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Abstract 

 Narrative ability consists of the capacity of maintaining the sequence of events of 

a story and of the adequate reference of its characters in a manner that is intelligible by 

the listener. Furthermore, narrative capacity depends on the use of the adequate linguistic 

means of expressing the content and temporal and causal relationships between the 

events of the story. Individuals with Down Syndrome show deficits in rendering the content 

and structure of a story and in the use of expressive means. There have been found 

positive correlations between working memory capacity of individuals with Down 

Syndrome, which shows deficits and, their performance in macrostructure and 

microstructure. The present study focuses on further examining the narrative profile of 

young adults with Down Syndrome and the probable relationship between deficits in their 

narrative skills and low levels of their working memory capacity. 

Περίληψη 

Η αφηγηματική ικανότητα αποτελεί βασική ικανότητα συντήρησης της αλληλουχίας 

της σειράς των γεγονότων μιας ιστορίας και επαρκούς αναφοράς των προσώπων που 

εμπλέκονται σε αυτήν με τρόπο ώστε να γίνει κατανοητή από τον ακροατή. Επίσης, 

βασίζεται στην ικανότητα χρήσης των κατάλληλων γλωσσικών μέσων έκφρασης του 

περιεχομένου και των χρονικών και αιτιακών σχέσεων μεταξύ των γεγονότων της ιστορίας. 

Τα άτομα με σύνδρομο Down παρουσιάζουν ελλείμματα στην αφηγηματική τους ικανότητα 

ως προς την απόδοση του περιεχομένου και της δομής μιας ιστορίας (μακροδομή) και ως 

προς τα εκφραστικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούν. Έχουν, διαπιστωθεί θετικές 

συσχετίσεις μεταξύ της ικανότητας της εργαζόμενης μνήμης των ατόμων με DS, η οποία 

εμφανίζει ελλείμματα, και της επίδοσής τους σε επίπεδο μακροδομής και μικροδομής. Η 

παρούσα μελέτη εστιάζει στην περαιτέρω διερεύνηση του αφηγηματικού προφίλ νέων 

ενηλίκων με σύνδρομο Down και πιθανής σύνδεσης μεταξύ των ελλειμμάτων που 

παρουσιάζουν στην αφηγηματική ικανότητα και των χαμηλών επιπέδων εργαζόμενης 

μνήμης τους.  
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Εισαγωγή 

Το σύνδρομο Down αποτελεί την πιο συνηθισμένη γενετική πάθηση παγκοσμίως και 

την πιο συχνή γενετική αιτία νοητικής καθυστέρησης. Προκύπτει σε περίπου 1/400 με 

1500 ζώσες γεννήσεις ετησίως σε διαφορετικούς πληθυσμούς (Kazemi, Salehi & 

Kheirollahi, 2016) και ανάγεται στην ολική ή μερική τρισωμία 21, στην τριπλή (έναντι της 

διπλής), δηλαδή, παρουσία του χρωμοσώματος 21 ή σε μέρος αυτού στο ανθρώπινο 

γονιδίωμα. Πέραν των νοητικών ελλειμμάτων, το σύνδρομο Down1 ευθύνεται για επιπλέον 

προβλήματα υγείας, όπως καρδιακές παθήσεις, αιματοποιητικές, γαστρεντερικές 

διαταραχές, ορθοδοντικές και οφθαλμικές βλάβες, απώλεια ακοής, υποθυρεοειδισμό, 

υποτονία (χαμηλό μυϊκό τόνο) και πρώιμη έναρξη της πάθησης Alzheimer (Kazemi et al., 

2016. Roizen & Patterson, 2003). Ακόμα, τα άτομα με DS παρουσιάζουν ιδιόμορφα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως βραχυκεφαλία, βραχυδακτυλία, πρόπτωση βλεφάρων, 

πλατιά χέρια, καθίζηση της καμπύλης της μύτης, κλινοδακτυλία του πέμπτου δακτύλου 

του χεριού, χαλαρούς συνδέσμους, χαμηλό ανάστημα (Roizen & Patterson, 2003) και 

ιδιάζοντα δερματογλυφικά χαρακτηριστικά (Korenberg.et al., 1990. Roizen & Patterson, 

2003). 

Ο εγκέφαλος των ατόμων με DS παρουσιάζει αποκλίσεις από εκείνον ατόμων τυπικής 

ανάπτυξης. Συνήθως, παρατηρείται διαφορετική νευρωνική αναπαραγωγή, 

διαφοροποίηση και οργάνωση (Labudova et al., 1998. Wisniewski & Kida, 1994), μείωση 

και αλλοίωση των δενδριτών (dendritic arbors) και των μετασυναπτικών ακανθών 

(spines), κυρίως στις οπίσθιες εγκεφαλικές περιοχές του αριστερού ημισφαιρίου (Marin-

Padilla, 1976. Suetsugu & Mehraein, 1980, όπ.αναφ. στο Capone, 2001). Γενικώς,  έχει 

εντοπισθεί χαρακτηριστικά μειωμένο μέγεθος και βάρος, μειωμένος όγκος μετωπιαίου 

λοβού, πλάτυνση της ινιακής χώρας και στενή άνω κροταφική έλικα (Benda, 1971. 

Blackwood & Corsellis, 1976. Crome, Cowie, & Slater, 1966. Davidoff, 1928, όπ.αναφ. 

στο Capone, 2001). Ακόμα, μελέτες MRI αναδεικνύουν μειωμένο συνολικό όγκο 

εγκεφάλου, φλοιού, λευκής ουσίας, παρεγκεφαλίδας (Jernigan & Bellugi, 1990. Jernigan 

et al., 1993. Weis, Weber, Neuhold, & Rett, 1991, όπ.αναφ. στο Capone, 2001).  

Καθώς αναμένεται δεδομένων των νευροβιολογικών αλλοιώσεων, τα άτομα με DS 

                                                             
1Στο εξής DS.           
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παρουσιάζουν γνωστικά ελλείμματα. Ανήκουν στο φάσμα της νοητικής καθυστέρησης, με 

διακυμάνσεις από ήπιας έως σοβαρής. Εμφανίζουν διαταραγμένη βραχύχρονη 

φωνολογική μνήμη, γενονός το οποίο θα μπορούσε να αιτιολογηθεί από τον εντοπισμό 

των διαταραχών στις κροταφο-βρεγματικές περιοχές του αριστερού εγκεφαλικού 

ημισφαιρίου (μεταξύ των οποίων και η περιοχή Broca) στις οποίες εδραιώνεται η 

φωνολογική αποθήκευση (phonological store) και η αρθρωτική επανάληψη (rehearsal). 

Ακόμα, εμφανίζουν γλωσσικές ανεπάρκειες, κυρίως στην εκφραστική γλώσσα και 

περισσότερο στην σύνταξη παρά στο λεξιλόγιο (Chapman, Seung, Schwartz,  & Kay-

Raining Bird, 1998).  Έχει παρατηρηθεί παράλειψη περισσότερων γραμματικών τύπων, 

όπως ρημάτων (Hesketh & Chapman, 1998), τύπων αορίστου χρόνου, παράλειψη ή 

λανθασμένη χρήση της παθητικής φωνής και ερωτήσεων με ερωτηματικές λέξεις (wh-

questions) (Jofee & Varlokosta, 2007) και συντομότερα μέσα μήκη εκφωνήματος2 

(Chapman et al., 1998. Eadie, Fey, Douglas, & Parsons, 2002. Hesketh & Chapman, 

1998. Jofee & Varlokosta, 2007. Keller-Bell & Abbeduto, 2007). Με το πέρασμα στην 

εφηβεία και στην ενήλικη ζωή το λεξιλόγιο βελτιώνεται αισθητά ενώ η σύνταξη συνήθως 

παραμένει αντίστοιχη ή κατώτερη της νοητικής τους ηλικίας.   

Η αφηγηματική τους ικανότητα παρουσιάζει, επίσης, ελλείμματα. Οι αφηγήσεις τους, 

δεδομένων των εκφραστικών δυσκολιών, κρίνονται συνήθως ανεπαρκείς σε επίπεδο 

μικροδρομής λόγου συγκριτικά με άτομα αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας αλλά, κάποιες 

φορές, και με άτομα μικρότερης χρονολογικής και αντίστοιχης μη λεκτικής νοητικής 

ηλικίας. Το περιεχόμενο της ιστορίας που αποδίδουν, ωστόσο, κρίνεται, συνήθως, 

εφάμιλλο της μη λεκτικής νοητικής τους ηλικίας (Boudreau & Chapman, 2000. Miles & 

Chapman, 2002). Έχει υποτεθεί, λοιπόν, πως οι εκφραστικές ικανότητες των ατόμων με 

DS αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των αφηγήσεών τους.  

 Η παρούσα μελέτη αποτελεί προσπάθεια περαιτέρω διερεύνησης της αφηγηματικής 

ικανότητας των νεαρών ενηλίκων ατόμων με DS. Στα κεφάλαια 1 έως 4 γίνεται 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του βιολογικού, γνωστικού, γλωσσικού και αφηγηματικού 

προφίλ του συνδρόμου. Στο κεφάλαιο 5 αναφέρεται η μεθοδολογία της έρευνας που 

διεξήχθη, στο κεφάλαιο 6 παρατίθενται τα αποτελέσματα και στο κεφάλαιο 7 συζητώνται  

                                                             
2Στο εξής ΜΜΕ.           vii 



τα δεδομένα της παρούσας έρευνας σε σύγκριση με τη βιβλιογραφία.  Τα αποτελέσματα 

της παρούσας μελέτης έδειξαν πως νεαρά ενήλικα άτομα με DS κατανοούν και αποδίδουν 

ελλιπώς το περιεχόμενο μιας αφηγούμενης ιστορίας η οποία τους έχει δοθεί μέσω οπτικού 

υλικού συγκριτικά με νευροτυπικά άτομα αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας αλλά σε βαθμό 

ισότιμο με εκείνον ατόμων αντίστοιχης μη λεκτικής νοητικής ηλικίας. Ακόμα, ο λόγος τους 

κρίθηκε λιγότερο σύνθετος σε σχέση με το αναμενόμενο βάσει της χρονολογικής τους 

ηλικίας με σπανιότερη χρήση αναφορικών προτάσεων. Δεν εντοπίσθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τη χρήση υπόταξης γενικώς και συμπληρωματικών και 

επιρρηματικών προτάσεων ειδικότερα. Ακόμα, όσον αφορά στη λεξική ποικιλία, καθώς και 

στη συχνότητα χρήσης λέξεων που δηλώνουν εσωτερική κατάσταση (λέξεις ΤοΜ3), οι 

συμμετέχοντες με DS δεν παρουσίασαν ελλείμματα συγκριτικά με τους νευροτυπικούς 

ενήλικες. Τέλος, δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ επίδοσης των ατόμων με DS στη 

δοκιμασία αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων, ως μέσου αξιολόγησης της εργαζόμενης 

μνήμης, και της μακροδομής του αφηγηματικού λόγου τους αλλά εντοπίστηκε θετική 

συσχέτιση μεταξύ της δοκιμασίας αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων και της χρήσης 

σύνθετου και υποτακτικού λόγου. 
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Κεφάλαιο 1. Βιολογική διάσταση του συνδρόμου Down

Το  DS αποτελεί την πιο συνηθισμένη γενετική πάθηση και οφείλεται συνηθέστερα

στην Τρισωμία 21, στην παρουσία, δηλαδή, τριών αντιγράφων του χρωμοσώματος 21

αντί για δύο στο ανθρώπινο γονιδίωμα (Lejeune, Gautier,  & Turpin, 1959, όπ.αναφ. στο

Hultén, Jonasson, Iwarsson,  & Uppal, 2013.  Oliver et al., 2008). Εκτός του τύπου της). Εκτός του τύπου της

καθαρής Τρισωμίας 21, υπάρχουν περιπτώσεις του συνδρόμου οι οποίες οφείλονται σε

μετατόπιση τμήματος του χρωμοσώματος 21 σε άλλο χρωμόσωμα (Jyothy, Rao, Kumar,

& Reddy, 2002) ή στο μωσαϊκισμό (Clarke, Edwards,  & Smallpeice, 1961, όπ. αναφ.

στο Hultén et al., 2013), στην εμφάνιση, δηλαδή, της Τρισωμίας 21 μόνο σε ορισμένα

κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού.

Γενικώς, το DS παρουσιάζει νευροανατομικές και νευροχημικές αλλοιώσεις οι οποίες

κατά  την  έναρξη  της  ζωής  είναι  ανεπαίσθητες  (Bar-Peled  et  al.,  1991.  Brooksbank,

Walker, Balazs,  & Jørgensen, 198). Εκτός του τύπου της9) αλλά  καθίστανται εμφανείς στο έμβρυο φορέα του

συνδρόμου ήδη από την 22η εβδομάδα της κύησης (Engidawork & Lubec, 2003. Golden

& Hyman, 1994. Schmidt-Sidor, Wisniewski, Shepard,  & Sersen, 1990. Wisniewski &

Kida, 1994) ενώ στους 6 μήνες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Κατά τη γήρανση έχουν

παρατηρηθεί σημάδια περαιτέρω νευροπαθολογίας, τα οποία, ωστόσο, εμφανίζονται σε

διαφορετικό βαθμό και με διαφορετική σειρά σε κάθε άτομο (Ball & Nuttal, 198). Εκτός του τύπου της1.  Ball,

Shapiro, & Rapoport, 198). Εκτός του τύπου της6. Cole, Neal, Singhrao, Jasani, & Newman, 1993. Sylvester,

198). Εκτός του τύπου της3. Deb et al., 1992. Spargo, Luthert, Janota, & Lantos, 1992., όπ. αναφ. στο Nadel,

2003).  Είναι  γνωστό,  επίσης,  πως  τα  άτομα  με  DS έχουν  την  τάση  να  εμφανίζουν

πρώιμα νευροπαθολογία η οποία προσομοιάζει σε εκείνη του  Alzheimer (περίπου στα

40  έτη)  αλλά  δίχως  απαραίτητα  να  παρουσιάζουν  άνοια  (Wilcock  &  Griffin,  2013.

Wisniewski K.E., Wisniewski H.M., & Wen, 198). Εκτός του τύπου της5). Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες τα

νευροπαθολογικά ευρήματα συνδέονται με τη διεργασία της γήρανσης γενικώς και όχι με

εμφάνιση της AD (Kesslak, Nagata, Lott, & Nalcioglu, 1994).

Στο παρόν κεφάλαιο θα δοθεί μία γενική περιγραφή του βιολογικού φαινοτύπου του

DS, πρώτον σε επίπεδο κυτταρογενετικής (1.1), δεύτερον σε επίπεδο νευροανατομικών

χαρακτηριστικών (1.2) και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γήρανσης στο  DS (1.3) και,

τέλος, θα γίνει μια προσπάθεια σύνδεσης των νευροανατομικών χαρακτηριστικών του

συνδρόμου με το γνωστικό μοτίβο το οποίο εμφανίζει (1.4). 

