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Absztrakt
A Down-szindrómások viselkedésbeli tüneteit feltáró kutatások rámutatnak arra, hogy a genetikai eredet által meghatározott
neurológiai deficit az értelmi érintettséggel járó egyéb kórképektõl jól elkülöníthetõ beszédbeli, nyelvi és kommunikációs
képességet eredményez, mely egyúttal meghatározza a logopédiai intervenció prioritásait is. A károsodást létrehozó faktorok
eltérõ kombinációja ugyanakkor csoporton belüli diverzitást eredményez, mely jelenség az általánosítások kerülésére, az
egyéni képességprofil felrajzolására, szükségességére hívja fel a figyelmet. Jelen tanulmány egy spontán beszédében teljesen
érthetetlen gyermek produktív fonológiai tudása jellemzõinek részletes feltárásával kívánja bemutatni azokat az általános és
specifikus vonásokat, amelyek szükséges, de nem elégséges elemként az egyénre szabott terápia alapját képezik.
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Bevezetés 
A Down-szindróma (a továbbiakban: DSZ) a leggyakoribb genetikai eredetû értelmi
érintettséggel járó kórkép, a hazai statisztika szerint regisztrált gyakorisága 1,6 ezrelék
(2009-es adat: BÉRES–VALEK–MÉTNEKI 2011). A kromoszóma-eltérés, a 21-es triszómia,
a magzat agyi struktúráinak fejlõdését befolyásolva strukturális és viselkedésben is
megnyilvánuló sajátosságokat eredményez. A viselkedéses tünetek fejlõdési szakaszok-
hoz köthetõk (PATERSON 2001), legjelentõsebb vonásaik egyike a nyelvi képességek
súlyos elmaradása. A nyelvi teljesítmény a mentális korhoz képest gyengébb, a nyelvi
és nem nyelvi kognitív képességek közt jelentõs diszkrepancia áll fenn (CHAPMAN–
HESKETH 2000, magyarul: PLÉH–KAS–LUKÁCS 2008). Kutatási eredmények azonban arra is
rámutatnak, hogy a nyelv különbözõ területeit illetõen a károsodás eltérõ mértékû
(CHAPMAN–SCHWARTZ–KAY-RAINING BIRD 1991; KUMIN 1996, 2006; MILLER 1999; LAWS–BISHOP

2004; NAESS et al. 2011). Az expresszív aspektus elmaradása kifejezettebb a feldolgozó,
receptív oldalhoz képest; különösen figyelemreméltó a beszéd érthetõségét kedvezõt-
lenül befolyásoló tényezõk magas száma. A nyelvi tudás általában megfigyelhetõ sajá-
tossága a formális (fonológia, morfológia, szintaxis) szinteken megmutatkozó deficit,
jobban megõrzött szemantika mellett. 

A fejlõdési komponens, illetõleg az életkor szerepe a beszéd, a nyelv és a kommuni-
káció területén sem hagyható figyelmen kívül (pl. CHAPMAN et al. 1991; CARR 2005).
Gyermekkorban a sikeres kommunikációt leginkább akadályozó tényezõk a beszéd
nehezen érthetõsége, illetõleg a fonológiai fejlõdés elmaradása, ebbõl adódóan számos
kutatás próbálta feltárni e fejlõdési szakasz sajtosságait. Az eredményeket összefoglalva
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elmondható, hogy a fonémarendszerbe késõbb épülnek be az olyan – egyébként a tipi-
kus fejlõdés során is késõbb kialakuló – hangosztályok, mint a réshangok, az affrikáták
és a likvidák (STOEL-GAMMON 1980). A hibamintázat azonban a perzisztáláson, vagyis egy
adott fejlõdési szintre jellemzõ hibázás tartós fennállásán túl nagyfokú variabilitást,
valamint a tipikus fejlõdésben nem, vagy ritkán elõforduló, szokatlan hibázásokat
(DODD–THOMPSON 2001; MCCANN et al. 2008) is mutat, ezzel a fonológiai rendszer kiépü-
lésének atipikus jellegére hívja fel a figyelmet. Az érthetõséget negatívan befolyásoló
hibázások száma a közlés hosszával nõ (KUMIN 1994), az elmaradás spontán beszédben
kifejezettebb, mint utánmondás során (DODD 1976). 

