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Absztrakt
A Williams-szindróma egy értelmi sérüléssel járó ritka genetikai rendellenesség. A tünetegyüttes a képességek,
viselkedéses jellemzõk és a jellegzetes személyiségvonások sajátos mintázata miatt külön figyelmet érdemel
a tanulási nehézségekkel küzdõk csoportján belül. Az alábbiakban a tanulás és a lehetséges fejlesztés alapjait
képezõ megismerõ képességek mintázatát mutatjuk be részletesen, a nemzetközi kutatások eredményeit saját
vizsgálataink megfigyeléseivel is kiegészítve.
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Az értelmi sérülés okai között 1961 óta egy ritka genetikai sérülés is szerepel: egy
véletlen mutációnak köszönhetõen a 7. kromoszóma hosszú karjából letörik egy darab
(7q11.23), ami körülbelül 28 gén elvesztését eredményezi (SIEGMÜLLER–BARTKE 2004;
BELLUGI és mtsai. 2000; KARMILOFF-SMITH 1998; FRANGISKAKIS és mtsai. 1996). Az
értelmi sérüléssel, jellegzetes arcberendezéssel és a szívbõl vezetõ fõverõér szûkületével
járó tünetegyüttest, a Williams-szindrómát a hatvanas évek elején elõször Williams új-
zélandi kardiológus és Beuren német szívspecialista írta le egymástól függetlenül
(BEUREN 1972; WILLIAMS és mtsai. 1961). 10-20000 élveszületésbõl egy csecsemõ él
Williams-szindrómával.

A Williams-szindróma jellemzõi között találjuk a szívpanaszokat, az ízületi bántal-
makat, alvási nehézségeket, gyermekkori emésztési problémákat, a hiperérzékeny
hallást, rekedtes hangot, a jellegzetes aggódó és túlzottan barátságos személyiséget és
az enyhe-középsúlyos értelmi fogyatékosságot. A szindrómára jellemzõ manóarc voná-
sai a lapos orrgyök, a széles száj, az átlagosnál nagyobb távolság az orr és száj között,
a ritkás, egymástól távol ülõ fogak. A megismerõ képességek nem egyenlõ mértékben
sérülnek. Az értelmi sérülés súlyosságától függõen a problémamegoldás és tervezés, a
feladat megoldásához szükséges lépések végiggondolása és sorbarendezése nehézséget
okoz. Nagyfokú elmaradást mutatnak a téri emlékezeti, tanulási és konstrukciós képes-
ségek: a Williams-szindrómával élõ (WSZ) személyek új környéken egyedül képtelenek
tájékozódni, a gyakran bejárt rövid útvonalakat is nehezen tanulják meg, rosszul raj-
zolnak és egyszerû mintázatokat sem tudnak pontosan lemásolni. Emellett a nyelvi ké-
pességeik a többi képességhez és más értelmi fogyatékossággal élõ csoportok nyelvi
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képességeihez mérten viszonylag jók: szívesen és nagyrészt jól formált mondatokban
társalognak. 

A WSZ gyerekek fejlõdése a fentiek miatt elmarad az átlagostól, de az elmaradás
mértéke és az egyes képességek szintje is jelentõs egyéni változatosságot mutat, a tanu-
lási nehézségek az enyhétõl a súlyosig változhatnak. Ahogy arra már e rövid bevezetõ
is rámutatott, a Williams-szindróma a képességek, viselkedéses jellemzõk és a jelleg-
zetes személyiségvonások sajátos mintázata miatt külön figyelmet érdemel a tanulási
nehézségekkel küzdõk csoportján belül. Az alábbiakban a tanulás és a lehetséges
fejlesztés alapjait képezõ megismerõ képességek mintázatát mutatjuk be részletesen, a
nemzetközi kutatások eredményeit saját vizsgálataink megfigyeléseivel is kiegészítve.

A Williams-szindróma az utóbbi 20 évben a fejlõdési zavarok kognitív pszichológiai,
illetve idegtudományi kutatásainak egyik központi területévé vált, mert a világosan
azonosítható genetikai sérülésnek és a jellegzetes viselkedéses profilnak köszönhetõen
úgy gondolták, hogy a fejlõdési zavarok vizsgálatán keresztül lehetõvé válik a genetika,
a neuroanatómia- és fiziológia és a viselkedés szintjén az egyes szintek mintázatainak
összekapcsolása. Az elsõ leírások abból a nézõpontból indultak ki, hogy a megismerés
különbözõ funkciói egymástól független, elszigetelt modulok mûködései, és a fejlõdési
zavarok is szelektíven sérült és szelektíven érintetlen képességek mintázataként írhatók
le. Az elmúlt 20 év kutatásai során a fejlõdési zavarok megközelítése és a Williams-
szindrómáról kezdetben felvázolt kép is lényegesen árnyaltabb lett. 

