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STUDII CLINICE

REZUMAT
Obiectivul acestui studiu prospectiv a fost de a investiga corela¡iile dintre recuperarea spontanå a afaziei în perioada precoce dupå
un stroke ischemic acut ¿i modificårile distribu¡iei fluxului sangvin cerebral. Am încercat så identificåm existen¡a unui pattern particular
de reperfuzie cerebralå la pacien¡ii cu recuperare mai bunå.
Metodå: Au fost inclu¿i în studiu 18 pacien¡i cu afazie secundarå unui stroke ischemic acut care au fost examina¡i cu Testul de Afazie
Boston cu un scor de maximum 70 puncte (reprezentând deficit maxim de limbaj) în primele 7 zile de la instalare simptomatologiei ¿i la
3 såptåmâni de la prima testare. To¡i pacien¡ii erau dreptaci la testul de lateralitate manualå Edimburg. Pacien¡ii au fost examina¡i cu CT
cerebral ¿i SPECT (tomografie cu emisie de fotoni) cu Tc 99m HMPAO în intervalul între 2 ¿i 3 såptåmâni dupå stroke. Examinarea
SPECT a fost realizatå într-o sesiune unicå compuså din douå etape, una bazalå ¿i alta cu stimulare cu teste verbale (foneme, cuvinte,
pseudo-cuvinte, cuvinte inversate, fraze scurte prezentate în cå¿ti standard biaurale), pacientul fiind izolat vizual ¿i fonic. Am comparat
indicele de lateralizare globalå a fluxului sangvin cerebral cu coeficientul de recuperare a afaziei ¿i rezultatele au fost analizate statistic.
Rezultate: Peak-urile de repaus ¿i de activare sunt mai mari la nivelul emisferului drept nelezat decât la nivelul emisferului stâng lezat
¿i sunt corelate între ele pentru fiecare emisfer în parte ¿i între emisferul stâng ¿i drept. Diferen¡ele de flux sangvin cerebral între activare
¿i repaus sunt semnificativ statistic mai mari la nivelul emisferului stâng decât la nivelul emisferului drept (p = 0,01). Diferen¡ele activare-
repaus ale fluxului sangvin cerebral la nivelul emisferului drept sunt corelate cu deficitul de limbaj la testul 1 de afazie (efectuat la 7 zile
dupå instalarea simptomatologiei). Pacien¡ii cu afazie u¿oarå sau moderatå prezintå o lateralizare predominant pe stânga a fluxului
sangvin cerebral. La pacien¡ii cu afazie severå s-a observat o lateralizare predominant pe dreapta a perfuziei cerebrale. Un coeficient
de recuperare a afaziei > 20% s-a ob¡inut la pacien¡ii cu o lateralizare stângå a perfuziei la testele de stimulare verbalå.
Concluzii: Perfuzia cerebralå în repaus este corelatå cu cea în timpul activårii pentru ambele emisfere în parte ¿i între emisferul stâng ¿i drept.
În timpul activårii, fluxul sangvin cerebral se modificå predominant la nivelul emisferului stâng, ceea ce reflectå o redistribu¡ie a perfuziei
preferen¡ial pe stânga. O recuperare bunå a afaziei s-a ob¡inut la pacien¡ii cu lateralizare stânga a reperfuziei. Pentru pacien¡ii cu afazie
severå recuperarea este dependentå predominant de preluarea func¡iilor lingvistice de re¡eaua de la nivelul emisferului drept.

INTRODUCERE

Mecanismele recuperårii afaziei au fost studiate
pe parcursul timpului prin diverse metode neuro-
anatomice, de neuropsihologie cognitivå, psiholing-
visticå ¿i recent prin studii de neuroimagerie func-
¡ionalå. Toate aceste cercetåri au generat o serie de
teorii care pot fi sintetizate în jurul a trei concepte.