A fentiekben vázolt elmaradás szindróma-specifikus; a teljesítmény bizonyos nyelvi
mutatók tekintetében elmarad az IQ-ban illesztett, nem specifikus kóreredetû intellek-
tuális képességzavart mutatók teljesítményétõl (CHAPMAN 2006; magyar morfológia te-
rülete: RADVÁNYI–PLÉH 2002; RADVÁNYI 2005), s jelentõs azon tanulmányok száma is, mely
különbözõ, eltérõ értelmi fejlõdést eredményezõ szindrómákkal összevetve is a DSZ
speciális nyelvi-kommunikációs gyengeségeit fogalmazza meg (ABBEDUTO et al. 2001;
RING–CLAHSEN 2005). Másrészrõl azonban az eredményeket megfigyelve az is látható,
hogy a teljesítmények megítélésében kerülni kell az általánosításokat. A kutatások azt
mutatják, hogy a nyelvi, beszédfejlõdést befolyásoló faktorok – mint például a neuro-
anatómiai eltérés, a specifikus orofaciális profil, a hipotónia, a halláskárosodás, a ver-
bális rövidtávú emlékezet, az elme-teória – egyénenként eltérõ súlyossággal és kombi-
nációban károsodnak; a mintázat egyénenként különbözõ képességprofilt, ezzel együtt
a beszédbeli, nyelvi és kommunikációs képességeken belül megfigyelhetõ jelentõs
egyéni eltéréseket eredményez (PRYCE 1994, ABBEDUTO et al. 2001; JARROLD–BADDELEY–
PHILLIPS 2002; PURSER–JARROLD 2005; MCPHERSON et al. 2007; SHOJI–KOIZUMI–OZAKI 2009).

A Down-szindrómás gyermekeknél általában megfigyelhetõ artikulációs ügyetlenség
és szegényes fonológiai tudás, valamint a fejlõdést befolyásoló faktorok eltérõ kom-
binációja fontos klinikai implikációval bír, nevezetesen felveti egy részletes, a nyelvi és
beszéd teljesítmény aktuális szintjét meghatározó fonológiai vizsgálat elvégzésének
szükségességét. Jelen tanulmány célja, hogy egy esetismertetésen keresztül bemutassa,
hogyan képes a nyelvi fejlettség egy területét, a produktív fonológiai tudást tükrözõ
beszéd és nyelvi adatok elemzése feltárni az adott fonológiai rendszerre jellemzõ
speciális gyengeségeket, – amelyek további vizsgálati eredményekkel együtt lehetõvé
teszik a beszédhanghiba pontos azonosítását, erre épülõen pedig az egyénre tervezett
terápiát.

Módszer
Az esetbemutatás alanya egy transzlokációs Down-szindrómás 10;00 éves fiúgyermek
(a továbbiakban F), akinél kromoszóma-rendellenességhez társuló értelmi akadályo-
zottságot és hipotóniát diagnosztizáltak. A gyermek kommunikációs helyzetbe kerülve
sokat és szívesen kommunikál, bár spontán beszéde szûkebb és tágabb környezete
számára is teljesen érthetetlen.

A szegmentális fonológiai profil feltárása egy e célra összeállított vizsgáló eljárással
történt (a vizsgálati anyagról és módszerrõl részletesebben: S. TAR 2006), melynek során
egy 125 itembõl álló szólistához tartozó képanyagot kellett a gyermeknek elõször ön-
állóan megnevezni, majd – a Down-szindrómások vizsgálatánál rutinszerûen alkalmazott
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eljárásnak megfelelõen – utánmondani. A két vizsgálati helyzetet ötperces mozgásos
aktivitás választotta el egymástól. 

A nyelvi adatok elemzése a beszédhang és fonémaállomány összetételére, a szó- és
szótagstruktúra sajátosságaira, valamint a hibázások jellegére tért ki. Egy adott beszédhang
meglétének kritériuma az volt, hogy a gyermek legalább egy alkalommal felismerhetõen
artikulálja azt, függetlenül attól, hogy nyelvi funkciójában jól használta-e a gyermek.
A fonémaállomány feltérképezésében a kívánalom az volt, hogy egy adott beszédhang
legalább két esetben nyelvi funkciójában (tehát a megfelelõ szó megfelelõ pozíciójában)
jelenjen meg, és a torzítás mértéke – ha volt ilyen – nem lépjen át fonémahatárt. A hibá-
zások természetének megítélése az egyszerûsítések típusán, valamint a hibamintázat
jellegzetességein alapult. Az egyszerûsítések kategorizálása a Grunwell (1987) által javasolt
alkategóriák: rendszer-egyszerûsítés, struktúraegyszerûsítés, interakciós egyszerûsítés
különbözõ típusai (pl. zárhangúsítás, mássalhangzó-kapcsolat redukciója, harmonizációs
folyamatok) alapján, a hibamintázat értelmezése: tipikus folyamatok perzisztálása, kro-
nológiai diszharmónia, szisztematikus hangpreferencia, szokatlan vagy idioszinkretikus
folyamatok (GRUNWELL 1992) figyelembevételével történt. Az egyszerûsítések abban az
esetben voltak beszédre jellemzõ sajátosságként értékelve, ha típusonként legalább két-
szer elõfordultak a beszédmintában. Az egyszerûsítési típusokról és az atipikus hiba-
mintázat jellemzõirõl részletesebben: S. Tar (2006, 2011). A tipikus nyelvi fejlõdéssel való
összevetés Lõrik (1982), Gósy (1984, 1998), valamint S. Tar (2006, 2007) munkái nyomán
történt.

