﬂmada hecelerin artiküle edilebilmesi ve iletilebilmesi foneti¤in, sözcüklerin
farkl› anlamlar ifade etme do¤rultusunda de¤iﬂken biçimde (ayn› dil içinde ve farkl› diller aras›nda) yap›lanmas› fonolojinin, anlaml› sözcüklerin farkl› s›ralarda ve de¤iﬂkenlikte kullan›labilmesi gramerin ve anlaml›l›k paternleri semanti¤in alan›n› oluﬂturur. Basit bir örnekle aç›klayal›m;
“iyi akﬂamlar” dedi¤imizi varsayal›m. Baﬂlang›çta “iyi” ve
“akﬂamlar” sözcüklerinin ayr› ayr› do¤ru artiküle edilebilmesi ve söylenmesi gere¤i vard›r. Bu yap›ld›¤› takdirde fonetik kural iﬂliyor demektir. Ard›ndan, farkl› farkl› yerlerde
kullan›m› olabilen bu iki kelimenin birleﬂtirilip ortak bir anlaml›l›k içine al›nmas› gerekir ki bu da fonolojinin iﬂidir. Bu
söylemin içinde bulunulan zaman dilimiyle uyumlu olmas›
gramerle ve söylenildi¤inde karﬂ› tarafta anlaml› bir mesaj
izlenimi uyand›rmas› semantikle iliﬂkilidir (5).
Konuﬂma içinde yer alan linguistik aﬂamalar›n sinir sisteminin (beynin) hangi bölümleri taraf›ndan ortaya konuldu¤u bilgisi nörolinguisti¤in çal›ﬂma alan›d›r.
Nörolinguistik, nöropsikolojiyle birlikte özellikle II. Dünya Savaﬂ›ndan sonra geliﬂme göstermiﬂ interdisipliner bir bilgi alan›d›r ve afaziyoloji çal›ﬂmalar›n›n temel ayaklar›ndan
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biridir. Nörolinguistik bilgilerimize göre fonetik santral ve
periferik sinir sisteminin yayg›n katk›s›yla, fonoloji daha a¤›rl›kl› olarak dominant hemisferin Broca alan› ve komﬂulu¤unun, gramer a¤›rl›kl› olarak dominant hemisferin perisilviyan
alanlar›n›n, semantik ise dominant temporal öncelikli olarak
her iki beyin yar›s›n›n katk›lar›yla ortaya konulmaktad›r. Linguistik konuﬂma bozukluklar› afazilerde ortaya ç›kar. Bu konu dil bozukluklar› bölümünde ele al›nacakt›r.
D‹L BOZUKLUKLARI
Dil bozuklu¤u kavram› konuﬂma bozuklu¤u kavram›ndan ayr› olarak de¤erlendirilmelidir. Bunun en önemli nedeni, dil kavram›n›n konuﬂmayla birlikte anlama, isimlendirme, yazma, okuma gibi di¤er iletiﬂim iﬂlevlerini de içermesidir. Dolay›s›yla, dil bozuklu¤u kavram›n›n içinde bütün bunlar›n de¤iﬂik derecelerde olsa da bozukluklar› vard›r. Bu temel ayr›ma ra¤men nöroloji prati¤inde konuﬂma
ve dil bozuklu¤u kavramlar› kar›ﬂt›r›lmaktad›r. Örne¤in;
motor konuﬂma bozuklu¤u olan bir hasta dil bozuklu¤u
hastas› olarak ve linguistik yanl›ﬂlarla konuﬂan bir hasta sadece motor konuﬂma bozuklu¤u olarak de¤erlendirilmektedir. Yap›lan yanl›ﬂ de¤erlendirmelerin terminolojik tercihlerin ötesinde hastal›¤›n lokalizasyonunu ve prognozunu ilgilendirmesi yanl›ﬂ›n önemini art›rmaktad›r. Örne¤in;
bir hastan›n konuﬂma bozuklu¤u olarak de¤erlendirilmesi
onun mutlaka beyin hastas› olmas›n› gerektirmezken, afazi olarak de¤erlendirilmesi beyindeki etkilenmenin lokalizasyonunu bile gösterebilir.
Nöroloji prati¤inde dil bozukluklar› k›saca ve genel olarak afaziler olarak de¤erlendirilir. Bunun d›ﬂ›nda, zaman
zaman acil serviste, poliklinikte ve konsültasyon zemininde afazi kavram›n› zorlayan psikiyatrik dil bozuklu¤u (ço¤unlukla ﬂizofrenik olgularda) olas›l›¤› unutulmamal›d›r.
AFAZ‹LER
Afazinin genel tan›m› çeﬂitli nedenlere ba¤l› olarak geliﬂen beyin hastal›klar› s›ras›nda önceden normal oldu¤u
kabul edilen dil iﬂlevlerinin bozulmas›d›r.