Primul ar fi variabilitatea individualå a organizårii
corticale a limbajului care nu pune înså în discu¡ie
rolul predominant al regiunii peri-silviene stângi.
Acest concept este explicat prin existen¡a unor re¡ele
neuronale care, din punct de vedere al distribu¡iei
anatomice, sunt similare, dar prezintå particularitå¡i
func¡ionale individuale din punct de vedere al domi-
nan¡ei emisferice care este mult mai fragmentarå. Cel
mai sintetic este modelul de anatomie func¡ionalå a
limbajului propus de Hickok & Poeppel (2004).

Conform acestui model analiza limbajului ar consta
într-o primå etapå din prelucrarea informa¡iei auditive
la nivelul ariilor sensibile din girul temporal superior
(STG) bilateral. Procesarea continuå apoi pe douå

canale: un canal anterior care transformå sunetul în
concept ¿i un canal posterior care transcrie sunetul în
reprezentare articularå.

Canalul anterior proiecteazå ventro-lateral ¿i inclu-
de ¿antul temporal superior (STS) ¿i partea postero-
inferioarå a lobului temporal (piTL, ex por¡iuni din
girii temporali mediu MTG ¿i inferior ITG). El explicå
18% din variabilitatea individualå (Samson et al,
1999). Canalul posterior are originea la nivelul frontie-
rei dintre lobii temporal ¿i parietal, o regiune cunoscutå
sub numele de aria Spt (sylvian-parietal-temporal)
(Buchsbaum, Humpries & Hickok, 2001, Hickok et
al, 2003), cuprinde nucleul caudat, talamusul stâng,
cerebelul drept ¿i proiecteazå posterior la nivelul lo-
bului parietal ¿i ulterior în regiunea frontalå. El este
responsabil de 62% din variabilitatea individualå
(Samson et al, 1999).

Al doilea concept constå în capacitatea de achizi¡ie
a limbajului de cåtre emisferul drept.

Cel de-al treilea concept se referå la rolul structurilor
non-lezate ale emisferului stâng în preluarea func¡iei
lingvistice a zonelor lezate.
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Toate aceste ipoteze au fost investigate prin meto-
de ini¡ial de imagerie anatomicå care au încercat så
stabileascå corela¡ii între sediul ¿i volumul lezional
pe de o parte ¿i tipul, severitatea ¿i recuperarea afaziei,
pe de altå parte. Aceste metode s-au dovedit a avea o
valoare predictivå modestå pentru evolu¡ia afaziei cu
excep¡ia leziunilor de cortex temporal superior care
au un impact important în recuperarea comprehen-
siunii orale, indiferent de tipul ini¡ial de afazie. Apari¡ia
tehnicilor de imagerie func¡ionalå de tip SPECT
(tomoscintigrafie), PET (tomografie cu emisie de pozi-
troni), fMRI (rezonan¡å magneticå nuclearå func¡io-
nalå), MEG (magneto-encefalografie) a revolu¡ionat
investigarea limbajului prin studiile la subiec¡i normali
sau cu leziune cerebralå. S-au experimentat tehnici
de examinare în repaus ¿i tehnici de activare prin
diferite teste verbale (adaptate în func¡ie de etapa de
procesare lingvisticå exploratå).

Ini¡ial, investigatorii au încercat så coreleze gradul
deficitului de limbaj cu severitatea hipoperfuziei cere-
brale sau a disfunc¡iei metabolice regionale. Metter et
al (1989), Janicek et al (1993) au demonstrat cu succes
impactul reducerii debitului sangvin cerebral regional
asupra profilului afaziei în cazuri în care tehnicile de
imagerie anatomicå nu erau relevante.

În al doilea rând, a fost posibilå realizarea de studii
longitudinale care så urmåreascå evolu¡ia în timp a
afaziei ¿i så o coreleze cu modificårile în dinamica
ale fluxului sangvin cerebral. Rezultatele acestor studii
au fost înså de multe ori contradictorii.