Eredmények 

Spontán megnevezés

A spontán megnevezés során F a 125 itembõl 23 önálló megnevezésére volt képes. Az
így elõállt beszédminta nem szolgáltatott elégséges alapot a további elemzés számára.
Mindazonáltal e vizsgálati szakasz során egyértelmûvé vált az is, hogy a gyermek által
felismert itemek száma (melyek jelentésére gesztusokkal, hangutánzással, rámutatással
utalt) lényegesen több mint az érthetõen produkált szóalakoké.

Utánmondás

Az utánmondás során nyert adatok (115/125) alapján a beszédhang- és fonémaállomány
elsajátítottnak értékelt mássalhangzó-elemeit az 1. táblázat tartalmazza. A táblázatból
látható, hogy a beszédhangállomány csaknem teljes, a hiányzó elemek a zöngés
alveoláris és posztalveoláris réshangok (z, zs) és affrikáták (dz, dzs), valamint a legyintõ
hang (r). A fonetikai pozíció jelentõsen befolyásolja a beszédhangok megjelenését;
a szóvégi pozíció mutatja a legerõsebb korlátot, mind az artikulált elemek számát, mind
pedig minõségét tekintve. Néhány szegmentum egyszeri elõfordulásától eltekintve
e fonetikai helyzetben a zöngétlen szibilánsokat artikulálja a gyermek.

A magánhangzók állománya a felsõ nyelvállású labiális palatális kivételével (ü/û) teljes.

Fonémaállomány. Az artikulációsan sikeresen kivitelezett mássalhangzók nyelvi
funkciójukban mind rendszerbeli státusukat, mind disztribúciójukat (a lehetséges
fonetikai helyzetekben való elõfordulásukat) tekintve erõteljes korlátokat mutatnak.

.
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A fonémarendszernek nem része a nazálisok és a likvidák hangosztálya. Az obstruen-
seken belül nem alakult ki zöngésségi oppozíció (azaz hiányoznak a zöngés zárhangok,
réshangok és affrikáták); a képzési helyet tekintve pedig a réshangokon belül az
alveoláris (sz). Szó eleji fonetikai helyzetben lényegesen több fonéma realizálódik, mint
szó belsejiben, avagy szóvégiben: szó belsejében az alveoláris zárhang (t) és palatális
approximáns (j), szóvégiben az alveoláris réshang (sz) jelenik meg. A szó eleji helyzet
meghatározó szerepét mutatja továbbá, hogy stabil fonémahasználat (a lehetséges
elõfordulások legalább 75%-ában helyes megvalósulás) is e fonetikai pozícióban figyel-
hetõ meg, bár igen szûk azon szegmentumok köre, melyek az elsajátítottságnak e szint-
jét elérték. 

A magánhangzók állománya, a beszédhangoknál írtaknak megfelelõen, a felsõ la-
biális palatális (ü/û) kivételével elsajátított. A szó eleji szótagokat elemezve azonban
csak az á, e, é, o esetében láthatunk stabil használatot.

1. táblázat. A vizsgált gyermek beszédhang- (felsõ táblázat) és fonémaállományának
(alsó táblázat) mássalhangzói. A szegmentumok megjelenítése soronként a képzési mód,
a sorban balról jobbra haladva a képzési hely, illetõleg zöngésség szerint történt.
A szegmentumok besorolása Szende (1997) nyomán. A beszédhangállomány zárójelben
szereplõ elemei a kritérium szerinti minimális (egyszeri) elõfordulást, a fonéma-
állomány vastagon szedett elemei a stabil használatot jelölik.

A szóstruktúra is erõteljes korlátokat mutat, mind a szótagszámot, mind pedig a szó-
tagstruktúrát illetõen. A fellelhetõ maximális szótagszám három, a preferált szótagszám
kettõ. Az elsajátított szótagstruktúra a CV és (mindössze a lehetõségek 17%-ában pro-
dukálva) a CVC (ahol C a mássalhangzót, V a magánhangzót jelöli); mássalhangzó-kap-
csolatot tartalmazó szavak használata nem fordul elõ. 

