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StreSzczenie

tematem artykułu są powtórzenia warunkowane patologicznym przebiegiem procesów umy-
słowych, występujące w strukturze wypowiedzi osób z otępieniem alzheimerowskim. Badania 
zostały przeprowadzone na materiale językowym pozyskanym w grupie 120 osób z otępieniem 
alzheimerowskim w czasie realizacji projektu badawczego pt. „narracja i jej zaburzenia w przebie-
gu choroby Alzheimera. Skala sprawności narracyjnych jako technika diagnostyczna w otępieniu 
alzheimerowskim” (kierownik projektu: dr Aneta Domagała; 39. konkurs projektów badawczych 
Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Powtórzenia występują zarówno w wypowiedziach osób pozostających w łagodnej, jak 
i w umiarkowanej fazie otępienia alzheimerowskiego. te najbardziej niepożądane (badany ponow-
nie określa te same obiekty czy ich cechy w sposób niekontrolowany, uporczywy) są najpowszech-
niejsze w obydwu grupach. Jednocześnie – ich nasilenie zwiększa się wraz z zaawansowaniem 
procesu otępiennego (przykładowo: w opisie miejsca jest ich ponad dwukrotnie więcej w wypowie-
dziach osób będących w umiarkowanej fazie otępienia niż w fazie łagodnej). Spośród badanych ro-
dzajów wypowiedzi opisowych objawami patologicznymi najbardziej obciążony był opis miejsca.

Słowa kluczowe: otępienie alzheimerowskie, zaburzenia struktury tekstu, powtórzenia, per-
seweracje, pętla.

SUMMArY

the article deals with repetitions, which occur in the structure of utterances of patients with 
Alzheimer’s dementia. the studies were carried out using the linguistic material obtained in a group 
of 120 patients with Alzheimer’s dementia under the research project “narrative and its Disorders 
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in Alzheimer’s Dementia. The Scale of Narrative Skills in Alzheimer’s Dementia” (project mana-
ger: Dr Aneta Domagała; 39th Ministry of Science and Higher education competition of research 
projects). 

All the distinguished categories of repetitions are present both in the utterances of mild to 
moderate Alzheimer’s dementia patients. the most undesirable ones (the subject describes the same 
objects or their features once again, in an uncontrolled, persistent way) are the most common in both 
groups. At the same time, their intensity increases as the dementia process progresses (for exam-
ple: in the description of a place there are more than twice as many repetitions in the utterances of 
moderate-dementia patients than in mild-dementia patients). Out of the studied types of descriptive 
utterances, the description of a place was one where most pathological symptoms were reported.

Key words: Alzheimer’s dementia, disturbances of text structure, repetitions, perseverations, 
loop.

WPrOWADzenie

W charakterystyce afazji alzheimerowskiej, w rejestrze objawów wiodą-
cych  (zec, 1993; Łuczywek, 1996;  Szepietowska, Daniluk, 2000; Herzyk, 2001; 
2005), nie pomieszczono powtórzeń/perseweracji. Powtórzenia (np. zadawanie 
tych samych pytań w krótkim czasie) są jednak sytuowane wśród wczesnych, wy-
razistych dla otoczenia objawów patologii mowy w otępieniu (Łuczywek, 1996). 
Wraz z zaawansowaniem choroby obserwować można różnorodne rodzaje po-
wtórzeń nieintencjonalnych, klasyfikowanych najczęściej jako perseweracje cią-
głe i nieciągłe, niekiedy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaburzenia przełą-
czania się czy perseweracje ideacyjne (Bayles, 1982; Shindler i in. 1984; Bayles  
i in., 1985; Hamilton, 1994; Marczewska, 1994; ramage i in., 1999; Stark, 2007a; 
2007b – zob. także przegląd prac: Domagała, 2003; 2007; Domagała, Długosz, 
2002). W warunkach otępienia perseweracje na różne sposoby mogą dezorganizo-
wać zarówno komunikację słowną, jak i pisemną – należy to uwzględnić, planując 
działania pomocowe (neils-Strunjas i in., 1998; Domagała, 2011; 2012).