Studiile cele mai recente au fost realizate prin
metode de activare verbalå. Ele au cercetat disfunc¡ii
localizate ale fluxului sangvin cerebral asociate diferi-
telor etape de procesare a limbajului (Heiss et al, 1993;
Mimura et al 1998 etc). Studiile efectuate pe subiec¡i
afazici au eviden¡iat o reorganizare func¡ionalå cere-
bralå care pare a urma douå mecanisme:
1. activarea zonelor stângi (ipsilaterale) ale limbajului

nelezate împreunå cu recrutarea de regiuni acce-
sorii pentru limbaj;

2. implicarea zonelor echivalente drepte (contrala-
terale) ale regiunilor lezate (Weiller et al, 1995).
Impactul acestei reorganizåri func¡ionale asupra
recuperårii afaziei diferå înså în func¡ie de organi-
zarea cerebralå individualå a limbajului prealabilå
leziunii cerebrale. Compara¡ii între diferite studii
de activare care au fost realizate în etape precise
ale recuperårii limbajului sugereazå ideea cå, în
perioada precoce post-stroke reorganizarea func-
¡ionalå este ini¡iatå la nivelul zonelor peri-lezionale
în timp ce în stadiul cronic post-stroke, rolul emis-
ferului drept este foarte important. Demonstrarea
acestor supozi¡ii are implica¡ii importante nu numai
în în¡elegerea mecanismelor func¡ionale ale limba-

jului, ci ¿i în stabilirea unor metode adecvate de
recuperare a afaziei, individualizate pentru fiecare
pacient în parte.

METODA

În studiul nostru am investigat corela¡iile dintre
recuperarea spontanå a afaziei în perioada precoce
dupå un stroke ischemic acut ¿i modificårile distribu¡iei
fluxului sangvin cerebral. Am încercat så identificåm
existen¡a unui pattern particular de reperfuzie cere-
bralå la pacien¡ii cu recuperare mai bunå.

În acest scop am selec¡ionat 18 pacien¡i cu afazie
secundarå unui stroke ischemic acut, dreptaci la testul
de lateralizare manualå Edimburgh.

Criteriile de excludere din lot au fost:
• patologie neurologicå cerebralå în antecedente,

inclusiv anamnezå ce sugereazå stroke
• leziuni CT cerebrale sechelare
• tulburåri cognitive sau demen¡å la examinarea

neuropsihologicå
• pacien¡i stângaci la testul de lateralitate manualå

Edimburgh
• patologie generalå cu posibil impact asupra SNC
• pacien¡i cu deficit afazic cu durata sub 24 ore
Pacien¡ii, sau în cazul în care nu era posibil, antura-

jul pacien¡ilor au fost informa¡i în legaturå cu natura
studiului ¿i ¿i-au dat acordul pentru a participa.

EVALUAREA LINGVISTICÅ

Pentru a evalua func¡iile lingvistice ale pacien¡ilor
s-a utilizat Testul de Afazie Boston (BDAE). Acesta a
fost realizat în primele 7 zile de la instalarea simptomelor
(test 1) ¿i la trei såptåmâni de la testul 1 (test 2).

S-a realizat o foaie simplificatå de evaluare a limba-
jului cu urmåtoarele subscoruri:
I. Teste globale

1. Expresia oralå spontanå
2. Repeti¡ie:

a. cuvinte
b. agilitate verbalå
c. logatomi
d. span cifre
e. fraze

II. Produc¡ia oralå:
1. Limbaj spontan
2. Fluen¡å verbalå
3. Denumire oralå
4. Defini¡ie cuvinte
5. Nara¡iune

III. Comprehensiune:
1. Discriminare foneticå
2. Comprehensiune substantive
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3. Comprehensiune prepozi¡ii
4. Comprehensiune ordine