Hibatípusok. A hibázások többségükben a strukturális és interakciós egyszerûsítések
körébe tartoznak. A leggyakoribb struktúraegyszerûsítés a mássalhangzó- és magán-
hangzó-kapcsolatok redukciója, valamint a szóvégi mássalhangzó elhagyása (pl. trón�tó).
Ritkábban elõforduló, de jellemzõ strukturális egyszerûsítés a szótagkihagyás (pl.
papucs�pacs), a szóeleji mássalhangzó elhagyása (pl. fecske�ekke), valamint a szó-
tagbetoldás. A szóvégi mássalhangzó- és a szótagtörlés figyelemreméltó tulajdonsága,
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hogy fõként zárhangokra és zöngés szegmentumokra irányul (pl. szúnyog�szú,
szív�szí). Az utánmondott szavak 7%-át egyszerûsíti a gyermek betoldással; az érintett
szóstruktúra többségében egyszótagú, zárlatot tartalmazó szóalak (azaz CVC), mely egy
szóvégi helyzetben ejtett hozzáadott magánhangzó következményeként a gyermek által
preferált CVCV alakot veszi fel (pl. pötty�potto). 

Az interakciós egyszerûsítések körébe tartozó szerkezetismétlés (a hangkörnyezet egy
vagy több tulajdonságának ismétlése pl. csésze�csécse), szerkezetátrendezés (egy vagy
több hangtulajdonságnak nem az elõírt pozícióban való megjelenése pl. csengõ�kecsõn)
és fúzió (a szóalak legalább két pozíciójára elõírt hangtulajdonságainak egy pozícióban
való megjelenése pl. strand�csazsa) mindegyike nagy számban jelen van a hibázások
között. 

Rendszeregyszerûsítés a magánhangzók esetében fordul elõ, típusai a nyitás és hát-
rahelyezés; az elõbbiben érintett szegmentumok az i és az a (pl. gyík�éé, óra�ólá), az
utóbbiban az ü és az ö (pl. tû�tú, öv�ov). A mássalhangzós hibázások legfõbb sajátos-
sága a szavak közti variabilitás, melynek során egy még nem elsajátított szegmentum
különbözõ szavakban ejtve eltérõ módon realizálódik (pl. a legyintõhang /r/ megvaló-
sulásaira rák�há, óra�ólá, rózsa�tájá). 

A strukturális és interakciós hibázások következtében elõálló, a gyermek által leg-
gyakrabban (az esetek 60%-ában) használt szóalak a CV, illetve CVCV alakzat (pl.
szív�szí, rózsa�tájá). A célszavak struktúrájára vonatkozó részleges tudást mutatja
azonban például a hibázásoknak az a szabályszerûsége, mely a célszavak és az egysze-
rûsítés nyomán elõálló realizációk szótagszáma közt fedezhetõ fel: a CV-re egyszerû-
sített szavak 75%-a egy szótagú célszó, míg a CVCV szerkezet célszavai közt 7% az egy
szótagúak aránya, 55% a két szótagúaké és 38% a három szótagúaké. 

Hibamintázat. A fentebb említett strukturális egyszerûsítések többsége, a szerkezetis-
métlések, valamint a magánhangzós rendszeregyszerûsítések a tipikus nyelvi fejlõdésû,
fiatalabb gyermekek beszédében is megfigyelhetõ hibázások; hat éves kor után azon-
ban elõfordulásuk nem jellemzõ, így a fejlõdésbeli elmaradás e területen jelentõs. Kü-
lönösen figyelemre méltó e tekintetben azon strukturális és interakciós egyszerûsítések
jelenléte, melyek a fonológiai fejlõdés kezdeti szakaszának hibázásait idézik (pl.
szótagkihagyás, szerkezetismétlés). 