z perspektywy logopedycznej, w opisie powtórzeń występujących w struktu-
rze wypowiedzi pacjentów, mając na uwadze ich uwarunkowania i lingwistyczne 
aspekty zjawisk, zasadne jest wskazanie pętli (w nawiązaniu do opisu mechani-
zmów tekstotwórczych analizowanych w literaturze językoznawczej – niebrze-
gowska, 1998) jako uwarunkowanego patologicznie mechanizmu reproduko-
wania wypowiedzi, działającego na poziomie jej mikrostruktury (tu: ponownie 
pojawiają się wypowiedzi tożsame pod względem formalno-językowym), makro-
struktury (tu: powraca podjęty uprzednio temat wypowiedzi) i/ lub superstruktury 
(tu: powielany jest schemat tekstu) (Domagała, 2013). Powtórzenia dezorganizu-
jące wypowiedź w sposób niezamierzony i niekontrolowany przez nadawcę, tra-
cące funkcję tekstotwórczą, a przez to nieakceptowalne przez innych uczestników 
interakcji, przeciwstawić należy zachowaniom normatywnym – powtórzeniom  
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o różnorodnym charakterze powierzchniowym, stanowiącym ważny wykładnik 
koherencji tekstu, warunek jego spójności (Ampel, 1978; Wilkoń, 1987; 2002).

Powtórzenia są jednym z objawów patologicznych uwzględnionych w oce-
nie mowy pacjenta, dokonywanej z zastosowaniem autorskiej „Skali sprawności 
narracyjnych” – wyniki badań prezentowane w niniejszym artykule mają z ko-
nieczności charakter wycinkowy; uzupełniają opis zjawisk zawarty w monografii 
prezentującej podstawowe ustalenia płynące z badań empirycznych (Domagała, 
2015). W toku analiz wypowiedzi determinowanych gatunkowo ujawniono, że 
– w przeciwieństwie do opowiadania – w wypowiedziach o zakładanej proto-
typowo strukturze opisu powtórzenia o charakterze patologicznym pojawia-
ją się u znacznego odsetka badanych; u niektórych zyskują przy tym znaczące  
nasilenie.

MAteriAŁ BADAWczY

Badania własne miały na celu dokonanie charakterystyki jakościowej  
i ilościowej powtórzeń pojawiających się w wypowiedziach osób z otępieniem  
alzheimerowskim (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania choroby otępien-
nej). 

Wypowiedzi pozyskano z wykorzystaniem materiałów pomocniczych (zdjęć 
zaprojektowanych tematycznie przez autorkę, a wykonanych przez dr. roberta 
rabieja z zakładu Wiedzy Wizualnej instytutu Sztuk Pięknych – Wydział Arty-
styczny Uniwersytetu Marii curie-Skłodowskiej w Lublinie); teksty zarejestro-
wano w trakcie badań indywidualnych, następnie poddano transkrypcji.

Dla potrzeb niniejszego opracowania analizę zjawisk przeprowadzono na 
materiale wypowiedzi:

– na temat osób (w założeniu prototypowo: opis postaci) – próbka 1.,
– na temat miejsca (w założeniu prototypowo: opis wnętrza) – próbka 2.,
– na temat sytuacji (w założeniu prototypowo: opis sytuacji) – próbka 3.
Materiał empiryczny obejmował łącznie 360 próbek wypowiedzi (po 120 

próbek dla każdego z zadań).

