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sanTrauka
Kalbos sutrikimai afazija, dizartrija – dažni specifiniai neurologiniai 
sutrikimai, pasireiškiantys ištikus ūminiam galvos smegenų insultui 
(GSI). šiuo metu vis dar nepakankamai ištirti mechanizmai, skatinan-
tys funkcijų atsigavimą persirgus GSI, trūksta žinių ir apie natūralaus 
savaiminio atsinaujinimo eigą.
Darbo tikslas – įvertinti persirgusių galvos smegenų insultu pacientų 
kalbos funkcijų atsigavimą dvejų metų laikotarpiu.
metodai. Per 6 metus (1995–2000 metais) Klaipėdos ligoninėje buvo 
hospitalizuoti 2349 ligoniai, ištikti ūminio GSI. šiame darbe analizuoja-
mi išrašytų po gydymo stacionare 1045 ligonių (amžius – 28–97 m.) ilga-
laikio stebėjimo duomenys. Visi tiriamieji buvo įtraukti į tuo metu vykdo-
mą GSI valdymo ir kontrolės programą Klaipėdos mieste. Buvo taikoma 
tradicinė specialistų komandos vykdoma reabilitacija insulto skyriuje ir 
vėliau trumpą periodą, vadinamą „savaiminiu atsinaujinimu“, kai sme-
genys fiziologiškai savaime gyja po pažeidimo, reabilitacijos skyriuje.
rezultatai. ūminio GSI metu buvo nustatyta: 28,0 proc. pacien-
tų – dizartrija (dalinė – 24,0; visiška – 4,0), 29,1 (17,2; 11,1) proc. 
pacientų – motorinė afazija, 21,9 (13,5; 8,4) proc. pacientų pasireiškė 
sensorinė afazija. Visame tiriamųjų kontingente išrašant po gydymo 
stacionare statistiškai reikšmingai sumažėjo visų kalbos sutrikimo 
atvejų: iki 15,6 (dalinė – 14,8; visiška – 0,8) proc. dizartrijos atvejų, 

summary
The most common communication disorders occurring after stroke 
are aphasia and dysarthria. At the moment, very little is known about 
the mechanisms that govern stroke recovery, and the natural history of 
recovery in humans’ models is incompletely understood. 
The aim of this study was to examine the patterns of recovery of spe-
ech and language over 2 years after stroke.
methods. Over a 6-year period (1995–2000) 2349 stroke events were 
determined in Klaipeda hospital. 1045 stroke survivors aged 28 to 
97 years were analyzed. All stroke patients are admitted to the Stro-
ke Program and managed by stroke-neurologists and attended by the 
Multidisciplinary Stroke Team. Traditionally aphasic patients were 
entitled to a few months of speech rehabilitation during a brief period 
of so-called “spontaneous recovery” when the brain physiologically 
heals itself from injury.
results. In the acute phase dysarthria was diagnosed in 28% (partial, 
24%; full, 4%), patients, motor and sensory aphasia in 29,1% (17,2%; 
11,1%), and 21,9% (13,5%; 8,4%) patients respectively. At discharge 
dysarthria was presented in 15,6% (partial, 14,8%; full, 0,8%), motor 
and sensory aphasia in 19,3% (15,5%; 3,8%), and 12,2% (9,2%; 3%) 
patients respectively. Spontaneous recovery within the first 6 months 
was substantial and lesser, but no significantly positive, during the 

mokslo darbai
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Įvadas
Kalbos sutrikimas yra dažnas specifinis neurologinis sutri-