A korai vizsgálatok azt hangsúlyozták, hogy mivel a WSZ nyelvi képességek jóval
meghaladják a nemnyelvi készségeket, a Williams-szindrómára jellemzõ mintázat a
nyelvnek a megismerés többi részétõl, egészében véve a gondolkodástól való függet-
lenségét támasztja alá: ha ebben a tünetegyüttesben a megismerõ képességek általában
gyengék, a nyelvi képességek ehhez képest jók, akkor a nyelv nem épülhet ezekre a
gyenge megismerõ képességekre. A nyelv érintetlensége mellett a korai kutatások a sú-
lyos téri deficittel szemben az arcok felismerésének képességét és a társas megisme-
réshez, a kapcsolatok kialakításához és az emberi interakciók lefolytatásához tartozó
képességek területét is a genetikai sérülés által megkíméltnek tekintették. 

Az egyes megismerõ funkciók függetlensége mellett érvelve a Williams-szindrómát
gyakran szembeállították más fejlõdési zavarokkal. A Down-szindróma azért érdekes
összehasonlítási alap, mert az értelmi fogyatékosság általános szintje mindkét szindró-
mában enyhe-középsúlyos. A Williams-szindrómában azonban a nyelvi képességek
viszonylag jók, míg a Down-szindrómában általában gyengék, ami ismét a nyelv füg-
getlenségét látszik alátámasztani: ha az általános megismerés szintje hasonló, a nyelvi
képességekben pedig ilyen különbség van, a nyelv nem épülhet más megismerõ képes-
ségekre. A két szindróma alaposabb vizsgálata azonban arra mutat rá, hogy Williams-
szindrómában a nyelvi képességek a mentális kor szintjén vannak, és Down-szindró-
mában figyelhetünk meg az értelmi sérülésen túl egy speciális nyelvi sérülést is
(SINGER-HARRIS és mtsai. 1997; VICARI és mtsai. 2002). Specifikusabb és tarthatóbb a
rövidtávú emlékezeti képességek szembeállítása: a Williams-szindrómával élõk a téri
információ rövidtávú megtartásának képességében súlyos sérülést mutatnak, és sokkal
jobbak a nyelvi információ rövid idejû megõrzésében, míg Down-szindrómában éppen
a fordított mintázattal találkozunk. Itt a kettõs disszociáció alapján indokoltabbnak tûnik
amellett érvelni, hogy külön alrendszerek szolgálják a téri és nyelvi információ rövid
távú megõrzését és manipulálását, és nem egy egységes rövid távú emlékezeti rendszer
felel mindenfajta információ kezeléséért. 
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A nyelv és más megismerõ rendszerek kapcsolatát érintõ elméleti problémák szem-
pontjából alapvetõ fontosságú az olyan kérdések vizsgálata, mint hogy milyen folya-
matok állnak a nyelvtani és szókincsfejlõdés hátterében, szükség van-e speciális mecha-
nizmusokra a nyelv elsajátításához és használatához. Ezeknek a megválaszolásában
sokat segíthet a Williams-szindróma és a Speciális Nyelvfejlõdési Zavar (SNYZ) össze-
hasonlító vizsgálata is, mivel az elsõ esetben sokak szerint a megismerõ képességek
általános zavara (értelmi fogyatékosság) mellett meglepõen jó nyelvi képességekkel
találkozunk, a második esetben pedig elvileg a fordított mintázat figyelhetõ meg: a
nyelvi képességek sérülnek, miközben a megismerés többi része érintetlen. Ha ez a
kettõs disszociáció valóban fennáll, az fontos érv amellett, hogy a nyelv független a
megismerés többi részétõl, és a nyelvi elsajátító és feldolgozó mechanizmusok csak a
nyelv tartományán használt mûködési módok. 