1



1.1        Κυτταρογενετική του συνδρόμου Down

Το  DS οφείλεται  στην  τρισωμία  21,  δηλαδή στην  ύπαρξη τριών αντιγράφων του

χρωμοσώματος 21 αντί για δύο (Lejeune, Gautier,  & Turpin,1959, όπ.αναφ. στο Hultén,

Jonasson, Iwarsson,  & Uppal, 2013. Oliver et al., 2008). Εκτός του τύπου της), στην ολική ή μερική μετατόπιση

(Polani,  1960,  όπ.αναφ.  στο  Κατσαρού,  2018). Εκτός του τύπου της)  ανάμεσα  στο  χρωμόσωμα  21q  και

συνηθέστερα  στο  χρωμόσωμα  14  (Jyothy et al.,  2002)  ή  στο  μωσαϊκισμό  (Clarke,

Edwards,   &  Smallpeice,  1961,  όπ.αναφ.  στο  Hultén  et  al.,  2013),  στην  παρουσία,

δηλαδή,  ενός  παραπάνω  χρωμοσώματος  21  μόνο  σε  ποσοστό  κυττάρων  του

ανθρώπινου  οργανισμού.  Συνολικά,  το  90-95%  των  περιπτώσεων  του  συνδρόμου

οφείλεται στην καθαρή τρισωμία 21, το 2-4% σε μετάθεση και το 1-2% σε μωσαϊκισμό

(Hook 198). Εκτός του τύπου της1. Mikelsen, 1977, όπ.αναφ. στο Capone, 2001). Η μετατόπιση είναι τύπος

κατά το 1/3 του (1% σε όλες τις περιπτώσεις Down) κληρονομικός (Antonarakis et al.,

2004. Flores-Ramirez et al., 2015).

Η καθαρή τρισωμία, είναι γενικώς αποδεκτό,  πως προκύπτει τυχαία κατά την πρώτη

μειωτική  διαίρεση  του  ωοκυττάρου  (Hultén  et  al.,  2008). Εκτός του τύπου της)  καθώς  το  χρωμόσωμα  δεν

κληρονομείται αυτό καθαυτό. Πριν ή κατά τη σύλληψη, ένα ζευγάρι χρωμοσωμάτων 21,

είτε  στο  σπέρμα  είτε  στο  ωοκύτταρο  αποτυγχάνει  να  διαχωρισθεί  (nondisjunction)

(«Down syndrome»,  2020).  Καθώς  το  έμβρυο  μεγαλώνει,  το  επιπλέον  χρωμόσωμα

αναπαράγεται σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού. Ο συγκεκριμένος τύπος τρισωμίας, αν

και  παρατηρείται  σε  απογόνους  γυναικών  όλων  των  ηλικιών,  είναι  πιο  συχνός  σε

περιπτώσεις γυναικών ηλικίας άνω των 40 ετών (Hook & Lindsjo, 1978). Εκτός του τύπου της, όπ.αναφ. στο

Κατσαρού,  2018). Εκτός του τύπου της).  Αν  και  έχει  προταθεί  πως περιβαλλοντικοί  παράγοντες  μπορεί  να

προκαλούν τη  μη διαίρεση,  δεν  υπάρχουν επιστημονικές  αποδείξεις  για  τα αίτιά  της

(«Down syndrome», 2020).

Η μετατόπιση αποτελεί  πιο σπάνιο αίτιο  του  DS. Συνήθως είναι σποραδική αλλά

κατά  το  1/3  της  είναι  κληρονομική.  Προκύπτει  από  την  απόσπαση  μέρους  του

χρωμοσώματος  21  κατά  την  κυτταρική  διαίρεση  και  την  επικόλλησή  του   σε  άλλο

χρωμόσωμα,  συνήθως στο  14 ή  στο δεύτερο χρωμόσωμα 21  (Jyothy  et al.,  2002).

Όπως και η μη διαίρεση, έτσι και η μετατόπιση συμβαίνει πριν ή κατά τη σύλληψη. Αυτός

ο τύπος προκύπτει  ανεξαρτήτως ηλικίας (Jyothy et al.,  2002).  Σε ζευγάρια τα οποία

έχουν γεννήσει έμβρυο φορέα μετατόπισης είναι πολύ πιθανό και τα έμβρυα επόμενων

κυήσεων να είναι φορείς του συνδρόμου, καθώς ένας από τους δύο γονείς μπορεί να

είναι φορέας της μετατόπισης (περίπου το 1/3 των περιπτώσεων) («Down syndrome»,
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2020). Το ποσοστό πιθανοτήτων μετάγγισης της μετατόπισης εξαρτάται από το φύλο

του γονέα που φέρει  το αναδιατεταγμένο χρωμόσωμα. Στην περίπτωση που φορέας

είναι ο πατέρας οι πιθανότητες ανέρχονται στο 3% ενώ στην περίπτωση που φορέας

είναι η μητέρα στο 12% (Kazemi et al., 2016).  

Ο μωσαϊκισμός είναι ο πιο σπάνιος τύπος του DS. Παρότι παρόμοιος με την απλή

τρισωμία  21,  το  τρίτο  αντίγραφο  του  χρωμοσώματος  21  στην  περίπτωση  του

μωσαϊκισμού είναι παρόν σε μερικά μόνο κύτταρα του οργανισμού. Αυτός ο τύπος του

συνδρόμου προκαλείται από ανώμαλη κυτταρική διαίρεση μετά τη γονιμοποίηση. Στον

κυτταρικό  μωσαϊκισμό  η  μείξη  μπορεί  να  υπάρχει  σε  διαφορετικά  κύτταρα του  ίδιου

τύπου  ενώ  στον  μωσαϊκισμό  διαφορετικής  αναπτυξιακής  προέλευσης  μια  ομάδα

κυττάρων μπορεί να έχει φυσιολογικά χρωμοσώματα αλλά κάποιος άλλος τύπος να έχει

ανευπλοειδή  κύτταρα  (Antonarakis  et  al.,  2004.  Flores-Ramirez  et  al.,  2015).  Το

ποσοστό  του  μωσαϊκισμού  καθορίζει  και  τη  βαρύτητα  της  κλινικής  εικόνας  του

συνδρόμου.  Έρευνες  έχουν  δείξει  πως  ο  μωσαϊκισμός  συνδέεται  με  ηπιότερα

φυσιολογικά και νοητικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου (Shin et al.,  2010), αν και η

ευρεία κλίμακα ικανοτήτων των ατόμων με το σύνδρομο δεν μας επιτρέπει γενικεύσεις

(«Down syndrome», 2020). 

Περαιτέρω,  μοριακές  μελέτες  έχουν  δείξει  πως  για  την  ηπιότερη  έκφανση  του

φαινοτύπου  του  DS δεν  ευθύνεται  μόνο  το  γενικό  μικρότερο  ποσοστό  μωσαϊκών

κυττάρων στον οργανισμό. Για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του φαινοτύπου ευθύνονται

τα υψηλότερα ή χαμηλότερα ποσοστά μωσαϊκών κυττάρων σε συγκεκριμένους ιστούς.

Για παράδειγμα, οι  Papavassiliou κ.συν. (2009) εντόπισαν θετικές συσχετίσεις μεταξύ

χαμηλότερου  ποσοστού  ανευπλοϊδών  κυττάρων  της  στοματικής  βλενογόννου  και

υψηλότερου IQ ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά ανευπλοϊδών κυττάρων στα λεμφοκύτταρα

του αίματος συσχετίστηκαν θετικά με την εμφάνιση συγγενούς καρδιακής νόσου.

Σημαντικό  προς αναφορά είναι  το  εύρημα πως ακόμη  και  ο  τυπικός  πληθυσμός

εμφανίζει  ένα μικρό ποσοστό μωσαϊκισμού (Hultén, Patel,  Tankimanova et al.,  2008). Εκτός του τύπου της.

Hultén, Jonasson, Nordgren, & Iwarsson, 2010a. Hultén, Patel, Westgren et al., 2010 b).

Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών, αν όχι όλες, είναι μωσαϊκές στα ωάριά τους (Hultén et

al., 2008). Εκτός του τύπου της) και ο βαθμός του σπερματικού μωσαϊκισμού Τ21, ο οποίος ξεκινά στα πρώιμα

στάδια της μητρικής ωογένεσης είναι καθοριστικός παράγοντας γέννησης ενός παιδιού

με  DS.   Γυναίκες  με  υψηλού  βαθμού  μωσαϊκές  ωοθήκες  έχουν  προδιάθεση  για

απογόνους με τρισωμία 21 σε νεαρή ηλικία, ενώ γυναίκες χαμηλού βαθμού μωσαϊκισμού
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ωοθηκών είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν απογόνους με τρισωμία 21 σε μεγαλύτερες

αναπαραγωγικές ηλικίες, λόγω της καθυστέρης ωρίμανσης των Τ21 ωοκυττάρων και της

συγκέντρωσής  τους  στις  ωοθήκες  (Hultén  et  al.,  2008). Εκτός του τύπου της).   Φαίνεται  πως  τα  εμβρυικά

ωοκύτταρα Τ21 μένουν πίσω συγκριτικά με την φυσιολογική εμβρυϊκή ανάπτυξη όταν

κανονικά μειώνονται δραματικά μέσω απόπτωσης από την ηλικία των 20 εβδομάδων

έως τη γέννηση και μεταγεννητικά έως την εφηβεία (Hultén et al., 2008). Εκτός του τύπου της). Από την άλλη, ο

εμβρυικός μωσαϊκισμός των όρχεων είναι  πολύ σπάνιος συγκριτικά με τον εμβρυικό

μωσαϊκισμό  των  ωοθηκών,  καθώς  λειτουργεί  πιο  αποτελεσματικά  ο  αποπτωτικός

μηχανισμός  εναντίον  των  πολυπλοϊδών  σπερματικών  κυττάρων  (Hultén,  Patel,

Tankimanova et al., 2008). Εκτός του τύπου της. Hultén, Patel, Westgren et al., 2010 b). Ωστόσο, ορισμένες

εξαιρέσεις υψηλού επιπέδου μωσαϊκισμού των όρχεων έχουν αναφερθεί (Hsu, Gertner,

Leiter,  & Hirschhorn, 1971).

Οι Hultén κ. συν. (2008). Εκτός του τύπου της), λοιπόν, προτείνουν πως ο κοινός τύπος τρισωμίας 21 δεν

προκύπτει,  όπως  είναι  ευρέως  αποδεκτό,  κατά  την  πρώτη  μειωτική  διαίρεση  του

ωοκυττάρου (primary non-disjunction), αλλά από το μη διαχωρισμό 3 προϋπαρχόντων

χρωμοσωμάτων  21.  Λόγω,  δηλαδή,  του  γοναδικού  μωσαϊκισμού  προκύπτει

υποχρεωτική δευτερεύουσα μη διαίρεση κατά την πρώτη μειωτική ωοκυτταρική διαίρεση

και όχι πρωτογενής μη διαίρεση των 2 χρωμοσωμάτων 21. 

Τέλος, ο μωσαϊκισμός της τρισωμίας 21 μπορεί να προκύψει είτε με την απώλεια

ενός  χρωμοσώματος  21  (somatic  rescue)  είτε  με  τη  μη  διαίρεση  στις  επακόλουθες

κυτταρικές διαιρέσεις σε ένα φυσιολογικό ζυγωτό δισωμίας 21. Φαίνεται πως η σωματική

ανευπλοειδία είναι μία συνεχής διαδικασία που ακολουθεί την ανάπτυξη και επηρεάζει το

φαινότυπο  μόνο  πάνω  από  ένα  συγκεκριμένο  όριο  μωσαϊκισμού  τρισωμίας  21  σε

πολλούς ιστούς (Iourov, Vorsanova,  & Yurov, 2008). Εκτός του τύπου της).

1.2 Νευροανατομία της Τρισωμίας 21

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις τρισωμίας έτσι και στο  DS η τριπλή έκφραση

των  φυσιολογικών  γονιδίων  συνεπάγεται  ποικίλων  ανατομικών,  ιστολογικών,

κυτταροαρχιτεκτονικών  και  βιοχημικών  αλλοιώσεων  και  αλλοιώσεων  οι  οποίες  δεν

αντιστοιχούν αποκλειστικά στο DS. Ο βαθμός των αλλοιώσεων, όπως προαναφέρθηκε,

διαφέρει από άτομο σε άτομο και αναλογεί στην βαρύτητα της κλινικής κατάστασής του

(Epstein, 1990, όπ.αναφ. στο Capone, 2001).
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Στη γέννηση ή λίγο πριν τη γέννηση, ο εγκέφαλος ενός ατόμου με DS είναι από

πολλές απόψεις δυσδιάκριτος από εκείνον ενός ατόμου τυπικού χρωμοσωμικού προφίλ

(Bar-Peled et al., 1991. Brooksbank, Walker, Balazs, & Jørgensen, 198). Εκτός του τύπου της9). Τυπικές τιμές

αναφέρονται για το σχήμα του εγκεφάλου και του κρανίου, το βάρος του εγκεφάλου, για

μέρος  συγκεκριμένων εγκεφαλικών  φλοιών,  το  μέγεθος  της  παρεγκεφαλίδας  και  του

εγκεφαλικού  στελέχους  και  για  την  ανάδυση των  περισσότερων νευροδιαβιβαστικών

συστημάτων (Nadel, 2003). 

Ωστόσο, υπάρχουν αποδείξεις πως μερικές αλλαγές αρχίζουν να εμφανίζονται

ήδη κατά  τις  22 εβδομάδες  της  κύησης (Engidawork  & Lubec,  2003.  Schmidt-Sidor,

Wisniewski,  Shepard, &  Sersen, 1990.  Wisniewski &  Kida, 1994), ενώ στους 6 μήνες

σημαντικές  διαφορές  είναι  ήδη  εμφανείς.  Κάποιες  από  αυτές  τις  διαφορές  δεν  είναι

γενικευμένες,  αλλά  αφορούν  σε  άτομα  τα  οποία  παρουσιάζουν  ανώμαλες  τιμές  στις

μετρήσεις του βάρους, του όγκου και του μεγέθους του εγκεφάλου και των επιμέρους

δομών του καθώς και του αριθμού των νευρώνων και των δενδριτικών ακανθών. 

Από αυτοψίες εμβρύων έχει βρεθεί πως η τρισωμία 21 επηρεάζει τη νευρωνική

αναπαραγωγή, διαφοροποίηση και οργάνωση. Η πρωτογενής μείωση της νευρωνικής

αναπαραγωγής  και  η  αυξημένη  νευρωνική  απόπτωση  νωρίς  κατά  την  εμβρυϊκή

ανάπτυξη φαίνεται πως οδηγούν σε υποκυτταρικότητα (hypocellularity) του εγκεφάλου

(Labudova et al., 1998). Εκτός του τύπου της. Wisniewski & Kida, 1994). Η μείωση του αριθμού των νευρώνων

και της πυκνότητας διαπιστώνονται σε όλες τις εγκεφαλικές περιοχές. Στον εγκεφαλικό

φλοιό υπάρχει νευρωνική μείωση σε όλες τις  φλοιικές στιβάδες με ιδιαίτερο έλλειμμα

διάμεσων νευρώνων  (interneurons) στις στιβάδες II και IV και πυραμιδικών νευρώνων

στη στιβάδα ΙΙΙ (Wisniewski, 198). Εκτός του τύπου της6. Ross et al. 198). Εκτός του τύπου της4, όπ. αναφ. στο Capone, 2001) .   

Η απώλεια φλοιικών ενδιάμεσων νευρώνων καθώς και άλλων παραγόντων που

παίζουν  σημαντικό  ρόλο  στην  εξισορρόπηση  μεταξύ  διέγερσης  και  αναστολής  στα

φλοιικά  δίκτυα  μπορεί  ίσως  να  εξηγήσει  την  εμφάνιση  επιληψιών  στα  άτομα  με

σύνδρομο  Down  (Stafstrom,  1993).  Ωστόσο,  το  εύρος  της  απώλειας  ενδιάμεσων

νευρώνων και πυραμιδικών κυττάρων διαφέρει από άτομο σε άτομο γεγονός το οποίο

εξηγεί τις διαβαθμίσεις στα επίπεδα των γνωστικών και νευροαναπτυξιακών διαταραχών

του συνδρόμου.

Μικροσκοπικές  αναλύσεις  έχουν  δείξει  μείωση  των  δενδριτών)  και  των

μετασυναπτικών ακανθών (Marin-Padilla, 1976. Suetsugu & Mehraein, 198). Εκτός του τύπου της0, όπ.αναφ.
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στο  Capone,  2001).  Οι  άκανθες  που  επιβιώνουν  μπορεί  να  είναι  αφύσικα  μακριές,

λεπτές ή ανώμαλες στο περίγραμμα και την εμφάνιση. Η πυκνότητα των δενδριτικών

ακανθών  στη  στιβάδα  V  φαίνεται  να  αναπτύσσεται  σε  βαθμό  παρόμοιο  αυτού  του

τυπικού  πληθυσμού  κατά  τους  πρώτους  μήνες  της  κύησης,  ενώ  η  πυκνότητα  των

συνάψεων στην τρίτη στιβάδα φαίνεται να μειώνεται κατά τη γέννηση (Takashima, Iida,

Mito,  & Arima, 1994). Μειώσεις στην συναπτική πυκνότητα στην επιφανειακή περιοχή,

επίσης,  διαφαίνονται μεταγεννητικά (Wiskiewski et al., 198). Εκτός του τύπου της6). Επίσης, έχει αναφερθεί

πως το μοτίβο των δενδριτικών συνδέσεων στον εγκέφαλο ατόμων με  DS πιθανόν να

είναι λιγότερο σύνθετο κατά τα 5 πρώτα χρόνια ζωής (Becker et al., 198). Εκτός του τύπου της6). Ακόμα, ο Mc

Alaster  αναφέρει διάχυτη ανωμαλία η οποία φαίνεται  να αντανακλά το γενικά φτωχό

δενδριτικό περιβάλλον (1992, όπ.αναφ. στο Capone, 2001). Αυτή η διαφορά προκύπτει

κάποιο  καιρό  μετά  τη  γέννηση  και  κυριαρχεί  στις  οπίσθιες  παρά  στις  πρόσθιες

εγκεφαλικές  περιοχές  και  στο  αριστερό  παρά  στο  δεξί  ημισφαίριο.Οι  μειώσεις  σε

συνδυασμό με τις συνοδές αλλοιώσεις στη μορφολογία των ακανθών είναι πολύ πιθανόν

να καταλήγουν σε δυσλειτουργική συναπτική διαβίβαση στον εγκεφαλικό φλοιό και στις

συνεπαγόμενες νευροαναπτυξιακές και γνωστικές διαταραχές. 

