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„(…) dezorganizacja funkcji psychicznych związanych ze strukturami i czynnościami płatów czołowych, co potwierdzono w badaniach funkcjonalnych 

ośrodkowego układu nerwowego, jest istotą schizofrenii, objawiając się formalnymi zaburzeniami myślenia, czego psychometryczną, mierzalną prezentacją są 

typowe dla schizofrenii deficyty poznawcze i zaburzenia systemu językowego, obserwowane już od pierwszego epizodu psychozy” (Czernikiewicz, Bibułowicz 

2006, str. 79).   

Celem przeprowadzonych badań była ocena związków pomiędzy deficytami językowymi i deficytami poznawczymi u osób 

cierpiących na schizofrenię  

Badania wykonano metodą eksperymentu, wykorzystując porównanie wyników grupy eksperymentalnej i kontrolnej. Grupa eksperymentalna składała się z 

pięciu pacjentów z diagnozą schizofrenii paranoidalnej. Członkowie grupy kontrolnej zostali dobrani w ścisłej korelacji względem przebadanych pacjentów. 

Względem każdego przebadanego pacjenta wybrano osobę tej samej płci, na tym samym poziomie wykształcenia, w tym samym wieku (+/- 2 lata), lecz bez 

żadnych diagnoz psychiatrycznych.  

Badanie każdego spośród uczestników obejmowało diagnozę logopedyczną, opartą na Krótkiej Skali Oceny Schizofazji (KSOS) (Woźniak, Czernikiewicz 

2004), w obrębie której oceniano spójność gramatyczną, semantyczną oraz pragmatyczną wypowiedzi. Pomocniczo wykorzystano także Skalę do Oceny 

Myślenia, Języka i Komunikacji (TLC) autorstwa Nancy C. Andreasen (Andreasen 1980, za: Czernikiewicz 2004). W aspekcie funkcjonowania poznawczego 

oceniano sprawność uwagi, pamięci krótkotrwałej oraz planowania.   
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Pacjentka 1 1 punkt – brak 

schizofazji 

3 100 % 75% 82% 

Pacjentka 2 1 punkt – brak 

schizofazji 

2 91% 6% 31% 

Pacjent 3 4 punkty – 

prawdopodobieńs

two schizofazji  

4 100% 48% 100% 

Pacjent 4 6 punktów – 

schizofazja w 

stopniu lżejszym 

6 88% 15% 31% 

Pacjentka 5 3 punkty – 

prawdopodobieńs

two schizofazji  

0 100% 54% 89% 

Wśród uczestników grupy kontrolnej, nie odnotowano deficytów w 

zakresie funkcjonowania językowego, ani poznawczego. Załączona 

tabela ukazuje, że takowe deficyty odnotowano u pacjentów 

cierpiących na schizofrenię. W przypadku czterech pacjentów (co 

stanowi większość) zauważa się zależność pomiędzy stopniem 

nasilenia deficytów językowych i deficytów poznawczych. 

Cechą wspólną wypowiedzi pacjentów, którzy uzyskali diagnozę 

schizofazji lub jej prawdopodobieństwa, są zakłócenia spójności 

pragmatycznej. Badania ukazały, że istotnym zaburzeniem, 

powodującym deteriorację tekstów jest zubożenie syntaktyki 

zdaniowej. Na podstawie załączonej tabeli widzimy ponadto, że w 

obrębie pamięci krótkotrwałej, żaden pacjent nie wykonał 

prawidłowo wszystkich ćwiczeń angażujących tę sprawność.   
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Wyniki niniejszych badań mogą być 

użyteczne we wczesnej diagnostyce 

schizofrenii – w stanach 

prepsychotycznych oraz prodromalnych.  