A WSZ és a Speciális Nyelvi Zavar összehasonlításával egy nyelven belüli disszo-
ciációt: a fejünkben lévõ mentális nyelvtan (a szabályok rendszere) és a mentális szótár
(a szavak felsorolása az összes hozzájuk tartozó információval: hangalak, jelentés,
kategória stb.) függetlenségét is alátámasztani vélték. Vannak, akik amellett érvelnek,
hogy a Williams-szindrómában – az ismétléses megjegyzés elvén mûködõ deklaratív
emlékezet általános deficitjének köszönhetõen – az alapvetõen ilyen funkciókra épülõ
szótár sérült, a külön mechanizmusokkal operáló nyelvtan érintetlen, a Speciális Nyelvi
Zavarban pedig, ahol a megismerõ képességek általában épek, és csak a nyelvi fejlõdés
szenved sérülést, a nyelvtan az, ami deficitet mutat a mentális lexikon épsége mellett
(CLAHSEN–ALMAZAN 1998; CLAHSEN és mtsai. 2004). Ezt azonban a közvetlen össze-
hasonlító vizsgálatok és saját vizsgálataink is cáfolják: Williams-szindrómában távolról
sem érintetlenek a nyelvi képességek, akár a nyelvtan, akár a lexikon területén vizsgá-
lódunk, a nyelvi fejlõdés speciális zavara mellett mindig találunk más megismerõ funk-
ció területén is sérülést, és a lexikon és a szabályrendszer egyaránt sérülést mutat ebben
a tünetegyüttesben is. A két csoport összehasonlító vizsgálata is azt mutatta, hogy a
Williams-szindróma és az elsõdleges nyelvi zavar szembeállítása nem használható fel a
nyelvtan és a lexikon modularitása melletti érvként. A két nyelvi profil hasonló abban,
hogy a lexikális és nyelvtani képességek is sérülnek mindkét csoportban, a nehézséget
jelentõ specifikus nyelvtani szerkezetek azonban eltérõek lehetnek (STOJANOVIK és
mtsai. 2004; LUKÁCS 2005; LUKÁCS és mtsai. 2004, 2005).

A WSZ szociális képességeket az autizmussal szembeállítva másféle kontrasztot talá-
lunk. A szociális képességek autizmusra jellemzõ zavarával szemben ezek a képességek
Williams-szindrómában látszólag jól mûködnek, ami arra is utalhatna, hogy ugyanaz a
képesség elsõ esetben sérült, a második esetben pedig ép. Valójában azonban a
Williams-szindrómában bizonyos társas képességek mintha inkább ’túlmûködnének’:
gyakran hiperszociábilisnek nevezik õket, mivel idegenekhez is túlzottan barátságosan
közelednek. Ha valóban ugyanaz a képesség áll a viselkedések hátterében, akkor az
autizmus esetében láthatjuk, hogy mi történik, ha ez nem vagy nem elég jól mûködik,
a tipikus fejlõdésben megfigyelhetjük a normális mûködést, a Williams-szindrómában
pedig tetten érhetjük, miben nyilvánul meg a túlzott mûködés, vagy a szabályozás,
illetve gátlás hiánya. 

A Williams-szindrómában a megismerõ képességek részletes fejlõdési vizsgálata
mellett az agy szerkezetét és mûködését is vizsgálják, hogy kiderítsék milyen ennek a
szokatlan megismerõképesség-profilnak a neurális háttere, továbbá hogy összekap-
csolják a szerkezeti megfigyeléseket viselkedéses mutatókkal. A WSZ agy egy általános
méretbeli csökkenést mutat a tipikus fejlõdésû átlagos agymérethez képest (annak
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80%-a), a redukció azonban nem egyformán érinti az agy különbözõ részeit. A
legnagyobb relatív térfogatcsökkenést az okcipito-parietális régió mutatja, amelyet a
tipikus agymûködésben is a téri képességekhez kötnek. A frontális és limbikus területek
is kisebbek, de más területekhez képest normális méretûek. A kisagy más területekhez
képest nagy, a szürkeállomány kevesebb. Itt sem alkalmazható azonban egyszerûen az
az érvelés, hogy amelyik terület kisebb, az rosszabbul mûködik, amelyik viszonylag
nagyobb, az jobban vagy normálisan, mert a finomabb vizsgálatok szerint több agyte-
rületen is az idegsejtek rendellenes rétegzõdése, orientációja, sûrûsége és mérete figyel-
hetõ meg (GALABURDA–BELLUGI 2000; BELLUGI és mtsai. 2000). 

Nyelvi képességek
A korai kutatások a nyelv (pl. (BELLUGI és mtsai. 1988), vagy specifikusabban a
nyelvtan (CLAHSEN–ALMAZAN 1998; CLAHSEN és mtsai. 2004) szelektív érintetlenségét
hangsúlyozták a Williams-szindrómában. A vizsgálatok nagy része ma már azt mutatja,
hogy a kétségtelenül figyelemreméltó nyelvi teljesítmény azért gyakran elmaradást
mutat a nyelvtani szerkezetek megértésében és produkciójában is, és a nyelvelsajátítás
menete is atipikus lehet (KARMILOFF-SMITH 1998; KARMILOFF-SMITH és mtsai. 1997;
VOLTERRA és mtsai. 1996). Ezt kiegészíti az a tény, hogy a WSZ felnõttek mentális
koruk alapján az 5-7 éveseknek megfelelõ viselkedést mutatnak: erre az idõszakra a
nyelvi fejlõdés jelentõs része lezajlik, legalábbis ami a nyelv szerkezeti vonatkozásait és
a komplex szintaxis kialakulását érinti, ezért a Williams-szindrómára jellemzõ
képességmintázat önmagában nem igazi érv a nyelv és megismerés függetlensége
mellett.