Οι Becker, Armstrong και Chan (198). Εκτός του τύπου της6), από την άλλη, έδειξαν πως οι δενδριτικές

διακλαδώσεις στον οπτικό φλοιό ατόμων με σύνδρομο Down ήταν περισσότερες του

φυσιολογικού κατά την  πρώιμη νηπιακή ηλικία  ενώ στην ηλικία  των 2 ετών αισθητά

λιγότερες από το φυσιολογικό. Υπέθεσαν πως η αρχική υπεραφθονία ίσως προκύπτει

ανταποδοτικά προς την απουσία επαρκούς αριθμού συνάψεων.

Σε  ορισμένες  έρευνες  έχει  διαπιστωθεί  μεταγεννητική  καθυστέρηση  στη

μυελίνωση (Wisnienski,  1990. Wisniewski & Schmidt, & Sidor, 198). Εκτός του τύπου της9). Κατά το πρώτο

έτος  ζωής  παρατηρείται  μειωμένος  σχηματισμός  λευκής  ουσίας  στα  εγκεφαλικά

ημισφαίρια, στα γάγγλια, στην παρεγκεφαλίδα και στο εγκεφαλικό στέλεχος, δομές εκ

των οποίων κάποιες σχετίζονται με τη ρύθμιση των μυϊκών τόνων και τη νευροκινητική

λειτουργία.  Πέραν των 2-3 πρώτων ετών η υπομυελίνωση επηρεάζει  πρωταρχικά τις

νευρικές οδούς, οι οποίες μυελινώνονται ιδιαίτερα αργά στην ανάπτυξη και έχουν αργό

κύκλο  μυελίνωσης,  ειδικά  τα  διαφλοιικά  (intercortical)  και  τις  ίνες  (U-fibers)  που

συνδέουν  τους  μετωπιαίους  με  τους  κροταφικούς  φλοιούς.  Αυτή  η  καθυστέρηση

παρατηρήθηκε σε περίπου 25% των βρεφών και νηπίων 2 μηνών έως 6 ετών τα οποία

αναλύθηκαν  μεταθανάτια.  Δίχως  να  υποτιμάται  ο  αντίκτυπος  της  καθυστέρησης  της

μυελίνωσης πρέπει να σημειωθεί πως σε όλες τις περιπτώσεις η μυελίνωση είναι εντός
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τυπικών ορίων κατά τη γέννηση και στις 75% των περιπτώσεων εντός τυπικών ορίων

κατά την πρώιμη ανάπτυξη. 

Ο  εγκέφαλος  των  ατόμων  με  σύνδρομο  Down  παρουσιάζει  γενικώς

χαρακτηριστική  μορφολογία  με  μειωμένο  μέγεθος  και  βάρος  βάσει  προοπτικής

απεικόνισης της  πρόσθιας-οπίσθιας διαμέτρου του.  Επίσης,  εμφανίζει  μειωμένο όγκο

μετωπιαίου λοβού,  πλάτυνση της  ινιακής χώρας,  και  στενή άνω κροταφική έλικα.  Οι

πρωτογενείς φλοιικές έλικες στο σύνδρομο Down μπορεί να εμφανίζονται πλατιές ενώ οι

δευτερογενείς  έλικες  είναι  συχνά φτωχά ανεπτυγμένες  ή απούσες  με  ρηχές αύλακες

(Blackwood & Corsellis,  1976. Davidoff,  1928). Εκτός του τύπου της.  Benda,  1971,  όπ. αναφ. στο Capone,

2001. Crome, Cowie,  & Slater, 1966). Ακόμα έχει βρεθεί σημαντική μείωση (20-50%)

του αριθμού των φλοιικών κοκκιωδών νευρώνων (Benda, 1971. Blackwood & Corsellis,

1976, όπ. αναφ. στο Nadel, 2003. Crome, Cowie,  & Slater, 1966).

Μελέτες MRI έχουν δείξει,  επίσης, μείωση του όγκου σε όλο τον εγκέφαλο, το

φλοιό, τη λευκή ουσία και την παρεγκεφαλίδα (Jernigan & Bellugi, 1990. Jernigan.et al.,

1993. Weis.et al. 1991, όπ. αναφ. στο Capone, 2001). Συγκεκριμένα έχει βρεθεί μείωση

του όγκου στον μετωπιαίο φλοιό, το άγκιστρο (uncus), την αμυγδαλή (amygdala), τον

ιππόκαμπο  (hippocampus)  και  την  παραϊπποκάμπια  έλικα  (parahippocampal gyrus)

συγκριτικά  με  υποφλοιικές  δομές,  συμπεριλαμβανομένων  περιοχών  του  θαλάμου

(thalamus), του κελύφους του φακοειδούς πυρήνα (putamen) και της ωχράς σφαίρας

(globus pallidum), οι οποίες φαίνονται φυσιολογικές σε μέγεθος. 

Η παρεγκεφαλίδα  και  το  εγκεφαλικό στέλεχος  συχνά παρουσιάζουν μειωμένο

μέγεθος συγκριτικά με τις δομές του τελεγκέφαλου/πρόσθιου εγκέφαλου (Crome et al.,

1966). Σύμφωνα με τους Lubec και Engidawork (2002) οι όγκοι της παρεγκεφαλίδας και

του εγκεφαλικού στελέχους είναι μικρότεροι από ό,τι αναμένεται με βάση το μέγεθος των

εγκεφαλικών ημισφαιρίων και οι μειωμένοι όγκοι του εγκεφάλου και της παρεγκεφαλίδας

συνδέονται με ανώμαλη ανάπτυξη των μετωπιαίων και κροταφικών λοβών. 

Υπάρχουν ευρήματα τα οποία δείχνουν πως το μεσολόβιο (corpus callosum) και

ο ιππόκαμπος είναι επίσης μικρότεροι από αυτούς των τυπικών ομάδων ακόμη κι όταν ο

συνολικός  όγκος  του  εγκεφάλου  είναι  φυσιολογικός  (Teipel  et  al.,  2003).  Παρόμοια

ευρήματα  έχουν  υπάρξει  και  από  μετρήσεις  του  όγκου  του  ιπποκάμπου  και  της

αμυγδαλής με MRI σε ενήλικες με σύνδρομο Down οι οποίοι δεν παρουσιάζουν άνοια

(Pinter et al., 2001b). Αντίθετα με το μικρότερο μέγεθος του ιπποκάμπου δεν υπήρξαν
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διαφορές  στους  όγκους  των αμυγδαλών ατόμων με  Down  (Μ.Ο.  ηλικίας  11;3  ετών)

χωρίς  άνοια  και  των  ηλικιακών  αντιστοίχων  τους  τυπικής  ανάπτυξης  (Pinter  et  al.,

2001a). Βρέθηκε πως άτομα με Down είχαν μικρότερους όγκους εγκεφαλικής φαιάς και

λευκής ουσίας, παρεγκεφαλίδας και σχετικά μεγαλύτερους όγκους υποφλοιικής φαιάς

ουσίας και βρεγματικών και κροταφικών περιοχών. Οι Pinter κ.συν. 2001 (b), ωστόσο,

βρήκαν σχετική συντήρηση της φαιάς ουσίας του βρεγματικού λοβού και  της λευκής

ουσίας του κροταφικού λοβού.

1.3 Νευροπαθολογία και γήρανση στην Τρισωμία 21

Οι νευροπαθολογίες οι οποίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε νεώτερα άτομα

με DS επιδεινώνονται με τη γήρανση. Άτομα μετά τα 35 έτη ζωής εμφανίζουν πτώση

στις νευροβιολογικές και γνωστικές λειτουργίες τους. Επιπλέον, μετά τα 35 έτη τα άτομα

με DS παρουσιάζουν συνήθως μία νευροπαθολογία η οποία προσομοιάζει σε εκείνη του

Alzheimer  και  το  70%  των  ατόμων  υπολογίζεται  πως  θα  αναπτύξει  άνοια  τύπου

Alzheimer (Wilcock & Griffin, 2013. Wisniewski et al., 198). Εκτός του τύπου της5). Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες

οι οποίες ισχυρίζονται διαφορετική συμπτωματολογία μεταξύ των δύο παθήσεων. 

Ο  Wisniewski  (όπ.  αναφ.  στο  Nadel,  2003)  έδειξε  πως  υπάρχει  μία  κρίσιμη

διαφορά μεταξύ νευροπαθολογίας του συνδρόμου Down και του Alzheimer όσον αφορά

στη φύση των αποθεμάτων αμυλοειδούς που βρίσκονται στις πλάκες αμυλοειδούς-β, οι

οποίες παρατηρούνται και στις δύο παθήσεις. Άνοια παρατηρείται μόνο όταν υπάρχει

αδιάλυτο αμυλοειδές το οποίο δημιουργεί συνονθύλευμα ινών, εύρημα το οποίο σπάνια

εντοπίζεται σε άτομα με DS κάτω των 50 παρά την ισχυρή τους νευροπαθολογία. 

Οι πρωιμότερες νευροπαθολογικές αλλαγές που επέρχονται με το γήρας στο DS

φαίνεται να εμφανίζονται στον ιππόκαμπο, και ειδικά στον ενδορινικό φλοιό (entorhinal

cortex) αλλά και στην οδοντωτή έλικα, στην περιοχή CA1 και στο υπόθεμα (subiculum)

(Hyman,  1992.  Mann  &  Esiri,  198). Εκτός του τύπου της9,  όπ.  αναφ.  στο  Nadel,  2003).  Υπάρχει  έντονη

κυτταρική  απώλεια  στον  υπομέλανα  τόπο  (locus  coeruleus)  (Mann,  Royston,  &

Ravindra,  1990,  όπ.  αναφ.  στο  Nadel,  2003),  αν  και  το  εύρημα αυτό  διαπιστώνεται

συχνότερα σε περιπτώσεις σοβαρής άνοιας.

Ο συνολικός όγκος του εγκεφάλου ενηλίκων με DS 30-45 ετών έχει υπολογισθεί

μικρότερος από αυτόν των τυπικά ανεπτυγμένων ενηλίκων. Υπάρχουν συγκεκριμένες
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διαφορές  στον  φλοιό  και  στη  λευκή  ουσία  συνολικά  και  μία  όχι  εντελώς  σημαντική

στατιστική  διαφορά  στην  παρεγκεφαλίδα  (Weis,  1991,  βλ.  όμως  Jernigan  &  Bellugi,

1990). Είναι, ακόμα, εμφανής η μείωση του όγκου του ιπποκάμπου (Raz et al., 1995.

Kesslak  et  al.,  1994),  των δενδριτικών  ακανθών του ιπποκάμπου (Ferrer  & Gullota,

1990) και του νεοφλοιού και η παράδοξη αύξηση του μεγέθους της παραϊπποκάμπιας

έλικας (Kesslak et al., 1994). 

Κατά τους  Aylward κ.  συν.  (1999,  όπ.αναφ.  στο  Nadel,  2003),  η  μείωση του

όγκου του ιπποκάμπου είναι επιλεκτική. Στους Kesslak κ. συν. (1994) δεν σημειώθηκαν

σημαντικές  αλλοιώσεις  στον  άνω  κροταφικό  λοβό  (superior temporal lobe),  στους

μέσους και κάτω κροταφικούς λοβούς (middle and inferior temporal lobes), στις πλάγιες

κοιλίες (lateral ventricles) ή σε φλοιικές (cortical) και υποφλοιικές (subcortical) περιοχές

ατόμων με DS αλλά μόνο δύο σημαντικές αλλαγές σχετικές με τη γήρανση, η αύξηση του

μεγέθους  των  κοιλιών  και  η  μείωση  του  μεγέθους  του  ιπποκάμπου.  Αντίθετα,  σε

ενήλικεςτυπικής  ανάπτυξης  με  άνοια  υπήρξε  αισθητή  εγκεφαλική  ατροφία  και

μεγιστοποίηση των κοιλοτήτων (που προσομοιάζουν στο Alzheimer), ενδείξεις οι οποίες

δεν υπήρξαν ούτε σε ενήλικες με DS έως και 51 ετών. 

Οι Raz κ.συν. 1995 διαπίστωσαν μικρότερο μέγεθος των μαστίων (mammillary

bodies), περιοχών της παρεγκεφαλίδας και των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, συρρίκνωση

του  ραχιαίου  πλάγιου  προμετωπιαίου  φλοιού  (dorso-lateral prefrontal cortex),  του

πρόσθιου προσαγώγιου φλοιού  (anterior cingulate cortex),  του  περιταινιωτού  φλοιού

(pericalcarine cortex),  του  έσω  κροταφικού  (inner temporal cortex)  και  βρεγματικού

φλοιού (inner parietal cortex) και της βρεγματικής λευκής ουσίας (parietal white matter).

Δεν  σημειώθηκαν  διαφορές  στον  κογχικο-μετωπιαίο  φλοιό  (orbito-frontal  cortex),  τις

προκντρικές και μετακεντρικές έλικες (precentral and postcentral gyri)  και στα βασικά

γάγγλια (basal ganglia). 

Έχει  βρεθεί,  ακόμα,  σημαντική  μείωση  των  ελικών  του  μετωπιαίου  λοβού

(Logdberg & Brun, 1993, 2003). Κάποιοι  ερευνητές έχουν εντοπίσει  νευροπαθολογίες

στην αμυγδαλή (Mann & Esiri, 198). Εκτός του τύπου της9. Murphy & Ellis, 1991, Murphy et al., 1992), ειδικά

στις υποπεριοχές που είναι περισσότερο συνδεδεμένες με τον ιππόκαμπο (Murphy &

Ellis,  1991).  Πιο  πρόσφατα  ευρήματα,  ωστόσο,  (Pinter  et  al.,  2001a)  εγείρουν

αμφιβολίες.
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Συνοπτικά, στον ενήλικο εγκέφαλο μεγαλύτερων ηλικιακά ατόμων με σύνδρομο

Down υπάρχουν εκτεταμένα σημάδια νευροπαθολογίας, τα οποία, ωστόσο, εμφανίζονται

με  διαφορετική  σειρά  και  με  διαφορετική  ένταση  σε  κάθε  οργανισμό.  Συγεκριμένα,

εντοπίζονται αλλαγές στον ιπποκαμπο (Ball & Nuttal, 198). Εκτός του τύπου της1. Ball,  Shapiro,  & Rapoport,

198). Εκτός του τύπου της6. Sylvester, 198). Εκτός του τύπου της3, όπ. αναφ. στο Nadel, 2003), στον κροταφικό λοβό γενικά (Deb et

al., 1992. Spargo,  Luthert,  Janota,  & Lantos, 1992, όπ. αναφ. στο Nadel, 2003), στον

προμετωπιαίο  φλοιό   (Kesslak  et  al.,  1994)  και  στην  παρεγκεφαλίδα  (Cole,  Neal,

Singhrao, Jasani,  & Newman, 1993).

1.4 Μηχανισμοί μνήμης και μάθησης στην Τρισωμία 21

Ποικίλοι τύποι μάθησης και μνήμης βασίζονται σε ξεχωριστά νευρωνικά δίκτυα.

Παθήσεις, όπως το DS, επηρεάζουν κάποια, αλλά σπάνια όλα, από αυτά τα συστήματα.

(βλ.  Nadel,  1992,1994,  όπ.αναφ.  στο  Nadel,  2003  για  πρόσφατες  βιβλιογραφικές

ανασκοπήσεις).