Bu tan›m bize iki önemli hususu hat›rlat›r. Birincisi, afazi bir beyin sendromudur, ikincisi ise afazi s›ras›nda bozulan dil iﬂlevleri önceden sa¤l›kl› olmal›d›r.
Birinci husus bizi afazinin tan›nd›¤› andan itibaren bir
beyin araﬂt›rmas›na yönlendirir. ‹kinci husus ise afaziyi geliﬂimsel dil ve ö¤renme bozukluklar›ndan ay›r›r. Afazi konusu nöroloji literatüründe yaklaﬂ›k 150 y›ld›r popüler bir
konudur. ‹lk afazi olgusunun, tan›mlayan kiﬂi olan Broca
afazi deyimini kullanmasa da onun ilk otopsi hastas› olan
Leborgne (Mösyö Tan) oldu¤una inan›lmaktad›r. Broca’n›n, hastas›n›n tablosuna afazi de¤il de afemi ad›n› vermesinin ve bununla baﬂlayan tart›ﬂmalar›n boyutu büyüktür ve bu yaz›n›n s›n›rlar›n› rahatl›kla aﬂabilir. Ancak burada paradoksal bir durum oldu¤u söylenebilir. Broca’n›n
hastas›yla ilgili olarak yazd›¤› orijinal yaz›ya bak›ld›¤›nda
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otopsi yapt›¤› hastas›n›n anlamas›n›n normal oldu¤u ve
tek probleminin heceleme yetene¤inin kayb› oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bundan dolay› Broca’n›n hastas›n› bilinçli olarak afazi olarak nitelendirmedi¤i ileri sürülebilir.
Bu konu henüz ayd›nl›¤a kavuﬂmuﬂ bir konu de¤ildir.
Ancak ﬂu ya da bu ﬂekilde bu hastan›n literatürdeki ilk afazi olgusu olarak kabul edildi¤i ve bu kabulün sürdü¤ü de
belirtilmelidir. Afazi konusu ayn› zamanda Avrupa’da
1880’li y›llarda ortaya ç›km›ﬂ yeni bir bilim dal› olan nörolojinin ilk resmi ders konusudur. Dersi veren kiﬂi de nörolojiyi Salpetrierre’de kuran Charcot’dur.
Afazilerin Genel Özellikleri
Afaziler aﬂa¤›daki genel özellikleri paylaﬂ›r:
1. Afazi nörobiyolojik bir sendromdur.
2. Afazi nörolinguistik bir sendromdur.
3. Afazi nöropsikolojik bir sendromdur.
1. Afazi nörobiyolojik bir sendromdur: Afazinin nörobiyolojik bir sendrom olmas› dil iﬂlevlerinin beyinsel organizasyonunun belirleyicili¤inde ﬂekillenir. Dil iﬂlevleri beyinde asimetrik (her iki hemisferde eﬂit olmayan biçimde) organize olmuﬂtur. ‹nsanlar›n çok büyük bir k›sm›nda bu organizasyon sol hemisfer içindedir. Bundan dolay› sol hemisfere dominant (bask›n) hemisfer demek al›ﬂkanl›k olmuﬂtur. Dil organizasyonunda sol hemisfer bask›nl›¤› o
denli yayg›nd›r ki, bu bask›nl›k sa¤ elini bask›n kullanan insanlar›n hemen tamam›nda (%99), sol elini bask›n kullananlar›n ise en az %70’inde geçerlidir. Böylelikle di¤er bir
nörobiyolojik özellik olan el bask›nl›¤›n›n genellikle çapraz
yönde dil organizasyonuyla iliﬂkili oldu¤unu görüyoruz.
Sa¤ ellerini kullananlar›n ortalama %1’inde ise bu kural
bozulur ve dil dominans› sa¤ hemisferdedir. Buna çapraz
dominans ad› verilir. Solaklarda ise sol hemisfer bask›nl›¤›
2/3 oran›nda olmas›na ra¤men dilde her iki hemisferin
sa¤laklara oranla daha fazla görev ald›¤›na inan›l›r. Dil dominans›nda cinsiyet etkisi de belirtilmiﬂtir. Buna göre, erkeklerde sol hemisfer bask›nl›¤› kad›nlara oranla daha fazlad›r. Bu, erkeklerde testosteron hormon reseptörlerinin
sol hemisferde daha bask›n olmas›na ba¤lanmaktad›r.
Dilin nörobiyolojik organizasyonuyla ilgili olarak say›lan
bütün bu özellikler dil bozuklu¤u tablolar›na yani afazilere
yans›r. Örne¤in; solaklar ve kad›nlar afaziden genel olarak
daha h›zl› düzelme e¤ilimi gösterir.