A WSZ nyelvi képességek megfigyelésébõl és vizsgálatából származó általános kép
azt mutatja, hogy a nyelvfejlõdés viszonylag késõi és nehézkes indulása után a WSZ
gyerekek beszéde iskoláskorra figyelemreméltóan folyékony, nyelvtanilag helyes lesz,
viszonylag nagy és gyakran választékos szókinccsel és folyamatos fecsegési kényszerrel
kísérve (UDWIN–YULE 1991). A látszólag jó kifejezõkészség mellett gyakran sokkal
korlátozottabb megértési képességet találunk, a beszéd gyakran irreleváns, sablonos, és
a szavak vagy frázisok gyakran nélkülözik a jelentést. A Williams-szindrómában megfi-
gyelt lexikális furcsaságokat és a meglepõen bonyolult nyelvtani szerkezetek használa-
tát néhányan a nyelvtani szabályok és a lexikális folyamatok disszociációjaként értelme-
zik, szembeállítva a WSZ-mintázatot a speciális nyelvi zavarban sokak által megfigyelt
profillal. A szókincstesztek általában viszonylag magas, de az életkor alapján elvárható-
nál gyengébb teljesítményt mutatnak, a megnevezéses vizsgálatokban atipikus hibákkal
(TEMPLE és mtsai. 2002), amelyek néha a téri feldolgozás jellegzetességét, a globális
kép megragadásának a hiányát és a részletekre való túlzott odafigyelést tükrözik. A
szemantikus fluenciavizsgálatokban néhány vizsgálat szerint a WSZ személyek több
alacsony gyakoriságú szót sorolnak fel, mint a kontrollok (BELLUGI és mtsai. 1994;
TEMPLE és mtsai. 2002). Ez az egyik lehetséges magyarázata annak szokatlan és
kontextuálisan nem megfelelõ szóhasználatnak. Más vizsgálatok azonban nem találtak
ilyen különbségeket a gyakorisági hatásokban (JARROLD és mtsai. 2000; VOLTERRA és
mtsai. 1996). A fogalmi tudást vizsgálva Johnson és Carey (1998) a biológiai fogalmak
területén talált eredmények alapján amellett érvelnek, hogy a tudás gazdagodása
(információ hozzáadása más meglévõ fogalmi struktúrákhoz) viszonylag probléma-
mentesen zajlik WSZ-ban, de a fogalmi változás (a tudás újraszervezése) nehézséget
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okoz, ami atipikus és kevésbé kidolgozott szemantikai reprezentációkat eredmé-
nyezhet.

Az elbeszélõ képességek tekintetében több vizsgálat is megmutatta, hogy a WSZ
személyek gyakran hosszú történeteket mesélnek (bár ez sem igaz mindenkire), és álta-
lában hatékonyan használják a nyelvet kommunikációra. Az átlagosnál jóval érzel-
mesebb a nyelvhasználatuk: a WSZ személyek Jones és mtsai. (2000) megfigyelései
szerint képek alapján és saját élménybõl történõ történetmesélés során is jóval több
kifejezõ részletet és érzelmi jelölõt (érzelmi állapotokra való utalást, jellemleíró
beszédet, hangsúlyt, a közönség figyelmét felhívó fordulatokat) használnak, vagyis a
szociabilitás a nyelven belül is megnyilvánul (REILLY et al. 2005). A hatékony nyelv-
használat csak viszonylagos azonban: a társas megnyilvánulásaik gyakran sztereotip
frázisokból állnak és túlságosan nyájasnak tûnhetnek. A történetek hosszúságuk és
viszonylagos nyelvtani jólformáltságuk ellenére hiányos történetszerkezetet mutatnak:
gyakran hiányzik a cselekmény, a koherencia és a kohézió is sérül, a WSZ mesélõk nem
veszik figyelembe a kontextust, nem állítanak fel oki kapcsolatokat. A párbeszédeikben
a beszélõváltás kognitív és nyelvi szempontból is gyakran inadekvát: nem képesek
együttmûködni a beszélõvel, a kommunikatív relevancia és a társas igazodás nem
megfelelõ, és arra is van bizonyíték, hogy a WSZ személyek nehezen értik a vicceket,
a metaforákat és általában a nem szó szerinti jelentést (STOJANOVIK 2006). 