Ο ιππόκαμπος, για παράδειγμα, εμπλέκεται άμεσα στη μνήμη και φαίνεται πως

επηρεάζεται δυσανάλογα στο  DS. Επίσης, διαδραματίζει  κρίσιμο ρόλο στην αντίληψη

του χώρου (spatial cognition) ειδικά, στην μαθησιακή ευελιξία (flexible learning) γενικά

και  στη  φυσιολογική  εδραίωση  της  γνώσης  που  έχει  ήδη  κατακτηθεί.  Επομένως,

επιλεκτικές δυσκολίες σε αυτές τις όψεις της μάθησης είναι αναμενόμενες (Nadel, 2003).

Το ιπποκάμπιο σύστημα δεν είναι κρίσιμο για την εκμάθηση κατηγοριών και ιδεών ούτε

απαραίτητο  για  την  εκμάθηση  ικανοτήτων,  τομείς  στους  οποίους  αναμένονται  οι

επιδόσεις να είναι σχετικά φυσιολογικές. Οι ανωμαλίες είναι ξεκάθαρες σε μεγαλύτερα

άτομα αν και αναφέρονται και σε νεώτερα.

Ο προμετωπιαίος φλοιός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις εκτελεστικές

λειτουργίες, επίσης επηρεάζεται  στο DS. Επιπλέον, διαδραματίζει έναν ασαφή, ακόμα,

ρόλο στην μνήμη επεισοδίων και την εργαζόμενη μνήμη (Nadel, 2003), οι οποίες έχει

βρεθεί  πως πλήττονται  σε άτομα με DS (βλ.  2.1.  για εργαζόμενη μνήμη).  Επιπλέον,

σύμφωνα με τους Stone,  Baron-Cohen,  Knight  (1998). Εκτός του τύπου της) και Fletcher κ.  συν.  (1995),  η

περιοχή του κογχικο-μετωπιαίου φλοιού και οι περιοχές 8). Εκτός του τύπου της και 9 (κατά Broadmann) του

αριστερού μέσου μετωπιαίου φλοιού ίσως αποτελούν μέρη του δικτύου των εγκεφαλικών

περιοχών οι οποίες εμπλέκονται στη Θεωρία του Νου (Theory of Mind).
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Η παρεγκεφαλίδα, η οποία, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, παρουσιάζει μικρότερο

όγκο αναλογικά  με  το  μέγεθος  του εγκεφάλου,  εμφανίζει  μία  πιο  δυσδιάκριτη  εικόνα

λειτουργιών. Ωστόσο, υπάρχουν αποδείξεις για την εμπλοκή της σε κινητικές ικανότητες

και  άλλες  ενδείξεις  πως  είναι  κρίσιμη  για  τις  εξαρτημένες  αποκρίσεις.  Υπάρχουν

ορισμένες αποδείξεις πως ο τύπος εξαρτημένης μάθησης (conditioning) είναι πράγματι

διαταραγμένος σε άτομα με DS μεγαλύτερης ηλικίας (Nadel, 2003).

1.4.1 Βρεφική και νηπιακή ηλικία

Κατά την πρώιμη βρεφική ηλικία η ανάπτυξη του ακουστικού συστήματος έχει

θεωρηθεί καθυστερημένη ή αποκλίνουσα (Jiang,  Wu, & Liu, 1990) και ίσως συμβάλλει

στις  διάχυτες  ακουστικές  διαταραχές  που  παρατηρούνται  στο  σύνδρομο  Down.  Το

γεγονός αυτό πολύ πιθανόν να σχετίζεται με δυσκολίες όπως, για παράδειγμα, αυτή της

μάθησης της γλώσσας.

Επίσης, μετά τους πρώτους 6 μήνες ζωής έχει εντοπισθεί πτώση στην ικανότητα

εξαρτημένης μάθησης σε βρέφη με  DS (Ohr & Fagen,1993). Γενικά, τα βρέφη με  DS

δείχνουν σχετικά φυσιολογικές ικανότητες σε συγκεκριμένους τύπους μάθησης, όπως η

διαδικαστική και η απλή εξαρτημένη μάθηση, και μνήμης (Rast & Meltzoff, 1995) (βλ.,

όμως,  και  Hepper  &  Shahidullah,  1992).  Αυτό  ίσως  εξηγείται  από  το  γεγονός  πως

κάποια μέρη του εγκεφάλου ωριμάζουν μεταγεννητικά.

 Ο ιππόκαμπος, για παράδειγμα, μέχρι, ίσως, και τους 16-18). Εκτός του τύπου της μήνες (Nadel  &

Willner, 198). Εκτός του τύπου της9. Nadel & Zola-Morgan, 198). Εκτός του τύπου της4, όπ. αναφ. στο Nadel, 2003) δεν είναι τελείως

λειτουργικός.  Αυτό σημαίνει  πως οι τύποι  μάθησης και μνήμης που εξαρτώνται από

αυτόν δεν είναι διαθέσιμοι στα βρέφη και, επομένως, δεν διαφαίνεται διαφορά μεταξύ

βρεφών με DS και βρεφών τυπικής ανάπτυξης. Τα έργα εκμάθησης τοποθεσίας (place-

learning)  δεν  κατακτώνται  πριν  τους  18). Εκτός του τύπου της  μήνες  ζωής,  οπότε  ο  ιππόκαμπος  γίνεται

λειτουργικός (Mangan & Nadel,  1990, όπ. αναφ. στο Nadel,  2003). Τα παιδιά με  DS

παρουσιάζουν  ελλείμματα  στην  ικανότητα  εκμάθησης  τοποθεσίας,  στην  εκμάθηση

απόκρισης (response learning)  και στην εκμάθηση σημάτων (sign learning),  παρ’ ότι

καταφέρνουν  να  ανταπεξέλθουν  σε  αντίστοιχες  δοκιμασίες.  Στην  κριτική  μνήμη

ανταπεξέρχονται παρόμοια με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στις δοκιμασίες απόκρισης

και  εκμάθησης  σημάτων  αλλά  είναι  σοβαρά  ελλειμματικά  στη  δοκιμασία  εκμάθησης

τοποθεσίας  (place-task)  (Mangan  &  Nadel,  1990,  όπ.  αναφ.  στο  Nadel,  2003).  Τα
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ανωτέρω ευρήματα  είναι  συνεπή προς  τη  διάχυτη,  αλλά  ήπια,  νευροπαθολογία  του

συνδρόμου,  η  οποία,  συνδυάζεται  με  περισσότερο  εκτεταμένη  παθολογία  στον

ιππόκαμπο, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε διαταραχή στο σχηματισμό του χωρικού

γνωστικού συστήματος. 

Ακόμα,  οι  Karrer,  Karrer,  Bloom,  Chaney και  Davis (1998). Εκτός του τύπου της)  αναφέρουν

καθυστερημένη ανάπτυξη εγκεφαλικής  αναστολής,  το  οποίο  ίσως συμφωνεί  προς το

εύρημα  περί  ελλείμματος  ενδιάμεσων  και  πυραμιδικών  νευρώνων,  οι  οποίοι

διαδραματίζουν  σημαντικό  ρόλο  στη  νευροδιαβίβαση.  Οι  ενδιάμεσοι  νευρώνες

χρησιμοποιούν το νευροδιαβιβαστή γ-αμυνοβουτυρικό οξύ (GABA) και  παρέχουν την

πρωτογενή  ανασταλτική  δράση  στα  πυραμιδικά  κύτταρα  του  εγκεφαλικού  φλοιού.

Επιπλέον, πιστεύεται πως διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις ικανότητες επεξεργασίας

πληροφοριών  ανώτατων  εντολών  έναντι  των  τοπικών  ενδοφλοιικών  δικτύων

(intracortical circuits) (Mountcastle, 1979, όπ. αναφ. στο Capone, 2001). Τα πυραμιδικά

κύτταρα,  τα  οποία  παρέχουν  τους  κυρίως  φλοιικούς  αγωγούς  στα  υποφλοιικά  και

φλοιικοφλοιικά μονοπάτια, είναι διεγερτικά και χρησιμοποιούν το γλουταμινικό οξύ ως

πρωτογενή νευροδιαβιβαστή.

Οι Brown κ. συν. (2003) έδειξαν πως βρέφη με σύνδρομο Down  24-37 μηνών

παρουσίασαν φτωχή δέσμευση και συντήρηση προσοχής συγκριτικά με τα αντίστοιχά

τους  σε  νοητική  ηλικία.  Το  εύρημα  αυτό  ίσως  να  συνδέεται  περισσότερο  με

δυσλειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού παρά με έλλειψη κινήτρου και δυσκολίας του

πειραματικού έργου. Σε μεγαλύτερες ηλικίες η διαταραχή της προσοχής έχει συνδεθεί με

άλλα συμπτώματα άνοιας, όπως η έλλειψη προσανατολισμού (Granholm, Sanders, &

Crnic, 2000).

1.4.2 Μεταγενέστερη ανάπτυξη και ενηλικίωση

Οι αλλαγές που αναδύονται  νωρίς  στην  ανάπτυξη γίνονται  πιο  κυρίαρχες και

εμφανείς στην παιδική ηλικία και πρώιμη εφηβεία. Πολλά δεδομένα για τις περιόδους της

παιδικής και εφηβικής ηλικίας προέρχονται από μελέτες της εκμάθησης της γλώσσας

αλλά και  άλλων τύπων μάθησης και  μνήμης.  Ωστόσο,  υπάρχει  αναντιστοιχία  μεταξύ

τους.  Περισσότερες  ενδείξεις  για  τις  νευροπαθολογικές  συνέπειες  του  DS

παρουσιάζονται κατά τη μέση ηλικία.
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Έχει διαπιστωθεί μεγαλύτερη ανικανότητα στη «σταθεροποίησης» της γλωσσικής

και παραγλωσσικής γνώσης παρά κατάκτησης. Οι Wishart (1993) και Fowler (198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της) (όπ.

αναφ. στο Nadel, 2003) δίνουν έμφαση στην πιθανότητα διαταραχών στην παγίωση της

μνήμης  σε  παιδιά  με  DS η οποία  αποτελεί  ακόμα μία  λειτουργία  του  ιπποκαμπικού

συστήματος. Τα μικρά παιδιά αναπτύσσουν την αντίληψη της συνέχειας της ύπαρξης

(continuing existence) και των ιδιοτήτων των αντικειμένων περί τους 18). Εκτός του τύπου της με 24 μήνες

ζωής (Piaget, 1962), με συγκεκριμένο τρόπο. Τα παιδιά με DS έχουν δείξει πως τυπικά

κατακτούν αυτήν την αντίληψη των αντικειμένων πιο αργά από το φυσιολογικό (Rast &

Meltzoff, 1995) αλλά με εντατική εκπαίδευση μπορούν να την κατακτήσουν λιγότερο ή

περισσότερο στον ίδιο χρόνο με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Wishart, 1993) χωρίς,

όμως, μόνιμο αποτέλεσμα (βλ. και Gathercole and Baddeley, 1990 περί συγκράτησης

λεξιλογίου από άτομα με χαμηλή φωνολογική μνήμη). Οι μελέτες του Wishart, οι οποίες

δείχνουν δυσκολίες κινήτρων και αναπτυξιακές αστάθειες, υποδηλώνουν πως τα παιδιά

με  DS δεν είναι απλά νοητικά καθυστερημένα αλλά κατά κύριο λόγο ακολουθούν ένα

κάπως διαφορετικό μονοπάτι ανάπτυξης των γνωσιακών δεξιοτήτων τους. O Wishart

(1993) ισχυρίζεται «πως αυτή η άποψη είναι συνεπής με νευροεπιστημονικά δεδομένα

τα οποία δείχνουν πως το  DS σχετίζεται με θεμελιακές μορφολογικές και λειτουργικές

εγκεφαλικές διαφορές» (σ.392). Θα μπορούσε, τέλος, να θεωρηθεί πως η γρήγορη λήθη

στα παιδιά με σύνδρομο Down είναι συνεπαγόμενη της βλάβης στον ιππόκαμπο, αλλά

δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την εξαγωγή αυτού του συμπεράσματος.

Κατά  τα  μεταγενέστερα  στάδια  ανάπτυξης,  οι  διαταραχές  στη  λειτουργία  του

εγκεφάλου είναι, επίσης, επιλεκτικές. Έχουν βρεθεί διαταραχές στην έκδηλη μνήμη (ή

μνήμη επεισοδίων)1 ενώ η άδηλη2 είναι σχετικά καλύτερη (Carlesimo et al., 1997). Τα

ευρήματα αυτά έχουν συνδεθεί με δυσλειτουργία του ιπποκάμπου (Pennington, Moon,

Edgin, Stedron, & Nadel, 2003). Ωστόσο, η συνολική μείωση του εγκεφαλικού όγκου και

η αφύσικη ανάπτυξη του νευρικού συστήματος των ατόμων με DS θα μπορούσαν να

εξηγήσουν την ανεπάρκεια της μακρόχρονης μνήμης (Lubec & Engidaworsk, 2002).
1 «Ως  δηλωτική  ή  έκδηλη  μνήμη  αναφέρεται  η  ικανότητα  συγκράτησης  και  ενθύμησης  συμβάντων  και
δεδομένων, γνώσεων που στον άνθρωπο μπορούν να αναφερθούν λεκτικά, μπορούν δηλαδή να δηλωθούν,
να αναφερθούν  με έκδηλο,  ρητό τρόπο που απαιτεί  τη  διεργασία της συνείδησης.  Η περιοχή  του έσω
κροταφικού λοβού που περιλαμβάνει τον ιππόκαμπο και τις γύρω από αυτόν φλοιϊκές περιοχές καθώς και
περιοχές  του  προμετωπιαίου  φλοιού  είναι  βασικές  στη  διεργασία  της  δηλωτικής  μνήμης»
(Παπαθεοδωρόπουλος, 2015).
2 «Η άδηλη ή μη δηλωτική μνήμη είναι το είδος εκείνο μνήμης, στην οποία το περιεχόμενο, σε αντίθεση με
τις  δηλωτικές  μορφές  μνήμης,  δεν  μπορεί  να  εκφραστεί  ρητά,  δηλωτικά  αλλά  μόνον  μέσω  της
συμπεριφοράς. Η άδηλη μνήμη είναι μια ετερογενής κατηγορία, στην οποία ανήκουν οι αισθητικοκινητικές
δεξιότητες, οι συνήθειες, μορφές εξαρτημένης μάθησης και μνήμης, η προπαίδευση, όπως και η εξοικείωση
και  η  ευαισθητοποίηση  που  αποτελούν  απλές  μορφές  μη  συνειρμικής  μάθησης  και  μνήμης»
(Παπαθεοδωρόπουλος, 2015).
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Ο προμετωπιαίος φλοιός παίζει σημαντικό ρόλο στην επεισοδιακή έκδηλη μνήμη

και στην εργαζόμενη μνήμη, οι οποίες έχουμε προαναφέρει πως πλήττονται στα άτομα

με  DS (Nadel,  2003).  Ωστόσο,  η  βλάβη  φαίνεται  να  περιορίζεται  στις  λεκτικές

πληροφορίες καθώς δεν εμφανίζεται τόσο έντονα στο οπτικοχωρικό πεδίο (Baddeley &

Jarrold,  1997.  Pennington  et  al.,  2003).  Το  έλλειμμα  ίσως  να  σχετίζεται  με  τη

φωνολογική συγκράτηση (phonological loop) (Jarrold & Baddeley, 2001. Vicari, Caselli,

Gagliardi, Tonucci, & Voltera, 2002).

Σε  νέους  ενήλικες  με  DS (<40  ετών)  έχει  βρεθεί  σχετικά  φυσιολογική

ηλεκτροεγκεφαλική λειτουργία (Devinsky, Sato, Conwit,  & Schapiro, 1990). Οι Schapiro,

Haxby και  Grady (1992) (όπ. αναφ. στο  Nadel, 2003) εντόπισαν σχετικά φυσιολογικό

εγκεφαλικό μεταβολισμό σε νέους ενήλικες με  DS (19-34) και κάποια διαταραχή των

φυσιολογικών  νευρωνικών  αλληλεπιδράσεων  μεταξύ  μετωπιαίων  και  βρεγματικών

λοβών,  πιθανόν  συμπεριλαμβανομένης  και  της  περιοχής  Broca,  αλλά  όχι  μεταξύ

αισθητικών και κινητικών λοβών, στους μεγαλύτερους ενήλικες (45-63 ετών) και, κυρίως,

σε εκείνους που παρουσίαζαν άνοια. Τέλος, οι Haier κ. συν. (1995) εντόπισαν συνολικά

υψηλότερο  ρυθμό μεταβολισμού  γλυκόζης  στον  εγκέφαλο των ατόμων με  σύνδρομο

Down συγκριτικά με αυτόν του τυπικού πληθυσμού και πτώση του μεταβολισμού στους

μέσους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς και ορισμένες αποδείξεις δυσλειτουργίας

των βασικών γαγγλίων. 