Beyinde dille ilgili yap›lar zaman içinde de¤iﬂen anlay›ﬂlara ba¤l› olarak farkl› biçimde alg›lanm›ﬂ ve rapor edilmiﬂtir. Genel bir çizgi olarak Broca öncesi dönemden devral›nan holistik (bütüncül) fizyolojik yaklaﬂ›mlardan, klinikoanatomik lokalizasyoncu yaklaﬂ›ma (Broca ile baﬂlayan) ve
daha sonra beynin bütünlü¤ü içinde birbirileriyle etkileﬂim
içinde çal›ﬂan ﬂebeke (network) anlay›ﬂ›na do¤ru evrim olmuﬂtur. Günümüzde sol perisilviyan bölge merkezinde bir
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dil ﬂebekesinin varl›¤› kabul edilmekte, sa¤ perisilviyan bölgedeki ﬂebeke ise dilin affektif-prozodik yanlar›yla iliﬂkilendirilmektedir. Beyindeki dil ﬂebekesinin çal›ﬂma biçimi, etkilendi¤inde ortaya ç›kan klinik durumlara yans›maktad›r.
Buna göre;
1. Dil ﬂebekesinin neresinde etkilenme olursa olsun ortaya ç›kan tablolar afazi genel tan›m›na uymaktad›r. Yani hepsinde farkl› dil iﬂlevlerinde birlikte bir etkilenme olmaktad›r.
2. Ortaya ç›kan dil bozuklu¤u sendromunun türü ﬂebeke içindeki etkilenme yerlerine göre de¤iﬂmektedir. Yani
ﬂebekenin frontal aya¤›ndaki bir etkilenme motor özelliklerin hakim oldu¤u bir afaziye yol açarken, temporo-paryetal a¤›rl›kl› bir etkilenme ak›c› (fluent) bir afaziye yol açmaktad›r.
Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarla beyindeki dil organizasyonunun bir geninin de oldu¤u gösterilmiﬂtir. Buna göre FOXP2 (forkhead box P2) geni insanda 7. kromozom
üzerinde lokalizedir ve poliglutamin ihtiva eden bir transkripsiyon faktörünü kodlar. ‹nsan mutasyonlar›ndan al›nan
bilgilere göre FOXP2 beyin, akci¤er ve gut dokular›n›n geliﬂimine yard›m eder. Bu gen dil iﬂlevlerinin geliﬂimiyle de
iliﬂkilendirilmiﬂtir (6,7).
2. Afazi nörolinguistik bir sendromdur: Dilin linguistik yap› elemanlar› yukar›da özetlenmiﬂti. Bu yap› elemanlar›n›n beyinle iliﬂkilerinin ve beyin hastal›klar› s›ras›nda bunlarda ne tür bozukluklar oldu¤unun incelenmesi de
nörolinguisti¤in ana çal›ﬂma konusudur. Bu yaklaﬂ›mlarla,
beyindeki dil bozuklu¤u sendromlar›n›n di¤er özelliklerinin
yan› s›ra linguistik bozukluklar› da içerdi¤inin kabulü sürpriz olmasa gerektir. Gerçekten de tüm afazi sendromlar›nda linguistik bozukluklar vard›r. Bu linguistik bozukluklar›n
türünü ve yo¤unlu¤unu beyindeki etkilenmenin yeri ve yo¤unlu¤u belirler. Pratik bir soruyla konuyu açal›m; konuﬂman›n sözcük düzenlerinin ve gramerinin bozuldu¤u bir
afazide ne tür nörolinguistik bozukluklar beklemek olas›d›r? Bunun yan›t›, fonolojik ve gramerle ilgili bozukluklar
olmal›d›r. Gerçekten de, aﬂa¤›da sendromlar içinde detaylar› anlat›lacak olan sendromlardan biri olan Broca afazisinde dilin fonolojik ve gramatik yap›s›nda bozukluklar
olur. Bu bozukluklar›n göstergeleri literal ya da fonolojik
parafaziler ve agramatik yap›d›r. Örne¤in; konuﬂma ç›k›ﬂ›
s›ras›nda kelimeler içindeki sözcük yerlerinin de¤iﬂmesi
(okul yerine oluk, ekmek yerine ekmek gibi) ve kelimelerin
salt kökleriyle kullan›lmas› (örn. ben doktora gittim yerine
ben doktor gitti gibi). Bu örne¤e karﬂ›n, daha gerideki lezyonlarla oluﬂan afazi sendromundaki linguistik yanl›ﬂlar
içinde kelimelerin tümüyle yer de¤iﬂtirdi¤i verbal parafaziler ve semantik yanl›ﬂlar söz konusudur (6,7).
3. Afazi nöropsikolojik bir sendromdur: Afazinin