Saját vizsgálatainkban 15-20 Williams-szindrómával élõ személy és ugyanennyi
verbális korban egyénileg illesztett tipikus fejlõdésû, általában 5-9 év közötti gyerek vett
részt. A gyakoriság mint lexikonszervezõ elv tesztelésére irányuló két vizsgálat közül
egyik sem mutatott atipikus gyakorisági hatásokat Williams-szindrómában. A nyolc kate-
góriás Fluencia vizsgálat és a Képmegnevezési teszt eredményei szerint is könnyebb a
gyakori szavak elõhívása és elsajátítása WSZ-ben, ahogy a tipikus fejlõdésben is, vagyis
a WSZ nyelvhasználat furcsaságait nem a kisebb gyakorisági hatások magyarázzák. A
WSZ nyelvtani képességeket vizsgáló feladatokban nem találtunk bizonyítékot a
nyelvtan szelektív érintetlensége mellett. A különbözõ nyelvtani szerkezetek megértését
vizsgáló TROG magyar változatának (sztenderdizálás alatt, az eredeti: BISHOP 1983)
eredményei azt mutatják, hogy több szerkezet megértése is jelentõsen nehezebb a WSZ,
mint a kontroll csoport számára, bár a különbözõ szerkezetek egymáshoz viszonyított
nehézsége nagyon hasonló a két csoportban. A magyar WSZ személyek és a verbális
kontrollszemélyek tesztelése sok tekintetben a más nyelveken végzett vizsgálatokhoz
hasonló eredményeket hozott. A téri elemek, a téri deficitbõl adódóan ugyanúgy, ahogy
más nyelveken végzett vizsgálatokban is, nehezebbnek bizonyultak a WSZ személyek
számára, de nem pusztán ezek miatt volt a WSZ teljesítmény összességében gyengébb,
mint a kontrollcsoporté. A magyar WSZ személyek, hasonlóan az olasz WSZ szemé-
lyekhez, gyengébben teljesítettek a felcserélhetõ szereplõjû aktív mondatokon (a fiú
kergeti a bárányt). A magyar WSZ személyek többet hibáztak a sem X, sem Y
szerkezeteken, és a központi beágyazást és alanyi alárendelõ szerkezetet tartalmazó
mondatokat (a fiú, aki kergeti a lovat, az kövér) is nehezebbnek találták. Ezt a
következtetést erõsítették meg a morfológia-feladat eredményei is. Bár a szabályos és
kivételes ragozás más WSZ vizsgálataihoz hasonlóan a WSZ csoport jobb teljesítményt
mutatott a szabályos, mint a kivételes formákon, ugyanezt a mintázatot mutatta a
kontrollcsoport is. A kontrollcsoport teljesítménye felülmúlta a WSZ csoportét, de ez
éppúgy igaz volt a szabályos, mint a kivételes alakokra, ami a nyelvtan sérülésére utal.

A téri nyelv vizsgálata Williams-szindrómával élõknél sokak szerint a nyelv-megis-
merés interakció tanulmányozásának kitüntetett terepe. Az általunk végzett vizsgálatok
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(olyan téri elemek megértésére és produkciójára vonatkozóan, mint a -ban, -ról ragok,
az alatt, közül névutók) azt mutatták meg, hogy nem igaz az a feltételezés, hogy a téri
kifejezések szelektíven sérülnek Williams-szindrómában. Valóban problémás terület
ezeknek a használata, de nem a nyelven belüli deficit következménye, hanem egy-
szerûen a téri sérülés visszatükrözõdése a hibás nyelvhasználatban, amely egyébként
ugyanolyan mintázatot mutat, mint a tipikus fejlõdés egy korábbi szakaszban, 3-5 éves
gyerekeknél (LUKÁCS 2005; LUKÁCS és mtsai. 2004, 2005).

Szociális képességek és naiv tudatelmélet
Amint a bevezetõben említettük, a Williams-szindrómával élõk társas képességei
viszonylag jók, kitüntetett figyelemmel viseltetnek az arcok és más emberek iránt, és
személyiségük aggódó, barátságos, együttéreznek mások problémáival. Az elsõ vizsgá-
latok a mentalizációs készségek viszonylagos érintetlenségét hangsúlyozták és érin-
tetlen ‘társas modulról’ beszéltek (KARMILOFF-SMITH és mtsai. 1995). Az évek során ez
az elképzelés is megkérdõjelezõdött, mivel az eredmények szerint a társas képességek
fejlõdése WSZ-ben atipikus útvonalat követ, és a bonyolultabb mentalizációs képes-
ségeket igénylõ feladatokban (ahol másoknak érzelmeket, vágyakat vagy vélekedéseket
kell tulajdonítani, például a viselkedés bejóslásához) a WSZ teljesítmény gyenge, és az
autizmusban megfigyelhetõ mintázatokat követi. A hiperszociabilitás vizsgálata során
megfigyelték, hogy sok WSZ gyerek olyan mértékû figyelmet szentel a vizsgálatve-
zetõnek, hogy az megakadályozza a feladat végrehajtásában (JONES és mtsai. 2000). Itt
említendõ meg a nyelvi fejlõdésnek az a furcsasága is, hogy a WSZ személyek az elsõ
6 évben a nyelvfejlõdésben ugyanolyan mértékû elmaradást mutatnak, mint a Down-
szindrómával élõk, ráadásul a WSZ csecsemõk sokkal kevesebb gesztust produkálnak,
valamint a tipikus fejlõdés menetét felborítva elõbb neveznek meg dolgokat, minthogy
a rámutatással utalnának rájuk (MERVIS–BERTRAND 1997). Csecsemõkorban
összességében is kevesebb rámutatást és szociális referenciát használnak (LAING és
mtsai. 2000). 