Στους  νεώτερους  ενήλικες  με  σύνδρομο  Down  η  εγκεφαλική  ατροφία  δεν

επεκτείνεται γενικά πέραν του προβλεπόμενου από τον μικρότερο κρανιακό θόλο και το

ανάστημα  αυτών  των  υποκειμένων.  Από  την  άλλη,  σε  νεώτερα  άτομα  μπορεί  να

υπάρξουν  καθαρά  σημάδια  αφύσικης  εγκεφαλικής  ατροφίας,  όπως  διεύρυνση

κοιλοτήτων και ελλείμματα μεταβολισμού. Για παράδειγμα, οι  Horwitz,  Schapiro,  Grady

και Rapoport (1990) εντόπισαν σε νέους ενήλικες (<34 ετών) λιγότερες αλληλεπιδράσεις

μεταξύ  μετωπιαίων  και  βρεγματικών  λοβών,  συμπεριλαμβανομένης  της  κάτω

μετωπιαίας έλικας, η οποία εμπεριέχει την περιοχή Broca που σχετίζεται με τη γλωσσική

παραγωγή. Ακόμα, εντόπισαν ελλιπείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ θαλάμου και νεοφλοιού,

συγκεκριμένα  κροταφικών  και  ινιακών  λοβών  και  ισχυρίστηκαν  πως  ίσως  υπάρχει

διαταραχή στην «κατευθυνόμενη προσοχή».
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1.4.3 Γνωστικοί μηχανισμοί μετά τα 35 έτη

Οι  ενήλικες  με  DS παρουσιάζουν  ορισμένες  πρόωρες  φυσιολογικές  και

βιοχημικές διεργασίες γήρανσης (βλ.  1.4) οι  οποίες έχουν γνωστικά απότοκα για τον

φαινότυπο του DS. Μάλιστα πολλά άτομα με DS εμφανίζουν συμπτωματολογία κοινή με

εκείνη  της  Alzheimer Disease3 μετά  τα  35  έτη  (Nadel,  2003).  Ωστόσο,  ορισμένοι

μελετητές  διαπιστώνουν  πως  οι  εκπτώσεις  στον  γνωστικό  τομέα  προκύπτουν

ανεξαρτήτως της ροπής του 70% των ατόμων με DS να αναπτύξουν νευροεκφυλιστική

συμπτωματολογία της AD (Rondal et al., 2003, όπ. αναφ. στο Rondal, 2009). 

Οι  Fenner,  Hewitt και  Torpy (198). Εκτός του τύπου της7) ανέφεραν πτώση της νοητικής  ηλικίας σε

λιγότερους του 1/3 του δείγματός τους ενηλίκων με DS ηλικίας μεταξύ 20 και 49 ετών και

άνω του 1/3 σε άτομα μεγαλύτερα των 35 ετών. Οι Ribes και Sunny (2000) (όπ. αναφ.

στο Rondal, 2009) εντόπισαν φτωχοποίηση της βραχύχρονης και μακρόχρονης μνήμης,

της χρήσης λεξιλογίου και των εκφραστικών και προσληπτικών γλωσσικών ικανοτήτων

σε ενήλικες με DS. Η γνωστική και γλωσσική φθίνουσα πορεία ξεκινούσε μεταξύ των 20

και 49 ετών και εντεινόταν μετά τα 40 έτη. Οι  Moss,  Tomoeda και  Bayles (2000) (όπ.

αναφ.  στο  Rondal 2009)  διαπίστωσαν  μείωση  των  ικανοτήτων  της  ακουστικής

γλωσσικής κατανόησης ατόμων με DS κατά την αύξηση της ηλικίας τους από 32 έως 65

ετών. Ο Prasher (1996) (όπ. αναφ. στο Rondal, 2009), τέλος, εντόπισε σύνδεση μεταξύ

της αύξησης της ηλικίας και της έκπτωσης ικανοτήτων βραχύχρονης μνήμης, λόγου και

πρακτικών δεξιοτήτων σε 20% ατόμων με DS ηλικίας από 50 έως 71 έτη.  

Σε  αντίθεση  με  τους  προαναφερθέντες  μελετητές,  ορισμένοι  μελετητές  δεν

παρατηρούν ξεκάθαρες αλλαγές στο γνωστικό και γλωσσικό προφίλ των μεγαλύτερων

ενηλίκων  με  DS.  Οι  Das,  Divis,  Alexander,  Parrila και  Naglieri (1995)  παρατηρούν

ελάχιστες έως και μηδαμινές αλλοιώσεις στις ικανότητες μη λεκτικής επιχειρηματολογίας

(nonverbal reasoning),  προσληπτικού  και  εκφραστικού  λεξιλογίου,  σχεδιασμού  και

προσοχής και αντιληπτικών-κινητικών και προσαρμοστικών δεξιοτήτων σε άτομα με DS

ηλικίας  σχεδόν  έως  60  ετών.  Ωστόσο,  άτομα  άνω  των  60  ετών  παρουσίασαν

χαμηλότερη  επίδοση  στις  δοκιμασίες  προσοχής  και  σχεδιασμού.  Οι  George κ.  συν.

(2001)  σε  διαχρονική  έρευνα  ατόμων  με  DS με  αρχική  ηλικία  36  έως  και  48). Εκτός του τύπου της  δεν

εντόπισαν  στατιστικά  σημαντικές  αλλαγές  ανά  τα  έτη  σε  μη  λεκτικές  γνωστικές

ικανότητες  (οπτικοχωρική  βραχύχρονη  μνήμη,  μνήμη  επεισοδίων,  οπτική  αντίληψη,

οπτικοχωρικές  και  εκτελεστικές  λειτουργίες,  επιχειρηματολογία  και  προσοχή)  και

3 Στο εξής AD.
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γλωσσικές  ικανότητες  (προσληπτικές  και  εκφραστικές  σε  επίπεδο  λεξιλογίου  και

μορφοσύνταξης  και  επικοινωνίας).  Οι  Rondal  και  Comblain  (1996)  συγκρίνοντας  τα

ανωτέρω γλωσσικά ευρήματα με άλλες δικές τους έρευνες εφήβων και νέων ενηλίκων με

DS δεν  εντόπισαν  σημαντικές  αλλαγές  στην  πρόσληψη  της  μορφοσύνταξης  μεταξύ

μεταγενέστερης εφηβείας και  σχεδόν την ηλικία  των 50 ετών.  Επιπλεον,  διαχρονικές

μελέτες δεν εντοπίζουν διαφορές στις γνωστικές λειτουργίες ενηλίκων με DS μεταξύ 27

και  55  ετών  (Devenny et al.,  1992),  ενώ  άλλες  αναφέρουν  ελάχιστες  περιπτώσεις

γνωστικής φθίνουσας πορείας και, συγκεκριμένα, μετά τα 50 έτη (Devenny et al., 1996).

1.5 Μηχανισμοί γλωσσικής ανάπτυξης

Τα  άτομα  με  σύνδρομο  Down  παρουσιάζουν  ατυπικό  μοτίβο  πλευρίωσης  στην

αντίληψη του λόγου και στις κινήσεις του στόματος  (oral motor movements) (Elliot  &

Weeks, 1993.  Elliot,  Weeks & Chua, 1994.  Heath & Elliot, 1999). Οι Welsh, Elliot and

Simon  (2003)  επιβεβαίωσαν  πως  δεξιόχειρες  με  σύνδρομο  Down  εμφανίζουν  ένα

ατυπικό πλεονέκτημα του αριστερού αυτιού,  δηλαδή του δεξιού  ημισφαιρίου,  για  την

αντίληψη  του  λόγου.  Αυτό  το  μοτίβο  δεν  παρατηρείται  σε  τυπικά  αναπτυγμένους

ενήλικες  οι  οποίοι  κυρίαρχα  παρουσιάζουν  πλευρίωση  στο  δεξί  αυτί,  δηλαδή  στο

αριστερό ημισφαίριο, για την αντίληψη του λόγου. 

Τα  υψηλά  ποσοστά  αριστερόχειρων  σε  πληθυσμούς  με  νευροαναπτυξιακές

διαταραχές θα μπορούσαν να συσχετισθούν με τυχούσα πρώιμη βλάβη στο αριστερό

ημισφαίριο η οποία πιθανόν να προκαλεί μεταφορά της γλωσσικής κυριαρχίας στο δεξί

ημισφαίριο (Satz, 1972). Εναλλακτικά μπορεί να προκαλεί μία γενικότερη αναπτυξιακή

καθυστέρηση και, κατ’ επέκταση, καθυστέρηση στην ωρίμανση της κίνησης οδηγώντας

σε  μη  κυριαρχία  στην  προτίμηση  χεριού  (Bishop  1990,  όπ.  αναφ.  στο  Ypsilanti &

Grouios,  2008). Εκτός του τύπου της).  Και  οι  δυο  θεωρίες  είναι  βάσιμες  καθώς  το  σύνδρομο  Down

χαρακτηρίζεται  από  σημαντική  καθυστέρηση  στην  κινητική  ικανότητα  (Elliott  &  Roy,

1996,  όπ.  αναφ.  στο  Ypsilanti &  Grouios,  2008). Εκτός του τύπου της)  και  προγεννητική  ή  μεταγεννητική

εγκεφαλική βλάβη.

Ορισμένα άτομα με σύνδρομο Down παρουσιάζουν εκτενή βλάβη σε φλοιικές και

υποφλοιικές  περιοχές,  συμπεριλαμβανομένης  της  παρεγκεφαλίδας,  οι  οποίες  είναι

κρίσιμες  για  την  ανάπτυξη  της  γλώσσας  (Lubec &  Egindawork,  2002).  Το  επίπεδο
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ευπλαστότητας σε αυτή την περίπτωση είναι μειωμένο συγκριτικά με τα άτομα με πιο

εντοπισμένη εγκεφαλική βλάβη (Reilly & Wulfeck, 2004).

Σύμφωνα προς τους Weeks και Elliott  (1992, όπ. αναφ. στο  Ypsilanti &  Grouios,

2008). Εκτός του τύπου της)  το  DS  χαρακτηρίζεται  από  χάσμα  μεταξύ  των  συστημάτων  του  δεξιού

ημισφαιρίου, τα οποία εξυπηρετούν την ακουστική αντίληψη, και αυτών του αριστερού

ημισφαιρίου τα οποία εξυπηρετούν την παραγωγή κινήσεων συμπεριλαμβανομένων των

ήχων  ομιλίας.  Ισχυρίζονται,  λοιπόν,  πως  τα  γλωσσικά  ελλείμματα  προκύπτουν  από

μερική  απώλεια  (partial  loss)  γλωσσικής  πληροφορίας  λόγω  του  διαχωρισμού

(separation) των συστημάτων αντίληψης και παραγωγής λόγου. 

Δεδομένου  του  κεντρικού  ρόλου  των  κροταφικών  και  μετωπιαίων  λοβών  στην

επεξεργασία  και  παραγωγή  ήχων  ομιλίας  και  της  γνωστής  τους  ανάμειξης  στη

νευροπαθογένεση του DS (Wang et al., 1992), προβλέπεται πως σύντομα θα βρεθεί μία

πιο  ολοκληρωμένη  εξήγηση  της  νευρογλωσσικής  δυσλειτουργίας  του  συνδρόμου.  Η

λειτουργική  νευροαπεικόνιση  και  οι  ηλεκτροφυσιολογικές  μέθοδοι  αποδεικνύονται

ιδιαίτερα χρήσιμες προς αυτή την κατεύθυνση.
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Κεφάλαιο 2. Γνωστικό προφίλ του συνδρόμου Down

Ως προς τη γενική γνωστική τους ικανότητα, τα άτομα με  DS εμφανίζουν από

ήπια  έως  σοβαρή  νοητική  καθυστέρηση  η  οποία  επιδεινώνεται  παράλληλα  με  την

αύξηση της ηλικίας (Pennington, et al., 2003). Το 8). Εκτός του τύπου της0% των περιπτώσεων ατόμων με DS

ανήκει  στο φάσμα της μέτριας νοητικής  καθυστέρησης (Hoddap &  Ziggler 1990,  όπ.

αναφ. στο Κατσαρού, 2018). Εκτός του τύπου της). 

Οι διακυμάνσεις στο γνωστικό δυναμικό των ατόμων με DS έχουν συσχετισθεί με

γενετικούς  και  νευροβιολογικούς  παράγοντες,  συνδεόμενους  με  κλινικές  συνθήκες,

καθώς  και  με  κοινωνικούς  και  εκπαιδευτικούς  παράγοντες.  Σύμφωνα  με  τους

(Wisniewski, Miezejeski και Hill (198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της, όπ. αναφ. στο Capone, 2001), στις μεταβλητές, οι

οποίες  έχουν  συσχετισθεί  αρνητικά  με  τη  γνωστική  λειτουργία  των  ατόμων  με  DS,

συμπεριλαμβάνεται η παρουσία σοβαρής εγγενούς καρδιακής ασθένειας ή υποτονίας,

επιληψιών  και  σοβαρών αισθητηριακών βλαβών.  Από την  άλλη  ο  μωσαϊκισμός  έχει

συσχετισθεί  θετικά  με  την  ενισχυμένη  νόηση  (Papavassiliou et al.,  2009).  Επιπλέον

παράγοντες  διαμόρφωσης  του  νοητικού  επιπέδου  αποτελούν  η  πρώιμη  παρέμβαση4

(Ladlow,   & Allen,  1979.  Piper  & Pless,  198). Εκτός του τύπου της0,  όπ.  αναφ.  στο Capone,  2001)  και  το

μορφωτικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο (Libb et al., 198). Εκτός του τύπου της3). 

Ορισμένοι  ερευνητές  υποστηρίζουν  έναν  μη  γραμμικό  ρυθμό  γνωστικής

ανάπτυξης κατά την πρώτη δεκαετία της ζωής (Brown, et al., 1990. Carr, 198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της. Share et

al.,  1964.,  όπ. αναφ.  στο  Capone, 2001)  με φθίνουσα πορεία.  Κάποιοι  από αυτούς,

μάλιστα, αναφέρουν ένα «ταβάνι» στο ρυθμό της γνωστικής ανάπτυξης κατά τα πρώτα

δέκα  έτη  της  ζωής.  Τουλάχιστον  μία  μελέτη  δεν  εντόπισε  πτώση  ούτε  στο  δείκτη

ανάπτυξης (DQ) ούτε στο δείκτη νοημοσύνης (IQ) κατά τα πρώτα τρία έτη της ζωής

(Schnell,198). Εκτός του τύπου της4, όπ. αναφ. στο Capone, 2001).

Η ύφεση της  γνωστικής  ικανότητας  ξεκινά  στην  πρώιμη ενήλικη  ζωή και  έχει

συνδεθεί  με  τη  σταδιακή  αποσύνθεση  ορισμένων εγκεφαλικών  περιοχών,  όπως του

ιπποκάμπου  και  της  παρεγκεφαλίδας  (Pennington  et  al.,  2003).  Εναλλακτικά,  έχει

4 Πάντως,  πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν πως τα γνωστικά οφέλη της πρώιμης παρέμβασης είναι
βραχυπρόθεσμα (Hines, & Bennett, 1996. Spiker & Hopmann, 1997, όπ. αναφ. στο Capone, 2001). Παρά
την  ευρεία  συμμετοχή  ατόμων  με  DS σε  τέτοια  προγράμματα,  σημαντικά  ποσοστά  παιδιών  με  DS
κυμαίνονται  μεταξύ  ήπιας  καθυστέρησης  (40-60%)  και  σοβαρής  καθυστέρησης  (30%)  στις  πρώτες
δεκαετίες της ζωής τους (Connolly, Morgan, & Russell, 1984. Connolly et al., 1993, όπ. αναφ. στο Capone,
2001).
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συνδεθεί  με την αυξημένη εμφάνιση άνοιας σε ενήλικες με  DS (Takashima, Ieshima,

Nakamura,  & Becker 198). Εκτός του τύπου της9, βλ. και 1.3).