kimas ištikus ūminiam galvos smegenų insultui (GSI). Neretai 
ši problema pasunkina reabilitacijos eigą. Logopedinės pagal-
bos esmę sudaro sutrikusių šnekamosios kalbos ir bendravimo 
funkcijų atgavimas, todėl komunikacijos funkcijoms gerinti 
ji yra būtina ir ūminiu, ir vėlyvuoju sirgimo periodu vykdant 
ilgalaikę reabilitaciją. Literatūroje nurodoma, kad ir po 6 mė-
nesių 12–18 proc. ligonių lieka kalbos sutrikimas [1]. Ilgalaikė 
logopedinė pagalba, siekiant grąžinti sutrikusias kalbos funk-
cijas, vertinama prieštaringai, tačiau natūralios pažintinių ir 
emocinių sutrikimų atgavimo eigos ir jų įtakos funkcijų atsi-
naujinimui pažinimas leistų efektyviau taikyti naujas metodi-
kas ir vėlyvuoju ligos periodu.

Darbo tikslas – įvertinti persirgusių galvos smegenų insultu 
pacientų kalbos funkcijų atsigavimą dvejų metų laikotarpiu.

tyrimo oBjektas ir metodai
šis perspektyvusis tyrimas buvo atliktas Klaipėdos ligoni-

nėje ir KMu Psichofiziologijos ir reabilitacijos institute vyk-
dant galvos smegenų insulto valdymo ir kontrolės programą 
Klaipėdos mieste. Tyrimo metu buvo naudojami iš eilės hos-
pitalizuotų 1995–2000 metais pasireiškus ūminiam GSI ir išra-
šytų po gydymo stacionare ligonių ilgalaikio (išrašant, po 3, 6, 
12, 18 ir 24 mėnesių gydymo stacionare) stebėjimo duomenys. 
Į tyrimą nebuvo įtraukti mirusieji 2 metų laikotarpyje nuo išra-
šymo iš stacionaro. Tiriamąjį kontingentą sudarė 1045 ligoniai 
(50,1 proc. moterų), sergantys galvos smegenų insultu. Ligonių 
skaičius atskirais stebėjimo periodais: ūminis ir išrašant po gy-
dymo stacionare – 1045, po 3 mėn. – 876, po 6 mėn. – 843, po 
12 mėn. – 805, po 18 mėn. – 618, po 24 mėn. – 581. Ligonių, 
sudarančių kiekvieno stebėjimo periodo duomenis, pagrindinės 
charakteristikos (amžius, lytis, pasiskirstymas pagal insulto tipą 
ir lokalizaciją) išrašant iš stacionaro nesiskyrė nuo pradinio kon-
tingento, t.y. jie reprezentavo išgyvenusius po GSI ligonius.

Iš viso tiriamųjų kontingento amžiaus vidurkis – 65,9 m. 
(SN (vidutinis kvadratinis nukrypimas) – 10,5), vyrų – 63,8 
(SN – 10,0) m., moterų – 68,0 (SN – 10,6) m. Vyresnių kaip 65 
metų amžiaus ligonių buvo 54,1 proc. Tiriamųjų kontingente 
reikšmingai vyravo išeminis insultas – 931 ligonis (87,3 proc.), 
intracerebrinės ir subarachnoidinės hemoragijų bendrame ti-
riamųjų skaičiuje buvo atitinkamai 10,3 ir 2,4 proc. Daugiau 
kaip penktadaliui visų ligonių (22,8 proc.) nagrinėjamasis GSI 
atvejis buvo pakartotinis. Kairiosios vidurinės smegenų arteri-
jos baseino kraujotakos sutrikimo sukelti insultai sudarė 36,8 
proc. visų atvejų, dešiniosios vidurinės smegenų arterijos ba-

seino kraujotakos sutrikimai – 30,6 proc., vertebrobazinio ba-
seino – 27,3 proc. Tik keli atvejai buvo dėl kombinuoto basei-
nų pažeidimo (1,2 proc.). Nedidelei ligonių daliai (4,1 proc.) 
kraujotakos baseino pažeidimas buvo nustatytas ne iškart, tik 
vėliau rasta neurologinė simptomatika leido konkretizuoti pa-
tologinio proceso lokalizaciją.