Az elsõ mentalizációs vizsgálatban (KARMILOFF-SMITH és mtsai. 1995) a legtöbb
WSZ személy átment az elsõfokú hamis vélekedés teszten, és néhányan a másodfokún
is, de fontos kiemelni, hogy a legfiatalabb WSZ résztvevõ is 9 éves volt, jóval túl azon
a koron, amikor a tipikus fejlõdésû gyerekek (4 évesen) megoldják ezeket a feladatokat.
Tager-Flusberg és Sullivan (2000) a tudatelméleti képességeket két részre bontja, és
megkülönböztet egy társas-kognitív és egy társas-perceptuális összetevõt. Az utóbbi
döntõ fontosságú a mentális állapotok elsõsorban arckifejezések és gesztusok alapján
történõ menetközbeni megítélésében: az idetartozó képességek kevésbé kapcsolódnak
a nyelvhez és más megismerõ képességekhez, szorosabban kötõdnek az érzelmi rend-
szerhez. A társas-kognitív összetevõ feleltethetõ meg annak, amit hagyományosan
tudatelméletnek neveznek, szorosabban kapcsolódik a nyelvhez és az elme
reprezentációs képességeihez; ennek a tesztje a hamis vélekedés teszt. A két rendszer
fejlõdési üteme és idegrendszeri háttere is elkülönül. Tager-Flusberg és Sullivan vizs-
gálatában a WSZ csoport a társas-perceptuális képességeket érintõ feladatokban (érze-
lemkifejezések felismerése, cselekvések magyarázása) jól teljesített, de a társas-kognitív
képességekre épülõ hamis vélekedés tesztben elmaradt a többi csoporttól, ami ennek
az összetevõnek a sérülésére utal. Úgy tûnik tehát, hogy a WSZ személyek jól meg
tudják ítélni mások érzelmi perspektíváját, de mások kognitív perspektívájának a
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megítélése nehézséget jelenthet számukra. A mindennapi életben is nehézséget okozhat
nekik a másik személyiségének megítélése és a barátságok fenntartása. A hiper-
szociabilitás, az idegenek megközelítése ma már inkább a normális társas viselkedéshez
szükség gátlás hiányaként értelmezhetõ, mint az érintetlen társas képességek mellett
szóló bizonyítékként. 

Számolási képességek 
A WSZ személyeknek a matematikai feladatok megoldása nehézséget jelent: bizonyos
eredmények szerint felnõttkorban is 7-8 évesek szintjén teljesítenek. Számolásnál
gyakran átugranak számokat, az arab számok kiolvasásánál felcserélhetik a számje-
gyeket, és más hibákat is ejtenek. Számjegyek vagy mennyiségek sorbarendezése, az
összeadás, kivonás és különösen a szorzás is problémát okoz, ahogy a Piaget-féle
sorbarendezéses és konzervációs feladatok megoldása is (HOWLIN és mtsai. 1998;
BELLUGI és mtsai. 1988). Úgy tûnik, hogy a WSZ mintázat még a Down-szindrómához
képest is elmaradást mutat (PATERSON és mtsai. 2006). A legegyszerûbb feladaton (az
automatikus, és inkább verbális emlékezetre épülõ 1-tõl 20-ig számoláson) minden
feladatban jelentõsen gyengébb teljesítményt mutattak, mint a DSZ csoport (például a
25-tõl való elõre vagy visszafelé számlálásban vagy ha meg kellett mondaniuk, milyen
szám követ vagy elõz meg egy adott számot). 

Van arra utaló eredmény is, hogy 2,5 éves korban még nem jelentkezik az elma-
radás: Paterson és mtsai. (1999) 2,5 éves korban vizsgálta a WSZ számdiszkriminációs
képességeket nézéspreferencia vizsgálatban. A WSZ csoport ebben az életkorban ép
teljesítményt mutatott, és a tipikus fejlõdésû gyerekekhez hasonlóan meg tudta
különböztetni egymástól a 2-t és a 3-at. Bár a szerzõk értelmezésében ez arra utal, hogy
a korai sérült és ép képességmintázat eltérhet a felnõttkoritól, késõbbi eredmények
fényében ez kérdésessé vált. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a kis számosságok
felismeréséhez nem a numerikus képességeket, hanem a vizuális rendszert használjuk
(FEIGENSON és mtsai. 2004), és a vizuális rendszer ebben a tekintetben felnõttkorban
is jól mûködhet Williams-szindrómában. 