Στο  παρόν  κεφάλαιο  θα  παρατεθούν  βιβλιογραφικά  δεδομένα  σχετικά  με

συγκεκριμένες γνωστικές λειτουργίες οι οποίες έχουν εντοπιστεί διαταραγμένες στο DS.

Στην ενότητα 2.1 θα σκιαγραφηθεί το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης των  Baddeley

και Hitch (1974), καθώς και η μετέπειτα εξέλιξή του από τον Baddeley (198). Εκτός του τύπου της6), το οποίο

αποτελεί το κυρίαρχο πλαίσιο μελέτης της μνήμης για τους θεωρητικούς της ψυχολογίας,

της γλωσσολογίας και άλλων συναφών κλάδων. Στην ενότητα 2.2 θα περιγραφούν οι

ικανότητες της εργαζόμενης μνήμης σε άτομα με τυπική ανάπτυξη και σε άτομα με DS.

Τέλος, στην ενότητα 2.3 θα παρατεθούν ορισμένα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη

συσχέτιση  αλλά  και  τη  φύση  της  σχέσης  μεταξύ  εργαζόμενης  μνήμης  και  ρευστής

νοημοσύνης. 

2.1 Το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης των Baddeley & Hitch (1974)

Η λεκτική βραχύχρονη μνήμη, σύμφωνα με το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης

των  Baddeley &  Hitch (1974) και της τροποποιημένης εκδοχής του από τον  Baddeley

(198). Εκτός του τύπου της6),  διαδραματίζει  καθοριστικό  ρόλο  στην  προσωρινή  συγκράτηση  της  λεκτικής

πληροφορίας στη διάρκεια κατά την οποία ένα υποκείμενο εμπλέκεται σε πιο σύνθετες

γνωστικές διεργασίες, όπως η ανάγνωση, η επιχειρηματολογία και η νοητικοί αριθμητικοί

υπολογισμοί (Vicari.et al. 2004). Σύμφωνα με το μοντέλο των  Baddeley και Hitch (1974)

η  εργαζόμενη  μνήμη  λειτουργεί  με  τη  συνεργασία  δύο  βασικών  συστημάτων,  του

«κεντρικού επεξεργαστή» (central executive system) και ενός πλέγματος περιφερικών

συστημάτων  υποταγμένων  στον  κεντρικό  επεξεργαστή,  «του  οπτικοχωρικού

σημειωματάριου»  (visuo-spatial sketch pad)  και  του  «φωνολογικού  κυκλώματος»

(phonological / articulatory loop). 

Ο  κεντρικός  επεξεργαστής  αποτελεί  ένα  σύστημα  ελέγχου  περιορισμένων

δυνατοτήτων,  το  οποίο  μπορεί  να  αποθηκεύει  προσωρινά  και  να  επεξεργάζεται

πληροφορίες από πολλαπλές τροπικότητες.  Οι  Baddeley και  Logie (1999)  πρότειναν

πως ο κεντρικός επεξεργαστής θα έπρεπε να θεωρηθεί ως ένα σύστημα μόνο προσοχής

(διαίρεση  προσοχής,  μετακίνηση  προσοχής)  και  όχι  αποθήκευσης,  ιδέα  η  οποία

προκάλεσε κενό στο μοντέλο των  Baddeley και  Hitch (1974) ως προς το πώς τα τρία

συστατικά της εργαζόμενης μνήμης θα μπορούσαν να συνεργάζονται και να συνδέονται
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με τη μακρόχρονη μνήμη. Επομένως, δημιουργήθηκε η ανάγκη διερεύνησης ενός κοινού

αποθηκευτικού συστήματος, το οποίο ονομάστηκε από τον Baddeley (2000, όπ. αναφ.

στο Baddeley & Jarrold, 2007) «διαχειριστής επεισοδίων» (episodic buffer). 

O διαχειριστής  επεισοδίων  αποτελεί  ένα  προσωρινό  αποθηκευτικό  σύστημα

περιορισμένων δυνατοτήτων βασισμένο σε έναν πολυδιάστατο κώδικα (Baddeley, 198). Εκτός του τύπου της6.

Baddeley &  Jarrold,  2007).  Μέσω  αυτού  διαφορετικοί  κώδικες  συνδυάζονται  ή

συνδέονται  με  αντικείμενα  ή  επεισόδια.  Ο  διαχειριστής  επεισοδίων  αποτελεί

διαμεσολαβητή μεταξύ εργαζόμενης και μακρόχρονης μνήμης και ως υπομονάδα της

εργαζόμενης  μνήμης  λαμβάνεται  υπόψιν  στην  προσπάθεια  ερμηνείας  της  σύνδεσης

μεταξύ των δύο λειτουργιών (Laws, 2004). Θεωρείται πως εντοπίζεται μέσω συνειδητής

ενημερότητας και,  ενώ παλιά συνδεόταν με εκτελεστική διεργασία, πλέον φαίνεται να

αποτελεί  ένα  σχετικά  παθητικό  ενδιάμεσο  σύστημα  (Baddeley,  2007,  όπ.  αναφ.  στο

Baddeley & Jarrold, 2007). 

Το  οπτικοχωρικό  σημειωματάριο  και  το  φωνολογικό  κύκλωμα  αποτελούν,

επίσης,  συστήματα  περιορισμένων δυνατοτήτων,  τα  οποία  προσωρινά  αποθηκεύουν

(store)  και  επαναλαμβάνουν  (rehearse)  τις  πληροφορίες  που  ανήκουν  σε  μία

συγκεκριμένη  τροπικότητα  όταν  η  ροή  των  δεδομένων  ξεπερνά  τις  δυνατότητες  του

κεντρικού επεξεργαστή.

Το  φωνολογικό  κύκλωμα  ειδικεύεται  στην  προσωρινή  αποθήκευση  του

φωνολογικού υλικού και μπορεί να διαιρεθεί σε δύο υπο-συστατικά. Το ένα συστατικό, η

«φωνολογική αποθήκευση» (phonological store) αφορά στην παθητική αποθήκευση  της

λεκτικής  πληροφορίας  σε  φωνολογική  μορφή.  Το  δεύτερο  συστατικό,  η  «αρθρωτική

επανάληψη» (articulatory rehearsal /  process rehearsal) αποτρέπει την εξαφάνιση των

ιχνών της πληροφορίας με τη «σιωπηρή» (subvocal) επανάληψη των πληροφοριών που

πρέπει  να συγκρατηθούν στη μνήμη.  Με τον  τρόπο αυτόν το υποκείμενο μπορεί  να

διατηρήσει  για  περισσότερο  χρόνο  τις  πληροφορίες  στο  φωνολογικό  κύκλωμα.

Επιπλέον,  η αρθρωτική επανάληψη εμπλέκεται  στην  επανακωδικοποίηση  της  οπτικά

παρουσιαζόμενης  πληροφορίας  σε  φωνολογική  μορφή  (Baddeley,  198). Εκτός του τύπου της6.  Jarrold &

Baddeley, 2001).

20



2.2 Η εργαζόμενη μνήμη στην τυπική ανάπτυξη και στο σύνδρομο Down

Η λεκτική  εργαζόμενη μνήμη  ατόμων με  DS εμφανίζεται  γενικά  διαταραγμένη

συγκριτικά με άτομα αντίστοιχά τους ως προς τη νοητική ηλικία όταν μετράται  μέσω

δοκιμασιών ανάκλησης ψηφίων (digit span)  ή λέξεων (word span) (Jarrold & Baddeley,

1997.  Jarrold,  Baddeley,  &  Hewes,  2000.  Kay-Raining  Bird  &  Chapman,  1994.

Lanfranchi, Cornoldi & Vianello, 2004. Laws, 2004. Vicari et al., 2004).  Ακόμα, άτομα με

DS  δείχνουν  να  παρουσιάζουν  χαμηλότερο  πεδίο  απομνημόνευσης  προτάσεων

συγκριτικά με τα αντίστοιχά τους τυπικής ανάπτυξης ως προς τη νοητική ηλικία (Seung &

Chapman, 2004). 

Ωστόσο,  υπάρχουν  ορισμένες  εξαιρέσεις,  όπως  φαίνεται  από  δεδομένα  των

Vallar & Papagno (1993) και Rondal (1995) (όπ. αναφ. στο Rondal, 1997), ατόμων με

DS  τα  οποία  παρουσιάζουν  καλύτερα  επίπεδα  λεκτικής  εργαζόμενης  μνήμης.

Συγκεκριμένα,  παρουσιάζουν  διεργασίες  της  εργαζόμενης  μνήμης  παρόμοιες  των

τυπικών  ατόμων   όταν  ανακαλούν  λεκτικό  υλικό  (π.χ.  φαινόμενο  μήκους  λέξης,

φωνολογικής  ομοιότητας  και  επιδράσεις  Brown-Peterson5).  Επίσης,  στηρίζονται  σε

στρατηγικές σιωπηρής επανάληψης βασισμένες σε ημι-ιδιωτικό λόγο, ενώ ο ρυθμός της

ομιλίας τους είναι τυπικός ή παρόμοιος με τον τυπικό σε αντίθεση με τα τυπικά άτομα με

DS (Rondal 1995, όπ. αναφ. στο Rondal, 1997). 

Τα ελλείμματα στη λεκτική εργαζόμενη μνήμη ατόμων με DS δεν έχουν ακόμα εξ

ολοκλήρου αποδοθεί σε κάποιο υποσύστημά της. Σε μεγάλο βαθμό έχουν αποκλεισθεί

τα ακουστικά προβλήματα, καθώς και τα προβλήματα παραγωγής λόγου ως αίτια της

ανεπάρκειας.  Σε  μελέτες  στις  οποίες  το  υλικό  προς  προσωρινή  αποθήκευση  και

επεξεργασία  παρουσιάστηκε  οπτικά  ή  έγινε  οπτική  παράλληλα  με  την  ακουστική

παρουσίαση των ψηφίων προς απομνημόνευση δεν εντοπίστηκε καλύτερη επίδοση των

εξεταζομένων με DS (Laws, 2002, όπ. αναφ. στο Baddeley & Jarrold, 2007). Ακόμα, σε

5Μήκος λέξης: η έκταση της λέξης την οποία μπορεί ένα άτομο να συγκρατήσει στη μνήμη του και να 
ανακαλέσει. Έχει διαπιστωθεί πως όσο πιο μεγάλο είναι το μήκος μιας λέξης τόσο πιο δύσκολη είναι η 
απομνημόνευσή της.
Φαινόμενο φωνολογικής ομοιότητας: έχει παρατηρηθεί πως όσο πιο ηχητικά ανόμοιες είναι δύο λέξεις 
τόσο πιο εύκολο είναι να απομνημονευθούν και το αντίστροφο. 
Επίδραση του   Brown  -  Peterson  :   Όταν παρεμβάλλονται παράλληλες γνωστικές διεργασίες σε έργα 
αξιολόγησης της βραχύχρονης μνήμης (π.χ. αριθμητικές πράξεις ταυτόχρονα με την ανάκληση μη 
μορφηματικών γραμμάτων) τότε οι εξεταζόμενοι αποτρέπονται από την ανάπτυξη στρατηγικών 
αρθρωτικής επανάληψης και, επομένως, γίνεται δυνατόν να διαχωριστεί η ικανότητα της βραχύχρονης 
μνήμης από την ικανότητα της αρθρωτικής επανάληψης. 
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μελέτες  όπου  αφαιρέθηκε  η  απαίτηση  λεκτικής  απόκρισης  από  τους  εξεταζόμενους

άτομα  με  DS έδειξαν  αντίστοιχα  χαμηλές  επιδόσεις  με  εκείνες  στα  λεκτικά  έργα

αξιολόγησης  της  λεκτικής  βραχύχρονης  μνήμης   (Brock  &  Jarrold,  2005.  Marcell  &

Weeks, 198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της, όπ. αναφ. στο Baddeley & Jarrold, 2007). 

Οι μελέτες συχνότερα εστιάζουν και αποδίδουν τα ελλείμματα της εργαζόμενης

μνήμης  σε  διαταραχές  του  φωνολογικού  κυκλώματος  στο  DS  (Jarrold  &  Baddeley,

1997).  Ορισμένοι  μελετητές  υποστηρίζουν  πως  η  ανύπαρκτη  ή  ελλιπής  αρθρωτική

επανάληψη  ίσως  ευθύνεται  για  την  ανεπαρκή  λεκτική  βραχύχρονη  μνήμη  (Hulme &

Mackenzie, 1992. Comblain 1994, όπ. αναφ. στο Baddeley & Jarrold, 2007) ενώ άλλοι

ερευνητές κατευθύνονται προς την ερμηνεία της ελλιπούς φωνολογικής αποθήκευσης

(Seung & Chapman, 2004). Ωστόσο, διερευνάται, σε μικρότερο βαθμό, και η πιθανότητα

προέλευσης  του  προβλήματος  από  διαταραχές  του  «κεντρικού  επεξεργαστή»

(Lanfranchi  et  al.,  2004.  Lanfranchi,  Baddeley,  Gathercole  &  Vianello,  2012.  Vicari,

Carlesimo & Caltagirone, 1995.).

Γενικώς,  υπάρχουν  αμφιβολίες  σχετικά  με  την  ύπαρξη  ή  μη  της  αρθρωτικής

επανάληψης στο DS. Αρχικά,  στην τυπική ανάπτυξη η αρθρωτική επανάληψη ξεκινά

στην ηλικία των επτά ετών (Gathercole, 1998). Εκτός του τύπου της, όπ. αναφ. στο Jarrold & Baddeley, 2001).

Επομένως,  και  στο  DS  θα  αναμενόταν  ο  μηχανισμός  αυτός  να  αναπτύσσεται  όταν

φτάσουν  στο  αντίστοιχο  αναπτυξιακό  επίπεδο.  Επιπλέον,  οι  Hulme  και  Mackenzie

(1992, όπ. αναφ. στο Vicari et al.,  2004) σε μελέτη τους διαπίστωσαν, συγκεκριμένα,

μειωμένους  ρυθμούς  άρθρωσης  και  έλλειψη  του  φαινομένου  «μήκους  λέξης»  (word-

length effect) σε μια ομάδα ατόμων με DS συγκριτικά με τα αντίστοιχά τους νοητικής

ηλικίας.  Ακόμη,  ο  ρυθμός  άρθρωσης,  σε  αντίθεση  με  τους  τυπικούς  ενήλικες,  δεν

συσχετιζόταν  με  το  εύρος  των  λέξεων  που  μπορούσαν  να  απομνημονεύσουν.

Συμπέραναν, λοιπόν, πως τα άτομα με DS δεν τείνουν να χρησιμοποιούν αυθόρμητα

τον μηχανισμό της αρθρωτικής επανάληψης και, επομένως, εμφανίζουν χαμηλή λεκτική

βραχύχρονη μνήμη.  

Σύμφωνα με άλλους μελετητές υπάρχει αρθρωτική επανάληψη, αλλά  ελλιπής,

και, επίσης, δεν αποτελεί τη βάση της ελλιπούς λεκτικής βραχύχρονης μνήμης. Η λεκτική

βραχύχρονη μνήμη στο DS παρουσιάζεται πιο χαμηλή ακόμα και από τα αντίστοιχά τους

σε  ρυθμό  ομιλίας  (που  θα  αναμενόταν  να  έχουν  εξίσου  αποτελεσματική  αρθρωτική

επανάληψη  (Jarrold  et  al.,  2000.  Seung  &  Chapman,  2000),  γεγονός  το  οποίο
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υποδηλώνει πως τα προβλήματα στη μνήμη των ατόμων με DS δεν προκύπτουν κατά

βάση λόγω της βραδύτερης αρθρωτικής επανάληψης. 

Οι  Hulme και  Mackenzie (1992, όπ. αναφ. στο  Jarrold &  Baddeley, 2001) και

Jarrold κ. συν. (2000) προτείνουν, περαιτέρω, πως ίσως το φαινόμενο μήκους λέξης στο

λεκτικό  πεδίο  να  μην  βασίζεται  σε  λειτουργίες  ενός  υπολεκτικού  επαναληπτικού

μηχανισμού αλλά στην έκφραση ενός μηχανισμού σύντομης απολησμόνησης κατά τη

γλωσσική  παραγωγή  σε  άτομα  με  DS  και  τα  αντίστοιχά  τους  νοητικής  ηλικίας.  Οι

εκτενέστερες  λέξεις  χρειάζονται  περισσότερο  χρόνο για  να  παραχθούν άρα,  μάλλον,

είναι  πιο  εύκολο  να  ξεχαστούν  κατά  την  αναπαραγωγή  τους  καταλήγοντας  έτσι  σε

χαμηλότερο πεδίο. 