Kalbos sutrikimai buvo registruojami kaip visiška dizartri-
ja ir motorinė ar sensorinė afazija bei šių sutrikimų dalinės 
 būklės. Tyrimo pabaigoje buvo įvertinti ligonių, kuriems pa-
sireiškė šie kalbos sutrikimai, pasiskirstymo pokyčiai atskirais 
stebėjimo periodais. Logopedo pagalba buvo reikalinga 834 
(79,8 proc.) tiriamojo kontingento ligoniams. Buvo taikoma 
tradicinė specialistų komandos vykdoma reabilitacija insulto 
skyriuje ir reabilitacijos skyriuje trumpo periodo, vadinamo 
„savaiminiu atsinaujinimu“, kai smegenys fiziologiškai savai-
me gyja po pažeidimo, metu.

Duomenų statistinei analizei naudotas statistinių programų 
paketas SPSS 11.5. Buvo analizuojami: parametrų aritmetinis 
vidurkis, vidutinis kvadratinis nukrypimas (SN), skirtumai tarp 
proporcijų vertinti pagal χ2 testą (lentelėje pateikiami tik reikš-
mingumo lygmenys p). Naudotas patikimumo lygmuo p<0,05.

rezultatai ir jų aptarimas
Buvo atlikta tiriamųjų kalbos sutrikimų pagal sunkumą 

(nėra, dalinis sutrikimas, visiškas sutrikimas) pokyčių atskirais 
stebėjimo periodais per 2 metus nuo įvykusio insulto analizė. 
ūminio GSI metu nustatyta 29,1 proc. motorinės afazijos, 21,9 
proc. sensorinės afazijos ir 28,0 proc. dizartrijos atvejų. Visame 
tiriamųjų kontingente išrašant po stacionarinio gydymo statis-
tiškai reikšmingai (p<0,001) sumažėjo visų kalbos sutrikimo 
atvejų: 12,2 proc. – sensorinės afazijos atvejų, 19,3 proc. – mo-
torinės afazijos ir 15,6 proc. – dizartrijos atvejų (lentelė). 

Palyginti su būkle po gydymo stacionare, visų nagrinėtų 
kalbos sutrikimų statistiškai reikšmingai sumažėjo tik po 6 
mėn. (p<0,001), ir jų atvejų skaičius labiau nekito vėlesniais 
stebėjimo periodais. Išrašant iš stacionaro (1045 ligoniai) 15,5 
proc. ligonių buvo dalinė motorinė afazija, 14,8 proc. – dali-
nė dizartrija, dalinė sensorinė afazija buvo nustatyta 9,2 proc. 
ligonių. Visame tiriamųjų kontingente išrašant iš stacionaro 
buvo daugiau dalinės motorinės afazijos (15,5 proc.) ir dali-
nės dizartrijos (14,8 proc.). Dalinė sensorinė afazija sudarė 9,2 
proc. Stebėjimo metu mažiausiai buvo ligonių, kuriems buvo 
visiška dizartrija, o visiškos sensorinės ir motorinės afazijos 
buvo nustatyta taip pat nedaug atvejų, kurių po dvejų stebėji-
mo metų sumažėjo atitinkamai nuo 3,0 ir 3,8 proc. iki 1,9 proc. 
abiejose grupėse, daugiausia išliekant daliniams sutrikimams, 
t.y. dalinės dizartrijos atvejų liko 6,9 proc., dalinės sensorinės 

iki 19,3 (15,5; 3,8) proc. – motorinės afazijos ir iki 12,2 (9,2; 3,0) 
proc. – sensorinės afazijos atvejų. Palyginti su būkle po gydymo staci-
onare, visų nagrinėtų kalbos sutrikimų atvejų statistiškai reikšmingai 
sumažėjo tik po 6 mėn., ir jų atvejų skaičius labiau nekito vėlesniais 
stebėjimo periodais. Remiantis tyrimo rezultatais nustatyta, kad kal-
bos atsigavimas vyksta iki pusmečio po ūminio GSI, vėliau (6–24 
mėn. po GSI) pastebimi tik nedideli pokyčiai.
išvada. Informacija apie kalbos savaiminio atsigavimo po GSI eigą 
turėtų pasitarnauti nustatant ilgalaikius pacientų, persirgusių GSI, rea-
bilitacijos uždavinius.
raktažodžiai: galvos smegenų insultas, afazija, funkcijų atsigavimas. 