A magyar vizsgálatokban a korábbi kutatásokból kiindulva azt vizsgáltuk meg, hogy
a numerikus feladatokban feltételezetten érintett két alrendszer, a specifikusan a
mennyiségek tartományán mûködõ analóg mennyiség rendszer és az általánosabb
verbális rendszer eltérõ mûködést mutat-e Williams-szindrómában. A verbális rendszer
által végrehajtott egyszerû összeadási és szorzási feladatokban viszonylagos elõnyt
vártunk, szemben az analóg mennyiség rendszer összehasonlítási feladataiban mutat-
kozó gyengébb teljesítménnyel. Az eredmények (KRAJCSI és mtsai. 2008) megerõsí-
tették, hogy a numerikus képességek súlyosan sérülnek WSZ-ban; az analóg mennyiség
rendszer sérülése azonban viszonylag ép verbális elõhívással járt együtt.

Téri képességek
Az egyenetlen képességprofilon belül a téri-vizuális képességek tûnnek a leginkább
sérültnek Williams-szindrómában (BELLUGI és mtsai. 2000); viselkedésesen ez
leginkább a súlyos téri tájékozódási zavarokban, az útvonalak és téri elrendezések lassú
és fárasztó tanulásában nyilvánul meg; ez a deficit alacsonyabb szintû képességek
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sérülésébõl fakadhat. Többen megfigyelték, hogy Williams-szindrómában a vizuális
észlelésben a globális mintázatok megragadásával szemben (ami a tipikus észlelésre
jellemzõ) a lokális részletek uralják a látványt. (BIHRLE és mtsai. 1989); mások szerint
nem az egész kép megragadása nehéz, hanem az, ha a lokális és globális reprezentáció
között váltani kell (PANI és mtsai. 1999). 

A lokális jegyekre való fokozott figyelem egy arcfelismerési tesztben is jelentkezett
(KARMILOFF-SMITH és mtsai. 2005). Bár a WSZ csoport ugyanolyan pontszámokat ért
el, mint a kontrollcsoport, más stratégiát alkalmaztak: a normális kontrollcsoport elsõ-
sorban holisztikusan, az arc elemeinek konfigurációira építve, míg a Williams-szindró-
mával élõ csoport vonásról vonásra dolgozta fel az arcokat. Vagyis nem mondhatjuk,
hogy Williams-szindrómában érintetlen az arcfeldolgozás: úgy tûnik, hogy eltérõ fejlõ-
dési útvonalat követve a végeredmény is egy atipikus mechanizmus. 

Ugyancsak a részletek jobb megragadása okozhatja (legalábbis részben), hogy WSZ
személyek a Wechsler Intelligencia Teszt Mozaik-próbájában a legegyszerûbb formákat
sem képesek pontosan visszaadni (BELLUGI és mtsai. 1999;): bár a minták alkotórészeit
általában felismerik, nem tudják ezeket a megfelelõ struktúrába rendezni. Az irány
megítélése is problémát jelent, ahogy azt a Benton Vonal Orientációs Feladat eredmé-
nyei mutatják, amelyben különbözõ dõlésszögû vonalakról kell eldönteni, hogy me-
lyeknek egyezik az iránya (BELLUGI és mtsai. 2000). A téri képességek fejlõdési üteme
is lassú; ennek következtében a téri és nyelvi képességek közötti különbségek az
életkor elõrehaladtával egyre nagyobbak lesznek. (JARROLD és mtsai. 1998). 

Munkaemlékezet
A nyelvi és a téri képességek közötti eltérés a munkaemlékezeti deficitek mértékében is
megmutatkozik. Ezek a különbségek nem általánosan jellemzõk az értelmi fogyatékosság-
gal élõ személyekre. A mentális korban illesztett Williams- és Down-szindrómás gyerekek
csoportjában eltérõ mintázatot figyelhetünk meg a munkamemória verbális és téri-vizuális
komponenseiben A Williams-szindrómával élõ gyerekek szinte az életkoruknak megfelelõ
verbális munkamemória kapacitást mutattak a számterjedelmi teszten, míg a téri munka-
memória kapacitásuk a súlyosan sérült övezetbe esett, a Down-szindrómások viszont az
ellenkezõ mintázatot mutatták: a nyelvi munkamemória kapacitás gyengesége mellett a
téri munkamemóriájuk viszonylag jó terjedelemmel bírt (WANG–BELLUGI 1994; JARROLD
és mtsai. 1999). A verbális és téri munkamemória közötti különbség a WSZ hosszútávú
emlékezeti képességeket vizsgálva eltûnik, és mindkét modalitásban sérülést találunk. A
munkamemória és más nyelvi teljesítmények egyik értelmezése szerint a WSZ személyek
erõsebben támaszkodnak a fonológiai kódolásra és fenntartásra, mint a hosszú távú
emlékezetre, és azon belül a szemantikára is (VICARI és mtsai. 1996). Mások szerint is
megmagyarázhat néhány nyelvi furcsaságot az, hogy túl erõs mértékben támaszkodnak a
fonológiai információra (THOMAS és mtsai. 2001). 