IV. Limbajul scris:
1. Lectura:

a. cuvinte ¿i logatomi
b. fraze

2. Scrisul:
a. grafism
b. dictare elementarå
c. cuvinte ¿i logatomi
d. dictare de fraze
e. nara¡iune scriså

3. Comprehensiune scriså
a. fraze
b. substantive
c. prepozi¡ii

V. Calcul:
1. Numåratul
2. Lectura numerelor
3. Scrierea numerelor
4. Calcul mental
5. Calcul scris
6. Estimarea numårului de puncte
7. Compararea numerelor
8. Bisec¡ia numerelor
9. Pozi¡ia numerelor
Scorul total variazå între 0 care reflectå absen¡a

deficitului de limbaj ¿i 70 care reprezintå deficit maxim
de limbaj. Fiecare din subitem-urile acestui scor sunt
apreciate cantitativ cu o cotå de tip: 0 = normal, 1 =
deficit moderat (gre¿eli la ≤ 50% din subitem-urile

testului), 2 = deficit sever (gre¿eli > 50% din subitem-
urile probei).

Din punct de vedere al tipului de afazie au pre-
dominat afaziile mixte (7/18), urmate de cele transcor-
ticale motorii (5/18), globale (3/18), transcorticale
senzoriale (2/18) ¿i o afazie de conducere.

Se remarcå o varietate mare a leziunilor cerebrale
asociate cu tipul de afazie mixtå sau transcorticalå
motorie (în general leziuni fronto-parietale sau lenti-
culo-caudate).

EXAMINAREA SPECT

Aparatura utilizatå a fost un Integrated Diacam
Siemens echipat cu un detector rectangular ¿i un
McIntosh PC cu soft de tip ICON 9.

Cu ajutorul acesteia s-au achizi¡ionat imaginile
de repaus ¿i de activare astfel: pacientului i s-a in-
jectat intravenos pertechnetat (99m TcO4 2-) –
HMPAO (20 mCi); se laså pacientul cca 2-3 minute
pentru o mai bunå vizualizare, dupå care se pozi¡io-
neazå la aparat dupå procedurå standard, în pozi¡ie
orizontalå.

Parametrii achizi¡iei sunt urmåtorii: 64 de imagini
achizi¡ionate a câte 15 secunde fiecare, timp în care
ansamblul detector-colimator – lan¡ de preamplificare
– etaj de amplificare care converte¿te semnalul lumi-
nos în semnal analogic efectueazå o rota¡ie completå
de 360 grade (5 grade 34 min 22 sec/1 imagine/15
secunde). Pozi¡ia de 0 grade corespunde ¿i celei de
360 grade, în sensul cå celei de-a 64 imagini îi cores-

Tabelul 1
Profilul pacien¡ilor ¿i rezultatele la BDAE

G = afazie globalå, C = afazie de conducere, TCM = afazie transcorticalå motorie, TCS = afazie transcorticalå senzorialå, Mix = afazie mixtå, Odr = occipital drept,
N = normal, P = lob parietal, T = lob temporal, O = lob occipital, F = lob frontal, PeriV = periventricular, Cd = nc. caudat, L = nc. lenticular, Cer = emisfer cerebelos,
I = zona insularå, Op = zona opercularå, Atr-c = atrofie cerebralå, N = CT normal

Pacient SEX Vârstå Leziune CT Tip afazie TEST1 TEST2

VD 1 48 Odr TCS 3 3

CC 1 35 N TCM 4 4

VM 1 50 N C 9 7

LC 0 86 N TCM 10 2

LI 0 67 N Mix 11 8

IT 1 70 N Mix 25 13

ILM 1 41 Pdr TCM 25 19

EB 0 75 TPst + Atr-c TCS 29 25

SC 0 78
LCdst + Cerdr
+ Odr + Atr-c TCM 32 21

IM 1 66 Pst + Tdr TCM 39 35

MC 0 78 Pdr Mix 43 38

PS 1 40 FIOp.st Mix 44 32

IB 1 72 POst + F.st Mix 46 38

IP 0 69 PeriV.O.bil Mix 47 39

DA 1 59 LCd.st Mix 51 37

AB 1 75 FTPst G 70 70

CN 1 71 F.st G 70 62
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punde pozi¡ia detectorului la 354 grade 25 min 38 sec.
Pozi¡ia de start e cea corespunzåtoare detectorului
deasupra pacientului (paralelå cu capul pacientului
a¿ezat la orizontalå), deci la 0 grade. Pozi¡ia mesei este
paralelå cu planul detectorului.