chronic stage of recovery (i.e., 6–24 months post onset). 
Conclusions. The information on the patterns of recovery over 2 ye-
ars after stroke could be used to target longer-term, non-acute inter-
ventions.
key words: stroke, post-stroke aphasia, recovery. 
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afazijos – 4,8 proc., dalinės motorinės – 10,5 proc. Taigi gali-
ma teigti, kad kalbos atsigavimas vyksta iki pusmečio po ūmi-
nio GSI, vėliau pastebimi tik nedideli pokyčiai.

diskusija
Literatūros duomenimis, apie trečdalis ligonių ūminėje su-

sirgimo fazėje kenčia dėl įvairių kalbos sutrikimų [2]. Mūsų 
duomenimis, kalbos sutrikimai buvo koreguojami pirmų 6 mė-
nesių laikotarpiu. Vyrauja nuomonė, kad galimas esminis sa-
vaiminis kalbos atsigavimas per pirmus 6 mėnesius, tačiau kal-
bama tik apie minimalų pagerėjimą vėlyvesniu laikotarpiu [3]. 
Apie 40–60 proc. pacientų po ūminio periodo išlieka nuolatinis 
kalbos funkcijų deficitas nuo 6 iki 12 mėn. po GSI [1–3]. Ko-
penhagos tyrimas [1] rodo, kad afazijos tipas (net globali) per 
pirmuosius metus visada keičiasi į švelnesnes formas. šis tyri-
mas nurodo, kad 61 proc. pacientų, kuriems pasireiškia afazija, 
išlieka tokios būklės ir po vienerių metų, tačiau čia turimos 
galvoje dalinės afazijos formos.

Lincoln su bendraautoriais, tirdamas, ar kalbėjimo terapija 
duoda geresnių rezultatų kalbos atgavimo požiūriu nei natūra-
lus atsigavimas, tyrė 327 pacientus, kuriems pasireiškė afazija, 
ūminio GSI metu [4]. Tiriamojoje grupėje 24 savaites du kar-
tus per savaitę buvo taikoma 1 valandos terapijos sesija. Jokio 
reikšmingo skirtumo tarp tiriamosios ir kontrolinės grupės ne-
buvo nustatyta, t.y. kalbėjimo terapija nepagerino kalbos funk-
cijos daugiau nei savaiminis natūralus atsigavimas. yra ir kita 
nuomonė, kad ankstyva intervencija ūminės stadijos metu turi 
teigiamą baigtį, tačiau apskritai yra daroma išvada, kad jokio 
papildomo būklės pagerėjimo nesulaukiama taikant ilgalaikę 
intervenciją lėtinėje ligos stadijoje [3].

Pastaruoju metu pasirodė tyrimai, rodantys, kad pagerėja 
kalbos funkcija vėlyvuoju periodu po GSI [5, 6, 7], tačiau tai-
kant ne ilgalaikį, o trumpalaikį intensyvų kalbos treniravimą, 
paremtą mokymo principu (keletą dienų/savaitę). Jis buvo sėk-
mingas, ir kalbos funkcijų pagerėjimas išliko ilgą laiką (iki ke-

leto mėnesių) [5]. šių metodų (angl. ConstraintInduced Apha-
sia Therapy, cIAT) neilga trukmė bei šeimos narių ar draugų 
dalyvavimas daro juos gana ekonomiškus [5, 7].