Saját eredményeink azt mutatják, hogy a WSZ személyek verbális munkamemóriája
némileg elmarad a verbális korban (szókincsméretben illesztett) kontrollcsoportétól, és
az enyhén sérült-gyenge övezetben helyezkedik el. A verbális munkamemória kapacitása
szoros együttjárást mutatott a szókincsfejlõdéssel, valamint a nyelvtan mûködését igény-
lõ morfológiai feladatban nyújtott teljesítménnyel is, jóval erõsebbet, mint a kont-
rollcsoportokban. A verbális munkamemória terjedelem jobban megjósolta a szókincs
gazdagságát, mint az intelligencia vagy az életkor. Ez alapján a szakirodalommal össz-
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hangban azt feltételezzük, hogy Williams-szindrómában a szókincs és a nyelvtan elsa-
játítását is a tipikusnál erõsebben és hosszabb ideig támogatja a verbális munkamemó-
ria, és kevesebb szerepet kap a jelentés és a hosszú távú emlékezeti stratégiák (RACS-
MÁNY és mtsai. 2002). 

A korábbi megfigyeléseknek megfelelõen a verbális kapacitás jelentõsen meghaladja
a téri munkamemóriakapacitást, amely még a Mozaik-próbán téri képességekben
illesztett kontrollcsoporthoz képest is elmaradást mutatott. A téri munkamemó-
riakapacitás jelentõsen meghatározta a teljesítményt a téri tanulási feladatokon, a Rey
5/25 feladatban, ahol öt téri pozíciót kell 10-szeri bemutatással megjegyezni, és egy
útvonalak és támpontok elsajátítást igénylõ Térkép feladatban is. Ez alapján úgy tûnik,
a téri munkamemória zavara jelentõs meghatározója a Williams-szindrómára jellemzõ
tájékozódási és téri tanulási problémáknak (RACSMÁNY és mtsai. 2008) 

Egyéni különbségek
A szindrómára jellemzõ képességmintázat mellett fontos felhívni a figyelmet az egyéni
különbségekre is. A nagyobb Williams-szindrómával élõ csoportokkal végzett vizs-
gálatokból világossá vált, hogy jelentõs egyéni különbségek lehetnek nemcsak a
kognitív képességek színvonalában, hanem akár azok mintázatában is, ami arra utal,
hogy egy adott genetikai sérülés következtében is egyéni fejlõdési utak jelenhetnek
meg. Az egyik fontos és nagy változatosságot mutató tényezõ a rövid távú információ
megtartásáért felelõs munkaemlékezeti kapacitás. Emellett nem minden Williams-
szindrómával élõ személyre jellemzõ a téri és a nyelvi képességek éles kontrasztja:
vannak olyanok, akiknek a jó nyelvi képességek mellett nem annyira gyengék a téri
képességei, és vannak olyanok is, akiknél a nyelvi teljesítmény a térihez hasonlóan
alacsony (PEZZINI és mtsai. 1999). 

Összegzés
A fejlõdési zavarok vizsgálata során azonosítani tudjuk a sérült mechanizmusokat,
megtudhatjuk, hogyan mûködik az elme rendszere egyes funkciók hiányosságaival,
mennyiben támaszkodnak a különbözõ képességek egymásra, és esetleg azt is, hogy
milyen alternatív útvonalak alakulhatnak ki megoldásként. A moduláris szervezõdést, az
egyes modulok genetikai meghatározottságát képviselõ nézetek szerint lehetnek elszi-
getelt deficitek, ahol a sérült képesség mellett a többi modul normálisan fejlõdhet. A
Williams-szindróma vizsgálatai összességében nem támasztják alá ezt a nézetet, és
inkább a fejlõdési perspektívát hangsúlyozó konstruktivista megközelítés mellett szól-
nak, amely azt hangsúlyozza, hogy a genetikai eredetû fejlõdési zavarok esetében a
sérülés egyrészt a tanulási folyamatokat megelõzõen történik, másfelõl éppen ezeket a
tanulási folyamatokat is érintheti. Az egyes fejlõdési zavarokra speciálisan jellemzõ
erõsebb és gyengébb képességek mintázatának részletes leírása és a mögöttes
mechanizmusok feltárása – a tudományos érdekességen túl – a hatékony fejlesztés és
terápia alapjául is szolgálhat*.

* A fejlesztéshez sok segítséget adhat a Magyar Williams Szindróma Társaság, és a honlapjukon található
információk. Az alábbi linken található fejlesztési kalauz a szakembereknek is hasznos lehet:
http://www.williams.ngo.hu/modules.php?name=szindroma&eset=tanarok
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