nöropsikolojik bir sendrom olmas›n›n anlam›, afaziyi oluﬂturan semptom kompleksi içinde yer alan dil iﬂlev bozuk-
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luklar›n›n ölçülmesi ya da derecelendirilmesidir. Afaziyle ilgili klinik çal›ﬂmalar bu tür bir de¤erlendirmeden sonra
mümkün olabilmiﬂtir. Uluslararas› alanda uygulanan standardize afazi testlerinin yan› s›ra Türkiye’de de içlerinde
Gülhane Afazi Testinin (GAT) yer ald›¤› birkaç de¤erlendirme testi vard›r. Afazinin nöropsikolojik ölçümü; afazi tan›s› ve ay›r›c› tan›s›nda, prognostik takipte ve rehabilitasyon
çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesinde yararl›d›r.
Ana Afazi Sendromlar›n›n Özellikleri
Son 150 y›l içinde klinik ve lezyon inceliklerine ve ayr›nt›lar›na ba¤l› olarak bir dizi afazi sendromu tan›mlanm›ﬂt›r.
Geçen zaman içinde bu afazi sendromlar›ndan ancak baz›lar› gündelik nöroloji prati¤inde önemli olarak kalm›ﬂ, di¤erleri araﬂt›rma olgular› olarak yerini alm›ﬂt›r.
Nöroloji prati¤inde önem taﬂ›yan afazi sendromlar›n›
önce ikili bir ayr›m içinde düﬂünmek daha sonra ise sendrom ayr›nt›lar›na girmek yararl›d›r.
Bu ayr›m; perisilviyan afaziler ve transkortikal afaziler
ayr›m›d›r. Perisilviyan grupta klasikleﬂmiﬂ afazi sendromlar›
olan Broca, Wernicke ve Global afaziler yer al›r. Transkortikal afaziler (trk) ise perisilviyan alan d›ﬂ›nda, dominant hemisferin parasagittal ve mesial alanlar›n› etkileyen lezyonlar
sonucu oluﬂan trk motor, trk sensöriyel ve trk mikst afazilerdir. ‹ki grup aras›ndaki en önemli klinik ayr›m, transkortikal grup içinde tekrarlama iﬂlevinin göreceli olarak di¤er
gruptakilere oranla daha az etkilenmiﬂ olmas›d›r. Bunun
nedeni, tekrarlama iﬂlevinden sorumlu oldu¤u bilinen arkuat fasikülün, süperior longitudinal fasikülün bir parças› olarak hemisferin d›ﬂ yan yüzüne yak›n yerleﬂimidir.
Perisilviyan afazilerden Broca afazisi, tutuk ya da nonfluent afazi olarak da adland›r›l›r. Bu afazide etkilenme
alan›, sol premotor korteks içinde bulunan Brodmann’›n
44. alan› ve çevresidir. Bu alan dil organizasyonunda fonolojik ve gramatik iﬂlevle iliﬂkilidir. Afazinin ﬂiddeti bu etkilenmenin yayg›nl›¤›na göre de¤iﬂkenlik gösterir. Broca afazisinin kardinal bulgular› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir. Wernicke afazisi, ak›c› ya da fluent afazi olarak da adland›r›l›r. Bu
afazide lezyon alan›, sol süperior temporal girüsün (birinci
temporal konvolüsyon olarak da bilinir) arka taraf›nda bulunan Brodmann’›n 22. alan› ve komﬂulu¤udur. Wernicke
alan›, dil organizasyonunda sentaks ve semantikle iliﬂkilidir. Wernicke afazisinin özellikleri Tablo 2’de gösterilmiﬂtir. Global afazi, bir anlamda Broca ve Wernicke afazilerinin toplam› gibidir. Ancak bu afaziyle karﬂ›laﬂanlar›n da iyi
bildi¤i gibi klinik tablosu iki afazi sendromunun toplam›ndan daha a¤›rd›r. Özellikleri Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.
Transkortikal afazilerin perisilviyan afazilerden temel
fark›n›n tekrarlama iﬂlevinin görece korunmas› oldu¤u söylenmiﬂti. Di¤er dil özellikleri perisilviyan afazileri and›r›r ancak daha hafiftir. Transkortikal afazilerin özellikleri Tablo
3’te gösterilmiﬂtir (6,7).
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Tablo 2. Perisilviyan afazilerin özellikleri
Konuﬂma