JAV apie 80–90 tūkstančių naujų pacientų, kuriems pasi-
reiškia afazija, prisideda prie afazijas patiriančios populiacijos 
kiekvienais metais vien dėl galvos smegenų insulto [6]. Statis-
tiškai teisingų ir pagrįstų sėkmingos afazijos terapijos tyrimų 
nėra gausu, tačiau jie egzistuoja [8, 9, 10]. Bhogal su bendraau-
toriais gerai parengto ir atlikto tyrimo metu patvirtina, kad afa-
zijų terapija pranoksta savaiminį kalbos atsigavimą, ir paaiški-
na, koks terapijos būdas duoda geriausių rezultatų [6]. Autoriai 
patvirtina išvadą, kad būtent intensyvi afazijos terapija net per 
trumpą laiką pagerina pacientų, kuriems pasireiškia afazija, 
baigtį lėtiniu ligos periodu. Autoriai pabrėžia, kad tinkamai pa-
rinkta afazijos terapija, rūpestingai nutaikyta į specifinius afa-
zijos požymius bei simptomus ir pakankamai intensyviai atlie-
kama, duoda teigiamus rezultatus ir lėtiniu ligos periodu [8, 
9, 11]. Bet koks paciento gebėjimo komunikuoti pagerėjimas 
galėtų pakeisti ne tik jo paties, bet ir šeimos gyvenimą. 

Dauguma dabar naudojamų reabilitacijos metodų remiasi 
teoriniais pagrindais, sukurtais 1960–1970 metais, ir, pasirodo, 
jie nėra tokie efektyvūs, kaip pastaruoju dešimtmečiu pateikia-
mi metodai, kurie paremti dinamiškesniu, tiksliai orientuotu 
ir kartotiniu treniravimu. Be to, naujų tyrimų rezultatai rodo, 
kad net lėtiniu GSI periodu egzistuoja potencialas reabilitaci-
jai [12, 13]. Kalbos supratimo deficitas pripažintas reikšmingu 
neigiamu reabilitacijos prognostiniu veiksniu, nepaisant kalbė-
jimo terapijos taikymo [14]. 

iŠvados
Nustatyta, kad kalbos atsigavimas vyksta iki pusmečio po 

ūminio GSI, vėliau pastebimi tik nedideli pokyčiai.
Informacija apie savaiminio kalbos atsigavimo po GSI eigą 

turėtų pasitarnauti nustatant ilgalaikius pacientų, persirgusių 
GSI, reabilitacijos tikslus.

Lentelė. tiriamojo kontingento kalbos atgavimo dinamika stebėjimo periodais
Periodas dizartrija pa sensorinė afazija pa motorinė afazija pa

nėra dalinė visiška nėra dalinė visiška nėra dalinė visiška
ūminis 72,0 24,0 4,0 <0,001 78,1 13,5 8,4 <0,001 71,8 17,2 11,1 <0,001
Išrašant 84,4 14,8 0,8 0,1 87,8 9,2 3,0 0,25 80,7 15,5 3,8 0,5
3 mėn. 86,9 12,4 0,7 0,001b 89,8 8,2 2,0 0,001b 82,6 15,4 2,1 0,001b

6 mėn. 89,5 9,9 0,6 0,1 91,2 7,0 1,8 0,3 84,1 13,8 2,1 0,4
1 m. 91,0 8,6 0,4 0,3 91,7 6,5 1,9 0,7 85,7 12,5 1,9 0,4
1,5 m. 91,1 8,6 0,3 0,9 92,7 5,4 2,0 0,4 85,7 12,2 2,1 0,9
2 m. 92,9 6,9 0,2 0,3 93,3 4,8 1,9 0,7 87,6 10,5 1,9 0,3
Duomenys pateikti procentais nuo visų tiriamųjų stebėjimo periodu;
a palyginti su prieš tai buvusiu periodu; b palyginti su būkle išrašant (po gydymo stacionare).

mokslo darbai




