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Трепанација

Уколико се успостави оваква повезаност,
могла би се успоставити веза између
функције и њене неуралне основе.

Студије случаја
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Брока
• “Случај ТАН”
• Пацијент није у стањѕ да говори
(једина реч “тан”)
• Остале функције неоштећене.
• Пацијент имао очтећење доњег дела

фронталног режња леве мождане
хемисфере и контралатерално оштећену
• Закључак:
моторику.
Овај део мозга је
одговоран за све
аспекте арикулисаног
говора.
Танов мозак

Вернике
• Случај пацијента који је
• био у стању да говори
• реченице граматичне, али без смисла
• тешкоће са разумевањем речи.
• Пацијент имао оштећење задњег дела

темпоралног режња леве мождане
хемисфере.
• Закључак:
Овај део мозга је
одговоран за
разумевање значења
речи и реченица.

Вести, вести, најновије
вести...

Новија истраживања можданих
функција


Раније







Клинички случајеви – праћење везе између места лезије и
врсте оштећења.
Вада тест – грубе информације о локализацији.
Комисуротомија – пресецање корпуса колосума

Данас








Технике неуроодсликавања, научна револулција
Директно праћење активације појединих зона у мозгу током
обављања различитих врста задатака.
Потврдиле претпоставку о функционалној диференцијацији
мозга.
Дале прецизнију слику о локализацији појединих функција.
Информације о симултаној активацији одређених зона при
обављању одређених врста задатака – провера модела
когнитивног функционисања.

EEГ
(електроенцефалографија)

Преглед техника

Мерење електричне активности мозга помоћу већег
броја експлораторних електрода везаних за
полиграф који региструје електричну активност у
мозгу.
Сигнал, познат као ЕЕГ, се генерише са већег броја
неурона.

• Технике испитивања на неоштећеном мозгу
• Структурално и функционално

неуроодсликавање
• Фукнционална магнетна резонанца
• Позитронска емисиона томографија
• Електрофизиолошке технике
• Електроенцефалографија
• ERP (event related potentials)
• Магнетоенцефалографија
• Снимање активности појединачних неурона

• Технике испитивања на оштећеном мозгу
• Студије случаја
• Транскранијална магнетна стимулација (TMS)

ERP(event related potentials)
техника:

Врсте можданих таласа
 регистровање електричне активности у мозгу која се
манифестује као серија таласа различитих
фреквенци и амплитуда








догађајем изазван потенцијал
(не спонтана активност као код ЕЕГ - а)
испитанику се задаје специфичан задатак
експлораторне електроде везаних за
полиграф
пост - синаптичка активност (до 100 µV)

Процедура

Типичан распоред електрода

Čas 2

“ERP” талас

Упросечавањем већег броја записа, издваја се сигнал
на коме можемо да очитамо веће или мање
амплитуде.

N400 компонента

N400 и P600
Семантичка
компонента

Синтактичка
компонента

“пас”

N400 компонента

“пас”

N400 компонента

“пас”
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Наша истраживања

Карактеристике језика
Начело арбитрарности у језику

ERP резултати (О1 и О2)
сагласан

сагласан

(Ferdinand de Saussure, 1922)

"пас"

Новија истраживања (Maurer et al. 2006)

Језички симболизам у природном језику

ERP ЕКСПЕРИМЕНТ

Језички симболизам у српском језику

ERP ЕКСПЕРИМЕНТ

ERP ЕКСПЕРИМЕНТ /100-160ms/

100-160ms

X axis - Scalp band
Y axis – Time (ms)
Color – ERP amplitude
Језички симболизам у српском језику

Језички симболизам у српском језику

Тематско-таксономска
организација знања

ЗАКЉУЧАК
Где нестаје језички симболизам у природном језику?

Језички симболизам постоји у природном језику као
рани ERP ефекат
Језички симболизам у српском језику

ERP – N400

Eксперимент
испитаници: 15 студената

/ERP студија/
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50 ⁄ 100 ⁄ 150 ⁄ 200 ms

S1

800 ms

MAGARA
S2 C

ЗАДАТАК: задатак верификације

1000 ms

prazan

S1 S2 парови су били:

50 ⁄ 100 ⁄ 150 ⁄ 200 ms

ekran

1. ПОДУДАРНО – крава:крава
одговор

2. НЕПОДУДАРНО: TAKСОНОМСКИ – магарац:крава
3. НЕПОДУДАРНО: TEMATСKI – млеко:крава
4. НЕПОДУДАРНО: НЕПОВЕЗАН – јорган:крава

Eксперимент

Резултати

/ERP студија/
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- PSYLAB EEG8 biological amplifier & PSYLAB SAM unit

T
desno
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PO desno

ERP студија са бебама

ХВАЛА!