Examinarea bazalå (repaus) s-a realizat cu pacien-
tul izolat vizual ¿i fonic (pentru a evita activarea ariilor
vizuale ¿i auditive prin stimuli ambientali).

Examinarea cu activare verbalå s-a efectuat în
continuarea celei bazale, pacientul fiind men¡inut în
aceea¿i pozi¡ie. În cå¿ti standard s-au prezentat la
niveluri clar audibile stimuli verbali de tip: foneme,
cuvinte, pseudo-cuvinte, cuvinte inversate, fraze scur-
te, înregistrate pe bandå audio la intervale de 12 secun-
de cu o voce masculinå.

Achizi¡ia imaginilor se realizeazå printr-o rota¡ie
completå a detectorului în jurul capului pacientului
(360 grade); parametrii de achizi¡ie sunt: matrix 256
x 256, 64 achizi¡ii, a câte 15 secunde fiecare, la un
interval de 5’40’.

Având în vedere ca 99mTc-HMPAO este stabil
pentru multe ore, iar achizi¡ia imaginilor se realizeazå
în maximum 3 ore de la injectarea i.v., cele douå
examinåri pot fi comparate.

Procesarea imaginilor constå din reconstruc¡ia da-
telor ob¡inute din cele 64 proiec¡ii ¿i reorientarea sec¡iu-
nilor în cele trei planuri principale (coronal, antero-
posterior ¿i transversal). Softul de procesare permite
compararea celor douå studii, de repaus ¿i de activare,
pe o singurå imagine. Tot pe aceastå imagine s-a trasat
o linie pe zonele de interes (zona de hipoperfuzie maxi-
må de la nivelul emisferului stâng ¿i zona omoloagå de
la nivelul emisferului drept) ¿i s-a måsurat de-a lungul
acestei linii gradul perfuziei cerebrale în fiecare punct.
În final s-au ob¡inut curbele de activitate (activitatea în
func¡ie de numårul de impulsuri – nr. de pixeli cores-
punzåtori). S-au înregistrat datele (valorice) cores-
punzåtoare peak-urilor (vârfurilor maxime) celor douå
emisfere pe cele douå curbe (de activare ¿i de repaus).

Exemplificåm în figura 1 ¿i 2 curbele de activitate
ob¡inute în cazurile a doi pacien¡i, unul cu afazie ini-
¡ialå u¿oarå ¿i celålalt cu afazie severå.

Analizå statisticå
Pentru a cuantifica recuperarea afaziei ¿i modifi-

cårile perfuziei cerebrale la nivelul celor douå emisfere,
am definit urmåtorii coeficien¡i:
• diferen¡a de perfuzie în repaus: d_r = r_dr – r_st
• diferen¡a de perfuzie la activare: d_a = a_dr – a_st
• diferen¡a de perfuzie activare-repaus pe stânga:

dar_st = a_st – r_st.
• diferen¡a de perfuzie activare-repaus pe dreapta:

dar_dr = a_dr – r_dr.
• coeficientul de ameliorare a limbajului: c_al =

(test 1-test 2)/test 1*10

Figura 1
Afazie u¿oarå: test 1 = 9 pct, test 2 = 7 pct

Figura 2
Afazie severå: test 1 = 70p, test 2 = 62p

• coeficientul de lateralizare globalå a perfuziei:
c_lat 2 = [(a_dr-r_dr) – (a_st-r_st)]/[abs(a_dr-
r_dr) + abs(a_st-r_st)]*100.

• coeficientul de lateralizare a perfuziei în repaus:
clat_r = (r_dr - r_st)/(r_dr + r_st)*100.
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• coeficientul de lateralizare a perfuziei la activare:
clat_a = (a_dr - a_st)/(a_dr + a_st)*100.
S-au calculat apoi corela¡iile Pearson între urmå-

toarele variabile: vârsta, sexul, scorul test 1, scorul
test 2 ¿i coeficien¡ii defini¡i anterior.