Οι Vicari, Marotta και Carlesimo (2004) σε μελέτη τους έδειξαν πως, αν και το

φωνολογικό πεδίο και ο ρυθμός άρθρωσης των ατόμων με DS ήταν χαμηλότερα των

ατόμων τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχης νοητικής ηλικίας, δεν υπήρξε συσχέτιση μεταξύ

μήκους  πεδίου  και  ρυθμού  άρθρωσης  σε  καμία  από  τις  δύο  ομάδες.  Επιπλέον,  το

φαινόμενο του μήκους λέξης, παρόν και στις δύο ομάδες, δεν βρέθηκε συσχετιζόμενο με

το ρυθμό άρθρωσης. Συνολικά, τα δεδομένα δείχνουν πως τα άτομα με DS, όπως και τα

παιδιά  τυπικής  ανάπτυξης  έκαναν  ελάχιστη  χρήση  της  αρθρωτικής  επανάληψης,

γεγονός το οποίο υποδηλώνει πως η μειωμένη αρθρωτική επανάληψη δεν είναι επαρκής

αιτία του μειωμένου φωνολογικού πεδίου των ατόμων με DS. Επίσης, το γεγονός πως

δεν  υπήρξε  συσχέτιση  μεταξύ  ρυθμού  άρθρωσης  και  του  μεγέθους  του  φαινομένου

μήκους λέξης έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση πως τα άτομα με DS χρειάζονται

περισσότερο χρόνο για την επανάληψη μεγάλων λέξεων συγκριτικά με τις μικρότερες,

πράγμα το οποίο συμβαίνει στους τυπικούς ενήλικες (Caplan et al., 1992, όπ. αναφ. στο

Vicari et al., 2004).

Ακόμα μία  υπόθεση σχετικά  με  το  πού εντοπίζεται  το  πρόβλημα στη λεκτική

βραχύχρονη  μνήμη  στο  DS  αποτελεί  η  υπόθεση  διαταραχής  της  φωνολογικής

αποθήκευσης. Οι Gathercole και Baddeley (1990) προτείνουν τρεις υποθέσεις σχετικά

με το πώς θα μπορούσε να σχετίζεται η φωνολογική αποθήκευση με τα ελλείμματα στη

λεκτική  βραχύχρονη  μνήμη.  Πιθανή  ανεπάρκεια  στην  ακουστική  ανάλυση  των

φωνολογικών  δεδομένων,  ατυπικά  σύντομη  απώλεια  πληροφορίας  και  περιορισμένη

«ικανότητα».  Σχετικά  με  την  πρώτη υπόθεση,  δεν  έχουν  βρεθεί  ισχυρές  συσχετίσεις

μεταξύ βαθμού απώλειας ακοής και επίδοσης στη λεκτική βραχύχρονη μνήμη (Jarrold &

Baddeley, 1997). Επίσης, αν και τα άτομα με  DS παρουσιάζουν δυσκολίες, οι οποίες
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επεκτείνουν το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να συγκρατήσουν τις πληροφορίες

στη  βραχύχρονη  μνήμη  τους,  δεν  διαφέρουν  σημαντικά  από  τα  άτομα  τυπικής

ανάπτυξης  στο  χρόνο  απολησμόνησης  των  πληροφοριών  προς  αποθήκευση.

Επομένως,  παραμένει  ανοικτή  η  διερεύνηση  της  υπόθεσης  περί  περιορισμένης

ικανότητας φωνολογικής αποθήκευσης (Baddeley & Jarrold, 2007). 

Οι Vicari, Marotta και Carlesimo (2004) μελέτησαν τη λειτουργία της παθητικής

αποθήκευσης  συγκρίνοντας  το  εύρος  πεδίου  λέξεων  για  ακολουθίες  όμοιων  και

ανόμοιων  λέξεων.  Προκειμένου  να  επιβεβαιωθεί  η  υπόθεση  περί  χαμηλότερης

φωνολογικής  αποθήκευσης ως του αιτίου  για  το  χαμηλό φωνολογικό  πεδίο  του DS,

αναμενόταν χαμηλότερο φαινόμενο φωνολογικής ομοιότητας σε άτομα με DS συγκριτικά

με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης6 αντίστοιχης νοητικής ηλικίας. Οι δύο ομάδες διέφεραν

σημαντικά στο πεδίο για τις αλληλουχίες ανόμοιων αλλά όχι όμοιων λέξεων. Άτομα με

DS φαίνεται  να είναι  λιγότερο ευαίσθητα  στην  ακουστική  ομοιότητα  των λέξεων που

εναποτίθενται στον διαχειριστή επεισοδίων. Αυτό υποδηλώνει μειωμένη συμμετοχή του

συστατικού  αυτού  του  φωνολογικού  κυκλώματος  στην  προσωρινή  συγκράτηση  των

αλληλουχιών των λέξεων αλλά ίσως και να οφείλεται στην πολύ χαμηλή επίδοση και των

δύο  ομάδων  στην  ανάκληση  αλληλουχιών  όμοιων  λέξεων  λόγω  της  πολύ  μεγάλης

αμοιβαίας  ομοιότητας  των  λέξεων  στους  καταλόγους.  Επομένως,  κρίθηκε  πως  η

λειτουργία της φωνολογικής αποθήκευσης ήταν φυσιολογική.

Επίσης,  διερευνήθηκε  η έκταση του φαινομένου της  προσφατότητας  (recency

effect)7 σε  άμεση  ελεύθερη  ανάκληση  καταλόγων  λέξεων  (Vicari  et  al.,  2004).

Διαπιστώθηκε καλύτερη επίδοση στην ανάκληση των πιο πρόσφατων στοιχείων, έπειτα

των πρώτων και, τέλος, αυτών που βρίσκονταν στη μέση της λίστας και για τα άτομα με

DS και  για  τα άτομα αντίστοιχης  νοητικής  ηλικίας  τυπικής  ανάπτυξης.  Άτομα  με  DS

ανακαλούσαν  λιγότερες  λέξεις  από  τις  τελευταίες  σειριακές  θέσεις  σε  σχέση  με  τα

αντίστοιχά  τους  νοητικής  ηλικίας,  γεγονός  το  οποίο  σημαίνει  ελλιπές  φαινόμενο  της

προσφατότητας8). Εκτός του τύπου της.  Ωστόσο,  η  ανεπάρκειά  τους  αυτή  φάνηκε  να  προκύπτει  από  την

6 Στο εξής ΤΑ.
7Φαινόμενο προσφατότητας: Σε ένα συνεχές στοιχείων (γραμμάτων ή αριθμών) που χορηγούνται ακουστικά 
σε άτομα, τα άτομα ανακαλούν πιο συχνά τα τελευταία στοιχεία που άκουσαν, έπειτα τα αρχικά και στο 
τέλος τα στοιχεία που βρίσκονται στη μέση.
8Στη μελέτη του φαινομένου προσφατότητας (η οποία συμβάλλει στο να ξεκαθαριστούν ως πιθανά αίτια η 
μειωμένη ικανότητα της φωνολογικής αποθήκευσης ή οι επιταχυμένοι ρυθμοί εξάλειψης των ιχνών στη 
μνήμη), παίζει σημαντικό ρόλο η στρατηγική την οποία ακολουθεί το κάθε άτομο προκειμένου να ανακαλέσει
έναν κατάλογο λέξεων (Carlesimo et al., 1996 a, όπ.αναφ. στο Vicari et al., 2004). Η συμβολή της 
βραχύχρονης μνήμης είναι μεγαλύτερη σε άτομα που ανακαλούν πρώτα τα τελευταία στοιχεία μιας λίστας 
συγκριτικά με αυτά που ανακαλούν τα πρώτα.
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ανεπαρκή συνεισφορά της μακρόχρονης μνήμης στην ανάκληση των λέξεων, καθώς η

μακρόχρονη μνήμη συμβάλλει, μαζί με τη βραχύχρονη, στην ανάκληση των τελευταίων

στοιχείων μιας λίστας (Waugh & Norman, 1965). 

Ακόμα,  θα  μπορούσαν  οι  δυσκολίες  των  ατόμων  με  DS  στον  λεξιλογικό-

σημασιολογικό τομέα να έχουν επιπτώσεις στη λεκτική βραχύχρονη μνήμη. Όπως είναι

γνωστό  τα  άτομα  με  DS  παρουσιάζουν  μειωμένες  λεξιλογικές-  σημασιολογικές

ικανότητες και,  επομένως, θα μπορούσαν λόγω αυτού να μην επωφελούνται  από το

φαινόμενο της εξοικείωσης με τις λέξεις στις δοκιμασίες φωνολογικού πεδίου, κάτι  το

οποίο δεν επιβεβαιώθηκε στην έρευνα των Vicari κ. συν. (2004) στην οποία τα άτομα με

DS  παρουσίασαν  το  ίδιο  πλεονέκτημα  με  τα  αντίστοιχά  νοητικής  ηλικίας  ΤΑ  στην

ανάκληση συχνά συναντώμενων λέξεων έναντι των πιο σπάνιων.

Οι  Logie  et  al.  (1990)  (όπ.  αναφ.  στο  Vicari  et  al.,  2004),  από  την  άλλη,

διαπιστώνουν μείωση του λεκτικού πεδίου σε συνδυαστικά μη λεκτικά έργα (τα οποία

δεν  εμπλέκουν  το  φωνολογικό  κύκλωμα).  Το  εύρημα  αυτό  σημαίνει  πως  ίσως  το

σύστημα του  κεντρικού επεξεργαστή συμμετέχει  στην  άμεση σειριακή ανάκληση των

φωνολογικών αλληλουχιών. 

Οι μελέτες διερεύνησης του κεντρικού επεξεργαστή ως υπαιτίου των ελλειμμάτων

στην εργαζόμενη μνήμη στο DS είναι λίγες. Με την αύξηση του εκτελεστικού φορτίου σε

έργα αξιολόγησης της λεκτικής και οπτικοχωρικής εργαζόμενης μνήμης έχει διαπιστωθεί

πως αυξάνονται και οι διαφορές μεταξύ των ατόμων με DS και των ομάδων ελέγχου

τους. 

Οι Vicari κ. συν. (1995) ανέδειξαν ιδιαίτερα διαταραγμένες επιδόσεις ατόμων με

DS στη δοκιμασία της αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων και «Corsi spans» συγκριτικά με

τα  αντίστοιχά  τους  σε  νοητική  ηλικία  άτομα  ΤΑ,  καθώς  και  με  άτομα  με  νοητική

καθυστέρηση άλλης αιτιολογίας. Ωστόσο, οι Pennington κ. συν. (2003) χορηγώντας σε

άτομα με  DS μία  δοκιμασία  αριθμητικού  πεδίου  εργαζόμενης  μνήμης  δεν  εντόπισαν

διαταραχές με βάση τις μετρήσεις τους. Έτσι, θεώρησαν πως η λειτουργία του κεντρικού

επεξεργαστή των ατόμων με  DS δεν  παρουσιάζει  προβλήματα.  Μία  τέτοια  ερμηνεία

φαίνεται  προβληματική,  καθώς  θα  ήταν  αναμενόμενο  σε  ένα  έργο  αξιολόγησης  της

εργαζόμενης  μνήμης  βάσει  αριθμών,  το  οποίο,  εκτός  του  κεντρικού  επεξεργαστή,

εμπλέκει και τη λεκτική βραχύχρονη μνήμη, άτομα με DS (που έχουν διαταραγμένη τη
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λεκτική βραχύχρονη μνήμη τους) να αποδίδουν χαμηλότερα από τις  ομάδες ελέγχου

τους.

 Σε  σειρά  μελετών  έχουν  διερευνηθεί  οι  ικανότητες  της  εργαζόμενης  μνήμης

ατόμων με  DS και,  συγκεκριμένα,  η  συμβολή του φωνολογικού  κυκλώματος  και  του

κεντρικού  επερξεργαστή  σε  έργα  που  απαιτούν  διπλές  διεργασίες  (dual  tasks).

Συγκεκριμένα, σε συμφωνία και με τις προαναφερθείσες μελέτες, διαπιστώθηκε ιδιαίτερο

έλλειμμα  στη  φωνολογική  διεργασία,  η  οποία  οδηγεί  σε  διαταραγμένες  επιδόσεις  σε

λεκτικά  έργα  μνήμης,  όσο  και  στην  εκτελεστική  διεργασία,  το  οποίο  διαφαίνεται

περισσότερο σε έργα με υψηλές απαιτήσεις ελέγχου (Lanfranchi et al., 2004). Το εύρημα

περί  διαταραχής  των  κεντρικών  εκτελεστικών  λειτουργιών  συμφωνεί  με  μελέτες  που

έχουν αναδείξει ανεπάρκειες των ατόμων με DS σε έργα που απαιτούν αλλαγή ομάδας

(set-shifting),  διατηρούμενη  προσοχή  (sustained  attention),  σχεδιασμό  (planning)  και

αναστολή (inhibition) (Lanfranchi, Jerman, DalPont, Alberti & Vianello, 2010). 

Διαφοροποιημένη από το μοντέλο των Lanfranchi κ. συν. (2004), η μελέτη των

Lanfranchi, Baddeley, Gathercole και Vianello (2012) ακολουθώντας το τριμερές μοντέλο

της εργαζόμενης μνήμης των Baddeley και Hitch (1974), επίσης διερευνά τη φύση της

ανεπάρκειας της μνήμης σε δοκιμασίες διπλών διεργασιών, διευρύνοντας τη μελέτη τους

με έργα τα οποία εμπλέκουν και οπτικές και ακουστικές απαιτήσεις ταυτόχρονα, ώστε να

διαπιστώσουν εάν το έλλειμα εντοπίζεται στην υπερφόρτωση κάποιου συγκεκριμένου

υποσυστήματος της εργαζόμενης μνήμης ή του κεντρικού επεξεργαστή. Επιβεβαιώνουν,

λοιπόν, συγκεκριμένο έλλειμμα στις δοκιμασίες λεκτικής μνήμης, αλλά όχι οπτικής, και

διαταραχές σε όλες τις δοκιμασίες διπλών διεργασιών ανεξαρτήτως των τροπικοτήτων

(οπτικών ή/και φωνολογικών) που ενέπλεκαν και ιδιαίτερα σε εκείνες που απαιτούσαν

φωνολογική επεξεργασία. Ωστόσο, καλύτερη επίδοση εντοπίστηκε και στην ομάδα με

DS και στην τυπικής ανάπτυξης σε έργα τα οποία ενέπλεκαν διαφορετικές παρά όμοιες

τροπικότητες (και για τις λεκτικές και για τις οπτικές δοκιμασίες).

Συνοπτικά,  τα  αποτελέσματα  αυτά  μπορούν  να  ερμηνευθούν  ως  μία  διπλή

έλλειψη των ατόμων με DS. Η μία φορά στον περιορισμό του φωνολογικού κυκλώματος,

πιθανότατα λόγω μίας πιο γρήγορης απόσβεσης της πληροφορίας (Baddeley & Jarrold,

2007) και η άλλη στην διαταραχή του κεντρικού επεξεργαστή εντοπιζόμενη περισσότερο

στις επιδόσεις σε έργα διπλών απαιτήσεων. Συνεπώς, φαίνεται πως τα άτομα με DS

παρουσιάζουν επιλεκτική διαταραχή συγκριτικά με τα αντίστοιχά τους νοητικής ηλικίας

ΤΑ  στο  φωνολογικό  κύκλωμα,  η  οποία  φαίνεται  να  αποτελεί  ιδιαιτερότητα  του
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συνδρόμου (βλ. Wang & Bellugi, 1994 για το σύνδρομο Γουίλιαμς (William’s syndrome)

και Lanfranchi et al., 2009b για το FXS, όπ. αναφ. στο Lanfranchi et al., 2012) και στον

κεντρικό επεξεργαστή, η οποία φαίνεται να αποτελεί γενικό χαρακτηριστικό της νοητικής

καθυστέρησης (βλ. Lanfranchi et al., 2009b. Munir et al., 2000, όπ. αναφ. στο Lanfranchi

et al., 2012) 9.