BADAnA POPULAcJA

Ogółem przebadano 120 pacjentów będących w łagodnej fazie otępienia  
alzheimerowskiego (30 kobiet /kod grupy: ŁK/ oraz 30 mężczyzn /kod grupy: 
ŁM/) i w fazie umiarkowanej (30 kobiet /kod grupy: UK/ oraz 30 mężczyzn /kod 
grupy: UM/ – kody te wykorzystuję w niniejszym artykule w opisie materiału 
egzemplifikacyjnego wraz z uzupełnieniem o numer porządkowy badanej osoby). 
Średnia wieku dla badanej populacji wynosiła 76 lat i 7 miesięcy (w łagodnej fa-
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zie otępienia – 76 lat i 5 miesięcy; w umiarkowanej – 76 lat i 8 miesięcy; kobiety 
– 78 lat i 7 miesięcy, mężczyźni – 74 lata i 7 miesięcy). Badania terenowe zostały 
przeprowadzone w placówkach specjalistycznych ukierunkowanych na pomoc 
osobom z chorobą Alzheimera, takich jak:

– Ośrodek naukowo-Badawczo-Dydaktyczny chorób Otępiennych Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu z siedzibą w Ścinawie – Oddział Psychogeriatrii; 

– Szpital neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – Od-
dział Psychogeriatrii; 

– zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny im. Ks. Jerzego Popiełuszki w toruniu 
– Oddział Dzienny; 

– zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Osób z chorobą Alzheimera w Ko-
przywnicy; 

– zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Osób z chorobą Alzheimera w górnie 
(Samodzielny Publiczny zespół zakładów Opieki zdrowotnej im. Jana Pawła ii); 

– centrum Alzheimera w Warszawie – Oddział Dzienny oraz Dom Pomocy 
Społecznej;

– Środowiskowy Dom Samopomocy dzielnicy Wola w Warszawie – Świetli-
ca dla Osób chorych na chorobę Alzheimera; 

– Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zespołem otępiennym typu 
Alzheimera w Krakowie (Małopolskiej Fundacji Pomocy Ludziom Dotkniętym 
chorobą Alzheimera); 

– Dom Dziennego Pobytu i terapii dla Osób z chorobą Alzheimera w Płoc-
ku; 

– Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z chorobą Alzheimera w Ło-
dzi (Łódzkiego towarzystwa Alzheimerowskiego); 

– Ośrodek Wsparcia dla Osób chorych na Alzheimera w Kielcach; 
– Środowiskowy Dom Samopomocy typu c (z siedzibą przy ul. Krzemion-

kowskiej) w  Kielcach; 
– Środowiskowy Dom Pomocy w Poznaniu (Wielkopolskiego Stowarzysze-

nia Alzheimerowskiego); 
– Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera oraz 

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w  Lublinie; 
– Środowiskowy Dom Samopomocy typu c, dla osób z chorobą Alzheimera 

(z siedzibą przy ul. Lwowskiej) w Lublinie; 
– Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera „Mefa-

zja” oraz „Memory” (Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego) w Lubli-
nie. 

Badania empiryczne zostały przeprowadzone przeze mnie osobiście, każdo-
razowo w indywidualnym kontakcie z osobą badaną. Pragnę złożyć tą drogą ser-
deczne podziękowania wszystkim specjalistom każdego z wymienionych ośrod-
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ków za pomoc i ogromną życzliwość, której doświadczyłam w trakcie realizacji 
badań, oraz za udział w badaniach pacjentom i ich opiekunom.

rezULtAtY

Charakterystyka jakościowa zjawisk
W toku analizy materiału empirycznego odnośnie do powtórzeń rozpoznano 

trzy zasadniczo różne kategorie zachowań językowych.

A. Wśród normatywnych zachowań językowych wyróżnionych w Skali 
sprawności narracyjnych – ponowne określanie tych samych obiektów (także 
ich części składowych) czy ich cech, eksponowanie ich w wypowiedzi. W takim 
przypadku badany przywoływał obiekty czy charakteryzował je, wskazując jed-
nocześnie, że jest to wtórne.

egzempl i f ikac ja:
Ł. K.: A dziewczynka też, też ładna. Ja mówiłam właśnie, że ona ma pasek. 
[ŁK1; t1]
(tu: w toku opisu wyglądu jednej z postaci przedstawionych na zdjęciu).

U. M.: tak jak mówię, podobna jest do mojej córki ewy. 
[UM30; t1]
(tu: w toku opisu wyglądu jednej z postaci przedstawionych na zdjęciu).