REZULTATE

Structura grupului a fost urmåtoarea: pacien¡ii inclu¿i
în studiu aveau vârste cuprinse între 35 ¿i 86 ani cu
urmåtoarea distribu¡ie pe grupe de vârstå (tabelul 2).

În lot au fost 6 femei ¿i 12 bårba¡i. Pacien¡ii cu
vârste sub 60 ani au fost numai bårba¡i.

Severitatea ini¡ialå a afaziei nu s-a corelat cu vârsta
sau sexul.

A¿a cum se observå ¿i în figura 3 pentru un test 1
> 60 p s-a ob¡inut o ameliorare a afaziei de 1 p, pentru
un test 1 între 20 p ¿i 50 p, recuperarea afaziei a fost
de maximum 12 p, iar pentru un test 1 < 20 p amelio-
rarea afaziei a fost de 1 p deci pentru cazurile de afazie
u¿oarå ¿i severå recuperarea în perioada precoce post-
stroke este reduså ¿i mai micå decât pentru afazia
medie.

A¿a cum se poate observa ¿i din figura 4, peak-
urile de repaus au fost mai mari la nivelul emisferului
drept decât la nivelul emisferului stâng, fapt explicabil
prin prezen¡a leziunii ischemice pe stânga.

Peak-urile de activare au fost mai mari la nivelul
emisferului drept decât la nivelul emisferului stâng adicå
în momentul activårii s-a produs o redistribu¡ie globalå
a perfuziei predominant pe dreapta (figura 5).

Peak-urile de repaus ¿i activare sunt corelate pentru
emisferul stâng ¿i drept (figura 6).

Diferen¡ele dintre peak-urile de perfuzie între
activare ¿i repaus sunt mai mari pentru emisferul stâng
decât pentru emisferul drept ¿i sunt corelate între ele.
Diferen¡a dintre peak-urile de activare ¿i cele de re-
paus la nivelul emisferului drept se coreleazå cu scorul
afaziei la testul 1. Deci gradul de redistribu¡ie a perfu-
ziei la nivelul emisferului drept este corelatå cu severi-
tatea ini¡ialå a afaziei (figura 7).

La pacien¡ii cu afazie u¿oarå ¿i medie s-a ob¡inut
o redistribu¡ie a perfuziei cerebrale predominant la
nivelul emisferului stâng. A¿a cum se poate obser-
va din figura 8, pacien¡ii cu un scor de afazie la
testul 1 < 40, cu o singurå excep¡ie, au prezentat
un coeficient de lateralizare globalå a perfuziei la

Tabelul 2
Grupe de vârstå (ani) Nr. pacien¡i

30-40 2

41-50 3

51- 60 1

61- 70 4

71- 80 6

> 80 2
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Figura 6

Figura 3

activare < 0, deci o redistribu¡ie a fluxului sangvin
cerebral predominant pe stânga.

Compararea coeficien¡ilor de lateralizare a perfu-
ziei (figura 9) în timpul celor douå examinåri a eviden-
¡iat faptul cå la pacien¡ii cu afazie u¿oarå ¿i medie
(adicå cu un scor la testul 1 < 46 p) coeficien¡ii de
lateralizare sunt mici atât în repaus cât ¿i în timpul
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testului de activare, iar în timpul activårii sunt mai
mici decât în repaus. Acest rezultat exprimå în primul
rând prezen¡a unei hipoperfuzii moderate în repaus
la nivelul emisferului stâng ¿i în al doilea rând apari¡ia
în timpul activårii a unei redistribu¡ii a perfuziei predo-
minant pe stânga.

În cazul pacien¡ilor cu afazie severå (test 1 > 46 p),
valorile acestor coeficien¡i ¿i diferen¡ele dintre ei cresc.
Deci, pentru ace¿ti pacien¡i, pe de o parte, a¿a cum era
de a¿teptat, în repaus hipoperfuzia este severå, iar la
activare, redistribu¡ia perfuziei se face mai dramatic ¿i
neuniform spre emisferul drept.