Anlama

Tekrarlama

Yazma

Okuma

Broca

Tutuk

Hafif

Bozuk

Bozuk

Bozuk

Wernicke

Ak›c›

Bozuk

Bozuk

Bozuk

Bozuk

Global

Tutuk

Bozuk

Bozuk

Bozuk

Bozuk

Anlama

Tekrarlama

Yazma

Okuma

Hafif: Az etkilenmiﬂ.

Tablo 3. Transkortikal afazilerin özellikleri
Konuﬂma
Trk motor

Tutuk

‹yi

‹yi

Bozuk

Bozuk

Trk sensöriyel

Ak›c›

Bozuk

‹yi

Bozuk

Bozuk

Trk mikst

Tutuk

Bozuk

‹yi

Bozuk

Bozuk

KONUﬁMA ve D‹L BOZUKLUKLARINDA PROGNOZ
Genel bir kural olarak konuﬂma bozukluklar›nda prognoz hastal›¤a, dil bozukluklar›nda ise lezyona ba¤l›d›r. ﬁöyle ki; dizartri tiplerinden flaskspastik tipte dizartri genellikle
amyotrofik lateral skleroz hastal›¤›nda görülür. Amyotrofik
lateral skleroz kronik ve ilerleyici bir hastal›k oldu¤undan dizartrisi de zaman içinde kötüleﬂir.
Ataksik dizartri genellikle serebellar olaylarda görülür.
Ortaya ç›kan dizartrinin prognozu serebellar hastal›¤›n türüne göre de¤iﬂir. Serebellar hastal›k, örne¤in; difenilhidantoine ba¤l› bir intoksikasyonsa tedaviye ba¤l› olarak dizartri kaybolur. Buna karﬂ›n, serebellar hastal›k progresif
bir serebellar dejenerasyonsa dizartri zaman içinde daha
da kötüleﬂir.
Dil bozuklu¤u sendromlar› olan afazilerde ise yukar›da
da belirtildi¤i üzere herﬂey lezyon lokalizasyonuna ba¤l›d›r. Dil ﬂebekesinin d›ﬂ›ndaki lezyonlar hangi hastal›¤a
ba¤l› olurlarsa olsunlar afaziye neden olmazlar. Buna karﬂ›n, Broca alan›n› etkileyen ufak bir vasküler lezyon gürültülü bir afaziye neden olur.
Konuﬂma ve dil bozukluklar›na tedavi amaçl› t›bbi yaklaﬂ›mlar d›ﬂ›nda rehabilitasyon yaklaﬂ›mlar› da mevcuttur.
Bu yaklaﬂ›mlar günümüzde konuﬂma-dil patolojisi uzmanlar›nca yap›lmaktad›r.
SON SÖZ
Nöroloji literatüründe “afazi inmeden inmeye ö¤renilir” sözü meﬂhurdur. Bu söz, en s›k karﬂ›laﬂ›lan nörolojik
hastal›k olan inmelerin incelenmesi yoluyla birçok ﬂeyin yan› s›ra, afazinin de kolayl›kla ö¤renilebilece¤i mesaj›n› taﬂ›maktad›r. Ancak y›llar içinde görülen, nörolojide konuﬂma
ve dil bozukluklar›na yeterince önem verilmedi¤idir. Her
gün karﬂ›m›za ç›kan ve birçok hastas› olan bu konuya yeterince önem verilmesi beyinle ilgili bilgilerimizin artmas›na yard›mc› olacakt›r.
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