Ponowne określanie tych samych obiektów czy ich cech zwykle wiązało 
się z klaryfikacją, uzasadnianiem formułowanych ocen, kierowaniem uwagi na 
szczegóły, które wywołały uprzednio zaciekawienie czy nawet wzbudziły silne 
emocje (w związku z ważnymi kwestiami osobistymi, np. podobieństwem postaci 
ze zdjęcia do osoby bliskiej). tego rodzaju powtórzenia u niektórych osób mogą 
jednakże wskazywać na problemy z kontynuacją wypowiedzi, rozwijaniem tema-
tu – pacjent poprzestaje na podanych już informacjach, nie wprowadza nowych.

tę kategorię zjawisk przeciwstawić można, co jest istotne w aspekcie dia-
gnostycznym, zachowaniom niekontrolowanym przez mówiącego.

B. Wśród objawów patologicznych, zjawisk niepożądanych wyróżnionych 
w Skali sprawności narracyjnych.

B1. Ponowne określanie tych samych obiektów (także ich części składowych) 
czy ich cech – niepożądane i bezzasadne, w przypadku wielokrotnych powtórzeń 
rozpoznawane jednoznacznie jako niekontrolowane przez badanego. W tym przy-
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padku informacje podawane przez badanego powtarzały się, w sposób uporczywy 
wskazywał on określone obiekty czy charakteryzował je.

egzempl i f ikac ja:
U. K.: raczej są tak, na na zimno ubrane. ta jest na ciepło, bo ma krótkie 

rękawy. ta ma dłuższe rękawy. […] U. K.: ta jest na na na ciepło ubrana, a ta 
jest na chłodno. […] niewiadomo, ale widać można, że ta jest taka bardziej na 
ciepło ubrana, a ta na na na chłodno. […] A ta jest gruby/ grubiej ubrana, raczej po 
po po na ciepło raczej. […] i tu raczej na chłodnio jest ubrana, a ta jest na letnio 
ubrana. z krótkimi rękawkami. […] A tak przyzwoicie ubrane obydwie. nie tak 
żeby były… z gołymi rękami. ta ma gołe ręce. A ta ma, już ma sweter jakiś czy 
coś. […] ta z krótkimi rękawami. ta ma długie rękawy. ta jakby na ciepło była 
ubrana, jakby gdzieś wychodziła, bo ma korale założone na szyi. 

[UK22; t1]
(tu: o wyglądzie dwu postaci przedstawionych na zdjęciu; w konwencji opisu 

porównawczego wybrana cecha omawiana jest wielokrotnie).

Wielokrotne powtórzenia powodują, że odbiorca nieustająco uzyskuje te 
same bądź podobne informacje. tego rodzaju powtórzenia mogą obejmować całe 
fragmenty wypowiedzi, nadawać jej swoistą strukturę (np. gdy badany opisuje 
po kolei obydwie osoby, a następnie ponownie wybiera do opisu pierwszą z nich  
i rozwija wypowiedź w taki sposób, jak uprzednio).

 
B2. Ponowne określanie tych samych obiektów (także ich części składo-

wych) czy ich cech – przy braku pewności badanego, czy zostało to już uprzednio 
powiedziane. W tym przypadku mówiący zdradzał, że nie ma rozeznania, czego 
dotyczyła jego własna wcześniejsza wypowiedź.

egzempl i f ikac ja:
U.K.: Spodnie jeansy. to już mówiłam chyba. 
[UK1; t1]
(tu: w toku opisu wyglądu jednej z postaci przedstawionych na zdjęciu).

notowano zarówno przypadki, gdy chory sygnalizował, że o czymś już 
wcześniej powiedział, a w istocie do tego nie doszło, jak i takie, gdy powtarzał 
uprzednio podaną informację, nie mając pewności, czy już to uczynił.