Din analiza noastrå a reie¿it faptul cå un coeficient
de ameliorare a limbajului > 20% se coreleazå cu un
coeficient de lateralizare globalå a perfuziei negativ.
În consecin¡å, o recuperare bunå a afaziei se ob¡ine la
pacien¡ii cu o lateralizare stânga a perfuziei la activare.

DISCUºII

Din analiza rezultatelor ob¡inute putem concluziona
cå, în cazul experimentului nostru, gradul perfuziei
cerebrale a fost corelat semnificativ statistic la activare
cu cel de repaus atât la nivelul emisferului stâng cât ¿i
drept.

Modificårile de flux sangvin cerebral în timpul exa-
menului de activare s-au produs predominant la nivelul
emisferului stâng, reflectând o redistribu¡ie preferen¡ialå
stânga a perfuziei.

O bunå recuperare a afaziei în primele 4 såptåmâni
dupå stroke s-a ob¡inut la pacien¡ii cu o lateralizare
stânga a perfuziei, dar rezultatele nu au atins semni-
fica¡ie statisticå. O posibilå explica¡ie ar putea fi pre-
zen¡a perfuziei de lux care mascheazå realul deficit
de perfuzie. Acest rezultat este în concordan¡å cu stu-
diul efectuat de Mimura et al (1998), care înså ob¡in
în plus o corela¡ie semnificativå între modificårile
debitului sangvin cerebral la nivelul emisferului stâng
¿i severitatea ini¡ialå a afaziei, fapt explicabil probabil
prin efectuarea analizei SPECT la 3 luni de la stroke,
când efectele perfuziei de lux au dispårut.

În studiul nostru am ob¡inut o corela¡ie semnifi-
cativå între severitatea ini¡ialå a afaziei ¿i diferen¡a de
perfuzie între activare ¿i repaus la nivelul emisferului
drept. Deci, la pacien¡ii cu afazie severå la activare,
modificarea de perfuzie se realizeazå predominant la
nivelul emisferului drept nelezat.

O limitare a experimentului nostru este generatå de
durata scurtå de urmårire a pacien¡ilor care nu a permis
explorarea proceselor care intervin în reorganizarea
func¡ionalå a limbajului pe termen lung. Astfel, nu am
putut observa rolul compensator al emisferului drept
decât pentru pacien¡ii cu afazie severå cu leziune
extensivå la nivelul emisferului stâng. Acest rezultat
este concordant cu studiul lui Basso (1989) care a pos-
tulat douå mecanisme de implicare a emisferului drept
în recuperarea limbajului: un proces rapid care constå
din eliminarea inhibi¡iei exercitate de emisferul stâng
asupra capacitå¡ii verbale intrinseci a emisferului drept
¿i un proces tardiv, mult mai lent, prin care emisferul
drept achizi¡ioneazå o competen¡å verbalå suplimentarå.

Weiller et al (1995) a demonstrat o activitate cres-
cutå la nivel frontal stâng ¿i perisilvian drept la pacien¡i
cu afazie Wernicke ¿i a propus ca mecanism central
în reorganizarea limbajului dupå stroke redistribu¡ia
activitå¡ii într-o re¡ea bilateralå, preexistentå, de proce-
sare paralelå.

Individualitatea func¡ionalitå¡ii acestei re¡ele la su-
biectul normal ¿i variabilitatea leziunilor cerebrale
produse de stroke explicå comportamentul atât de
diferit de recuperare. Totu¿i, reactivarea zonelor lim-
bajului din emisferul stâng care, la examinarea prin
metode de imagerie anatomicå, par indemne, dar care
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sunt sediul unor disfunc¡ii metabolice cronice joacå
un rol esen¡ial în recuperarea limbajului. Întelegerea
componentelor structurale ¿i func¡ionale ale acestor

disfunc¡ii metabolice este foarte importantå pentru
dezvoltarea unor abordåri terapeutice ra¡ionale de
recuperare.
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