A hibázások együtt járása több tekintetben is atipikus mintázatot mutat. Látható ez
egyrészt abból, hogy a fonológiai rendszer sajátosságai nem feleltethetõk meg egészé-
ben egy korábbi fejlõdési szakasz sajátosságainak sem. E kronológiai diszharmóniára
utal egyrészt a fejlõdésben késõbb megjelenõ rendszerelemek (veláris zárhang: /k, g/,
posztalveoláris affrikáta /cs/), illetõleg a korai fejlõdési szakaszra jellemzõ hibatípusok
együttes jelenléte (szótagtörlés, a fonetikai pozíció erõteljes korlátozó hatása, szer-
kezetismétlések magas száma). A beszédhangállományt tekintve látható, hogy a tipikus
fejlõdés során is késõbb kialakuló elemek nem részei a rendszernek, kivétel ez alól az
alveoláris affrikáta, mely hiánya a posztalveoláris affrikáta megléte mellett nem
magyarázható fejlõdési tényezõkkel. A fonémaállomány zár-, réshangokra, affrikátákra
és approximánsokra korlátozódik; a réshangok, affrikáták megléte a nazálisokkal szem-
ben szintén olyan sajátossága F fonémarendszerének, mely nem illeszkedik az elsajátítás
tipikus sorrendjéhez. 
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Az atipikus fejlõdésmenet további sajátossága a tipikus fejlõdésben ritkán elõforduló
hibázások jelenléte, mint például a szó eleji mássalhangzó elhagyása, illetõleg a szerke-
zetátrendezéssel realizált szóalakok magas száma is. 

Összegzés
Jelen tanulmány célja volt, hogy egy esetismertetés keretein belül megmutassa, mennyi-
ben segítheti egy részletes fonológiai profil az etiológia-alapú (azaz, az ismert kóreredet
alapján bejósolható specifikus elmaradásokat figyelembe vevõ), ugyanakkor személyre
szabott beavatkozás megtervezését.

Az eredmények megerõsítik a Down-szindrómások spontán beszéde és utánmon-
dása közt fennálló érthetõségbeli különbséget hangsúlyozó kutatási eredményeket.
A korlátozott fonémaállomány, egyszerû szó- és szótagstruktúra, valamint az érhetõséget
negatívan befolyásoló, esetenként szokatlan (atipikus) hibázások szintén a szindrómát
leíró beszédbeli, nyelvi specifitások körébe tartoznak. Az eredmények indirekt módon
a szavak hangalakjára és referenciális jelentésére vonatkozó tudás közti eltérésre is
rámutatnak. 

A produktív fonológiai tudás aktuális realizálódása a fonológiai profil sajátosságait
összefoglalva a következõképp alakul. 

A fonémaállomány erõsen korlátozott, szemben a csaknem teljes beszédhangállo-
mánnyal. Ez a sajátosság a produktív fonológiai tudásnak nem kizárólag az artikuláció
nehezítettségébõl adódó hiányosságaira hívja fel a figyelmet. 

A preferált fonetikai pozíció a szó eleji, az elsajátított szegmentumok, különösen a fo-
némák nagy része ebben a fonetikai helyzetben jelenik meg, a gyermek beszédére
jellemzõ sajátságos fonotaktikai mintázatot hozva ezzel létre. 

A szavak és szótagok struktúrája többségében a kanonikus gagyogás idõszakában
megfigyelhetõ CV-kapcsolatból, illetõleg azok sorozatából áll. 

Összességében F beszéd és nyelvi állapota atipikus fonológiai profillal jellemezhetõ,
melynek jellegzetessége a fonémaállományban és a szóalak struktúrájában tapasztal-
ható 4–8 éves elmaradás, a tipikus fejlõdésben szokatlan hibázások jelenléte, valamint
a tudásnak és hibázásoknak a korábbi fejlõdési szakaszok egyikének sem megfeleltethetõ
sajátos együtt járása. 

A fejlõdés fonológiai aspektusának e sajátosságai felhívják a figyelmet arra, hogy
a fejlesztés során a hagyományos artikulációs terápián kívül egyéb, a szóstruktúra és
a fonémarendszer kiépítését szolgáló, valamint a variabilitást csökkentõ intervenciós
eljárásokat is számításba kell venni. Az elemzés a hiányosságokon és azok sajátosságain
kívül az elsajátított tudáselemeket is feltárta. A terápia tervezésében a hiányosságok
célként, az erõsségek kiindulási pontként fognak megjelenni. 

A rendelkezésre álló adatok elemzése a pontos diagnosztikai kategória (fonológiai
zavar vs. verbális diszpraxia) megállapítását nem teszi lehetõvé. A diagnózis felállítá-
sához a beszéd és nyelvi állapotról további információt nyújtó, valamint a beszédszervi
mûködést leíró vizsgálatokra van még szükség. A háttérben zajló kognitív mechaniz-
musok (különös tekintettel az auditoros feldolgozás és a verbális munkamemória)
mûködését feltáró vizsgálatok pedig a részletes fejlesztési terv kidolgozását segítik majd. 

Addig is azonban, míg a beszéd csatornája elérhetõvé nem válik a gyermek számára,
képességeihez illeszkedõ alternatív kommunikációs eszköz bevezetésére van szükség,
lehetõvé téve ezzel kommunikációs igényei kielégítését. 
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