Charakterystyka ilościowa zjawisk

Analizy ilościowej dokonano z wyodrębnieniem powtórzeń zamieszczonych 
w kategorii: A) zjawisk normatywnych – badany ponownie określa te same obiek-
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ty czy ich cechy, wskazując jednocześnie, że jest to wtórne; B) zjawisk nienorma-
tywnych: B1 – badany ponownie określa te same obiekty czy ich cechy w sposób 
niekontrolowany, uporczywy; B2 – badany ponownie określa te same obiekty czy 
ich cechy, ujawniając jednocześnie, że nie ma rozeznania, czego dotyczyła jego 
własna wcześniejsza wypowiedź (o czym już mówił, a o czym nie).

zestawienie danych na temat występowania poszczególnych zjawisk w ko-
lejnych próbkach wypowiedzi (próbka 1 – opis postaci; próbka 2 – opis  miejsca; 
próbka 3 – opis sytuacji) zawiera tabela 1.

Dane zawarte w tabeli 1. wskazują na to, że w wypowiedziach pacjentów 
najpowszechniej występowały powtórzenia skategoryzowane jako B1 (badany 
ponownie określa te same obiekty czy ich cechy, w sposób niekontrolowany, 
uporczywy) – niezależnie od rodzaju opisu, we wszystkich badanych próbkach. 
najrzadziej zaś rejestrowano powtórzenia skategoryzowane jako B2 (badany po-
nownie określa te same obiekty czy ich cechy, ujawniając jednocześnie, że nie ma 

tab. 1. Występowanie powtórzeń; zjawisk skategoryzowanych jako: A, B1, B2 (według cha-
rakterystyki kategorii zawartej w tekście artykułu)

Występowanie zjawiska A B1 B2

Próbka 1

Ogółem w badanej populacji

U osób w fazie łagodnej

U osób w fazie umiarkowanej

15,83%

18,33%

13,33%

37,50%

30,00%

45,00%

0,83%

0,00%

1,67%

Próbka 2

Ogółem w badanej populacji

U osób w fazie łagodnej

U osób w fazie umiarkowanej

7,50%

6,67%

8,33%

34,17%

21,67%

46,67%

6,67%

8,33%

5,00%

Próbka 3

Ogółem w populacji

W fazie łagodnej

W fazie umiarkowanej

5,83%

6,67%

5,00%%

25,00%

18,33%

31,67%

3,33%

3,33%

3,33%
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rozeznania, czego dotyczyła jego własna wcześniejsza wypowiedź; o czym już 
mówił, a o czym nie). 

Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje wypowiedzi opisowych, nale-
ży stwierdzić, że uporczywe, niekontrolowane powtórzenia były najczęstsze  
w odniesieniu do opisu postaci (u ok. 37% badanych) i opisu miejsca (ok. 34%),  
a najrzadsze w odniesieniu do opisu sytuacji (u 25% pacjentów). należy również 
zaznaczyć, że powtórzenia skategoryzowane jako B2 niezwykle rzadko pojawia-
ły się w opisie postaci czy w opisie sytuacji – częściej ujawniały się natomiast  
w opisie miejsca.

Dodatkowo poddano analizie nasilenie powtórzeń skategoryzowanych jako 
B1 (badany ponownie określa te same obiekty czy ich cechy, w sposób niekontro-
lowany, uporczywy) w poszczególnych próbkach wypowiedzi pacjenta. Szczegó-
łowe dane na temat przedstawia tabela 2.

Wielokrotne powtórzenia (dwukrotne, trzykrotne lub częstsze) notowano naj-
częściej w  stosunku do opisu miejsca (u ok. 18% pacjentów), trochę rzadziej  

tab. 2. nasilenie powtórzeń; zjawisk skategoryzowanych jako B1 – tu: 0 – zjawisko nie wy-
stępuje; 1 – występuje jednokrotnie; 2 – dwukrotnie; 3 – trzykrotnie; powyżej 3 razy (według cha-
rakterystyki kategorii zawartej w tekście artykułu)

nasilenie zjawiska 0 1 2 3 powyżej

Próbka 1

Ogółem w badanej populacji

W fazie łagodnej 

W fazie umiarkowanej

62,50%

70,00%

55,00%

23,33%

20,00%

26,67%

5,00%

8,33%

1,67%

3,33%

1,67%

5,00%

5,83%

0,00%

11,67%

Próbka 2

Ogółem w badanej populacji

W fazie łagodnej 

W fazie umiarkowanej

65,83%

78,33%

53,33%

13,33%

11,67%

15,00%

5,83%

5,00%

6,67%

5,00%

0,00%

10,00%

6,67%

3,33%

10,00%

Próbka 3

Ogółem w badanej populacji

W fazie łagodnej 

W fazie umiarkowanej

75,00%

81,67%

68,33%

13,33%

11,67%

15,00%

6,67%

3,33%

10,00%

1,67%

0,00%

3,33%

2,50%

3,33%

1,67%
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w odniesieniu do opisu postaci (u ok. 14% badanych), do opisu sytuacji – najrza-
dziej (u ok. 11% badanych). Opis miejsca nacechowany był u niektórych osób 
bardzo dużym nasileniem niekontrolowanych powtórzeń (wielokrotnie wymie-
niano i/lub charakteryzowano te same obiekty znajdujące się w pokoju prezento-
wanym na zdjęciu).

WniOSKi

Analiza materiału badawczego pozwoliła ustalić, co następuje.
1. Wszystkie wyróżnione kategorie powtórzeń występują zarówno w wypo-

wiedziach osób pozostających w łagodnej, jak i w umiarkowanej fazie otępie-
nia alzheimerowskiego. te najbardziej niepożądane (badany ponownie określa te 
same obiekty czy ich cechy, w sposób niekontrolowany, uporczywy) są najpow-
szechniejsze w obydwu grupach. Jednocześnie ich nasilenie zwiększa się wraz  
z zaawansowaniem procesu otępiennego (przykładowo: w opisie miejsca jest ich 
ponaddwukrotnie więcej w wypowiedziach osób będących w umiarkowanej fazie 
otępienia niż w fazie łagodnej). 

2. Spośród badanych rodzajów wypowiedzi opisowych objawami patologicz-
nymi najbardziej obciążony był opis miejsca. Dokonując opisu pomieszczenia 
przedstawionego na zdjęciu i znajdujących się w nim obiektów, pacjenci byli 
szczególnie podatni na niekontrolowane powtórzenia, ponadto nasilenie trudności 
w obrębie jednej wypowiedzi było większe niż w przypadku innych rodzajów opi-
su. Pacjenci łatwiej tracili rozeznanie, czy mówili już o czymś wcześniej czy nie. 

realizacja wypowiedzi w formie opisu jest dla osób z otępieniem trudna ze 
względu na konieczność uporządkowania uposażonej przestrzeni. te same obiek-
ty mogą być przywoływane ponownie z powodu niepamięci, często dochodzi tak-
że do perseweracji ideacyjnych.

3. Jeśli postrzegać perseweracje jako mechanizm obronny w sytuacji do-
świadczania niemocy (Olszewski, 2008), to w czasie zajęć usprawniających na-
leżałoby unikać takich form aktywizowania pacjenta, które mogą nasilać ich wy-
stępowanie. Badając właściwości perseweracji, wskazywano: perseweracje mogą 
być zjawiskiem zależnym od typu zadania, nie ma dowodu na to, że są zjawi-
skiem jednolitym (Freeman, gathercole, 1966); im więcej wysiłku umysłowego 
wymaga zadanie, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia perseweracji; 
zachowania nieelastyczne są najbardziej widoczne, kiedy zadanie jest trudne; 
(eisenson, 1954, za: Freeman, gathercole, 1966; Walsh, 1998; 2001), zbyt trudne 
zadanie może powodować pojawienie się perseweracji o charakterze zaburzeń 
przełączania się (goldstein, 1943, za: Freeman, gathercole, 1966).

Wypowiedzi opisowe (czy szczególnie: niektóre ich rodzaje /tu: opis miej-
sca/) będą z tego względu rodziły problemy u wielu osób z otępieniem.
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