2.3 Εργαζόμενη μνήμη και ρευστή νοημοσύνη (fluid intelligence)10

Θα πρέπει να σημειωθεί πως στα έργα αξιολόγησης της εργαζόμενης μνήμης,

δεν  εμπλέκεται  μόνο  η  «ικανότητα»  συγκράτησης  πληροφοριών,  αλλά  και  άλλες

ικανότητες, όπως αριθμητικές δεξιότητες και μνημονικές στρατηγικές (Burgoyne et al.,

2019). Έτσι, στην δοκιμασία αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων δεν απαιτούνται και, κατ’

επέκταση, δεν εξετάζονται μόνο οι δυνατότητες της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης,

αλλά θεωρείται  πως αξιολογείται  και  η ικανότητα της σύνθετης λεκτικής εργαζόμενης

μνήμης,  συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας  του κεντρικού επεξεργαστή,  ο οποίος

είναι υπεύθυνος ρύθμισης της προσοχής (Gathercole, 1999, όπ. αναφ. στο Kormos &

Trebits, 2011). 

Υπάρχουν ευρήματα τα οποία δείχνουν πως η ρευστή νοητική ικανότητα (fluid

intelligence) ή, αλλιώς, η ικανότητα αιτιολόγησης (reasoning ability) και η ικανότητα της

εργαζόμενης  μνήμης  συσχετίζονται  θετικά  μεταξύ  τους  (Burgoyne  et  al.,  2019).  Για

παράδειγμα,  έχει  βρεθεί  θετική συσχέτιση μεταξύ επίδοσης σε έργα αξιολόγησης της

ρευστής νοητικής ικανότητας, όπως το έργο της «Κλίμακας του Raven»11 (Raven, 198). Εκτός του τύπου της6)

και  επίδοσης  σε  έργα  αξιολόγησης  της  εργαζόμενης  μνήμης  τα  οποία  απαιτούν

ταυτόχρονη  αποθήκευση  και  επεξεργασία  της  πληροφορίας  (βλ.  Conway  &  Kovacs,

2013).

Ωστόσο, δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί η ακριβής κατεύθυνση της σύνδεσης των

δύο γνωστικών ικανοτήτων. Σύμφωνα προς την «Υπόθεση της Ικανότητας» (capacity

hypothesis),  θα  μπορούσε  η  ικανότητα  του  ατόμου  να  συγκρατεί  προσωρινά

πληροφορίες με τη μορφή υπο-στόχων, υποθέσεων και πιθανών λύσεων να επηρεάζει

9 Μελέτες σε μη κλινικό πληθυσμό (Engle et al., 1999, όπ. αναφ. στο Burgoyne, Hambrick, & Altmann, 
2019) έχουν εντοπίσει στενή σύνδεση μεταξύ εκτελεστικής λειτουργίας και νοημοσύνης.
10 Ρευστή νοημοσύνη θεωρείται η ικανότητα αφηρημένης σκέψης και επιτυχούς αντιμετώπισης νέων 
προβλημάτων.
11Coloured Progressive Matrices
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την γνωστική ικανότητα της αιτιολόγησης (reasoning) (Unsworth, Fukuda, Awh, & Vogel,

2014). Παρ’ όλα αυτά, σχεδόν όλα τα μέτρα γνωστικής ικανότητας συνδέονται θετικά και

μετριοπαθώς μεταξύ τους,  γεγονός το οποίο σημαίνει  πως η αιτιώδης σχέση μεταξύ

εργαζόμενης μνήμης και ρευστής νοητικής ικανότητας που προαναφέρθηκε δεν μπορεί

να  αιτιολογηθεί  επαρκώς  μέσω  της  σύνδεσης  μεταξύ  των  επιδόσεων  σε  έργα

αξιολόγησης της εργαζόμενης μνήμης και της ρευστής νοητικής ικανότητας. 

Ένας τρόπος να διερευνηθεί η «Υπόθεση της Ικανότητας» είναι να διαπιστωθεί

εάν  υπάρχει  αύξηση  της  θετικής  συσχέτισης  μεταξύ  των  μετρήσεων  ικανότητας

εργαζόμενης  μνήμης  και  ρευστής  νοητικής  ικανότητας  εάν  αυξηθεί  το  φορτίο  της

εργαζόμενης  μνήμης.  Το  φορτίο  που  επιβαρύνει  την  εργαζόμενη  μνήμη  αυξάνεται,

παραδείγματος χάριν, εάν αυξηθούν οι τύποι των κανόνων που πρέπει να επεξεργαστεί

το άτομο σε ένα γνωστικό τεστ προκειμένου να επιλύσει ένα πρόβλημα (Carpenter et al.,

1990, όπ. αναφ. στο Burgoyne et al., 2019). Θεωρητικά, όσο αυξάνεται ο αριθμός του

τύπου  των  κανόνων,  αυξάνεται  παράλληλα  και  ο  αριθμός  των  υπο-στόχων,  των

υποθέσεων  και  των  επί  μέρους  λύσεων,  τις  οποίες  πρέπει  ο  εξεταζόμενος  να

διερευνήσει και να συγκρατήσει στη μνήμη του. 

Οι  Unsworth  και  Engle  (2005)  εξέτασαν  το  ενδεχόμενο  η  «ικανότητα»  να

ερμηνεύει  την  σχέση  μεταξύ  εργαζόμενης  μνήμης  και  ρευστής  νοητικής  ικανότητας

διερευνώντας πιθανή αύξηση της συσχέτισης μεταξύ των δύο ικανοτήτων παράλληλα με

την αύξηση του αριθμού των κανόνων στην «Κλίμακα του  Raven». Τα αποτελέσματά

τους έδειξαν πως ο αριθμός των στόχων ή των υπο-αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν

να συγκρατήσουν στη μνήμη τους  τα άτομα, πολύ πιθανόν να μην εξηγούν την αμοιβαία

ποικιλία  μεταξύ  των  μετρήσεων  του  πεδίου  εργαζόμενης  μνήμης  και  της  ρευστής

νοημοσύνης.

Η μόνη μελέτη που γνωρίζουμε,  η οποία διαπιστώνει  αύξηση της συσχέτισης

μεταξύ  επιπέδων  εργαζόμενης  μνήμης  και  ρευστής  νοημοσύνης  παράλληλα  με  την

αύξηση των απαιτήσεων στην ικανότητα της εργαζόμενης μνήμης στην «Κλίμακα του

Raven»  είναι  εκείνη  των  Little  et  al.,  1014).  Τα  αποτελέσματα  των  ερευνητών

ερμηνεύθηκαν,  σε  αντίθεση  με  τις  προηγούμενες  μελέτες,  μέσω  της  ισχύος  της

συνολικής  συσχέτισης  επιπέδων  εργαζόμενης  μνήμης  και  ρευστής  νοημοσύνης  στο

δείγμα της καθώς και  των πολύ υψηλών βαθμών ορθότητας  στα εύκολα μοτίβα  της

«Κλίμακας του Raven». Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές ισχυρίζονται πως η αύξηση της

συσχέτισης  προκύπτει  από  τον  περιορισμό  του  εύρους  επίδοσης  στα  πιο  δύσκολα
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μοτίβα της «Κλίμακας του Raven» και τη συνεπαγόμενη ισχυροποίηση της συσχέτισης

μεταξύ Raven’s και έργων αξιολόγησης της εργαζόμενης μνήμης.

Οι  Burgoyne,  Habrick  και  Altmann  (2019)  περιόρισαν  την  επίδραση  του

περιορισμού  του  εύρους  επίδοσης  προς  την  κατεύθυνση  της  διερεύνησης  της

«Υπόθεσης της ικανότητας» και χρησιμοποίησαν και επιπλέον έργα αξιολόγησης της

εργαζόμενης  μνήμης  (visual  arrays).  Παρ’όλα  αυτά,  δεν  επιβεβαιώθηκε  αυξημένη

συσχέτιση μεταξύ δυναμικού εργαζόμενης μνήμης και ρευστής νοητικής ικανότητας με

την αύξηση των κανόνων προς επεξεργασία στην «Κλίμακα του  Raven». Επομένως,

σύμφωνα με τους ερευνητές, τα επίπεδα εργαζόμενης μνήμης δεν αποτελούν αιτιώδη

παράγοντα της ποικιλίας στη ρευστή νοημοσύνη.

Οι  Wiley,  Jarosz,  Cushen  και  Colflesh  (2011),  από την  άλλη,  δεν  εντόπισαν

αύξηση συσχέτισης μεταξύ των μετρήσεων εργαζόμενης μνήμης και ρευστής νοητικής

ικανότητας  παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των κανόνων της «Κλίμακας του

Raven»  αλλά  εντόπισαν  εντονότερη  σύνδεση  μεταξύ  τους  σε  μοτίβα  τα  οποία

απαιτούσαν  νέους  συνδιασμούς  κανόνων.  Το  γεγονός  αυτό,  σύμφωνα  προς  τους

ερευνητές,  ερμηνεύεται  βάσει  αυξημένων  απαιτήσεων  στις  εκτελεστικές  λειτουργίες

(όπως η αντίσταση σε παρεμβολές από προηγούμενα μοτίβα) οι  οποίες  οδηγούν σε

αυξημένες συσχετίσεις μεταξύ εργαζόμενης μνήμης και ρευστής νοητικής ικανότητας. Τα

αποτελέσματά τους δεν επαναλήφθηκαν.

Μία  εναλλακτική  ερμηνεία  της  συσχέτισης  επιπέδων εργαζόμενης  μνήμης  και

ρευστής νοημοσύνης θα μπορούσε να αποδοθεί  στον έλεγχο της προσοχής (control

attention)  (Engle,  2018). Εκτός του τύπου της).  Σε  περικείμενα  επίλυσης  προβλήματος  ο  έλεγχος  της

προσοχής μπορεί να επιτρέπει στο άτομο την ελαστική μετακίνηση από τη μία υπόθεση

στην άλλη.  Σε έργα αξιολόγησης της  εργαζόμενης  μνήμης,  ο έλεγχος της προσοχής

μπορεί  να  επιτρέπει  στον  εξεταζόμενο  να  αποφύγει  τους  διασπαστές.  Άτομα  που

ελέγχουν καλύτερα την προσοχή τους ώστε να συγκρατήσουν σχετικές πληροφορίες ή

να αποδεσμευθούν από μη σχετικές πληροφορίες μπορούν να αποδίδουν καλύτερα σε

έργα αξιολόγησης της ρευστής νοημοσύνης και της εργαζόμενης μνήμης.

Γενικώς, στη βιβλιογραφία υπάρχει ασυμφωνία σχετικά με το ποιές ικανότητες

αξιολογούν τα έργα αξιολόγησης της εργαζόμενης μνήμης. Η ικανότητα της εργαζόμενης

μνήμης, για παράδειγμα, συχνά θεωρείται ως η ποσότητα της πληροφορίας που μπορεί

να συγκρατηθεί σε ενεργή κατάσταση (βλ.Cowan 2017 για επισκόπηση). Από την άλλη,
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ορισμένοι ερευνητές θεωρούν πως οι μετρήσεις της ικανότητας της ΕΜ θα έπρεπε να

θεωρούνται ως δείκτες εκτελεστικής προσοχής (executive attention) (Engle, 2018). Εκτός του τύπου της).

Κεφάλαιο 3. Γλωσσικός φαινότυπος του συνδρόμου Down

Τα  προβλήματα  λόγου  και  γλώσσας  συγκαταλέγονται  στις  πιο  εμφανείς  και

περιοριστικές  προκλήσεις  τις  οποίες  αντιμετωπίζουν  τα  άτομα  με  DS (Chapman &

Hesketh, 2000). Ορισμένα από τα θεμελιώδη ερωτήματα των κλάδων που διερευνούν τα

αίτια των γλωσσικών δυσκολιών του συνδρόμου είναι εάν τα άτομα με DS καθυστερούν

στην  ανάπτυξη  των  διαφόρων  γλωσσικών  επιπέδων  ή  εάν  ακολουθούν  δικό  τους

ιδιαίτερο δρόμο κατάκτησης της γλώσσας, εάν οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν

οφείλονται  σε ελλείμματα  στις  ανώτερες  γνωστικές  τους  λειτουργίες  ή  στο γλωσσικό

υποσύστημά του εγκεφάλου, εάν υπάρχουν διαφορές στις ικανότητές τους μεταξύ των

διαφόρων γλωσσικών επιπέδων (φωνολογία, λεξιλόγιο, μορφοσύνταξη), εάν υπάρχουν

διαφορές μεταξύ γλωσσικής πρόσληψης (ή κατανόησης) και έκφρασης και σε ποιους

μηχανισμούς ανάγονται.  Τέλος, υπό διερεύνηση παραμένει  η ποικιλία στις γλωσσικές

δεξιότητες  μεταξύ  των  ατόμων  με  DS.  Κάποια  από  τα  πορίσματα  τα  οποία  έχουν

προκύψει μετά από πολυετή έρευνα παρατίθενται στην παρούσα ενότητα.

Το προσληπτικό λεξιλόγιο και η προσληπτική σύνταξη σχετίζονται στενά με τη

γνωστική ανάπτυξη (Abbeduto et al., 2003). Οι συσχετίσεις μεταξύ της πρόσληψης της

γλώσσας και  της μη λεκτικής νοητικής  ηλικίας στο DS δύσκολα συμφωνούν με τους

Τσομσκιανούς  ισχυρισμούς  περί  συστημικότητας  της  γλώσσας  (modularity)  άρα  και

ανεξαρτησίας της από τη νόηση (Smith, 1999, όπ.αναφ. στο Abbeduto et al., 2003).

Οι γλωσσικές ικανότητες των ατόμων με  DS ποικίλλουν και  είναι  δύσκολο να

προσδιοριστεί  ένα  καθολικό  γλωσσικό  προφίλ  του  συνδρόμου.  Επίσης,  υπάρχουν

μεγάλες αποκλίσεις ως προς την ηλικία έναρξης και τη συνθετότητα της ομιλούμενης

γλώσσας στο DS (Chapman et al., 1998). Εκτός του τύπου της). Ακόμα, τα αποτελέσματα των γλωσσολογικών

ερευνών του  DS είναι  συχνά αντιφατικά  μεταξύ τους,  γεγονός το  οποίο καθιστά  την

κατανόηση  του  μηχανισμού  γλωσσικής  ανάπτυξης  στον  συγκεκριμένο  πληθυσμό

δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά με  DS εμφανίζουν συχνά διαταραγμένη γλωσσική

ανάπτυξη (Chapman & Hesketh, 2000) και οι δυνατότητες και αδυναμίες τους διαφέρουν

από εκείνες ατόμων με άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. WS12, SLI13) (Eadie et

al., 2002. Laws & Bishop, 2003, 2004), αποδίδοντας στο σύνδρομο ένα χαρακτηριστικό

12William’s Syndrome
13Special Language Impairment
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γλωσσικό  μοτίβο.  Σε  γενικές  γραμμές  έχει  διαμορφωθεί  ένα  συγκεκριμένο  γλωσσικό

μοτίβο  του  συνδρόμου,  το  οποίο  περιλαμβάνει  σχετικά  ενισχυμένο  προσληπτικό

λεξιλόγιο  των  παιδιών  με  DS  σε  σχέση  με  τη  νοητική  τους  ηλικία  και  δυσανάλογα

καθυστερημένη ανάπτυξη της σύνταξης συγκριτικά με τη μη λεκτική τους νοημοσύνη,

ιδιαίτερα στη γλωσσική παραγωγή (Chapman & Hesketh, 2000).

H γλωσσική  ανάπτυξη  των  παιδιών  και  εφήβων με  DS φαίνεται  ότι  διαφέρει

σημαντικά από εκείνη των παιδιών και εφήβων τυπικής ανάπτυξης. Κατά την παιδική και

εφηβική  ηλικία  έχει  παρατηρηθεί  πως  άτομα  με  DS  αντιμετωπίζουν  δυσκολίες  στην

κατάκτηση της γλώσσας, ιδίως στο φωνολογικό και συντακτικό επίπεδο (Thordardottir,

Chapman,  &  Wagner, 2002. Vicari, Caselli,  Gagliardi, Tonucci,  & Volterra, 2002), οι

οποίες  μπορεί  να  είναι  εξαιρετικά  σοβαρές.  Σε  παιδιά  με  DS  έχουν  διαπιστωθεί

συντακτικά  ελλείμματα  πέραν  των  προβλεπόμενων  από  τη  γενική  γνωστική  και

γλωσσική τους καθυστέρηση (Chapman & Hesketh, 2000. Chapman, Schwartz & Kay-

Raining  Bird,  1991).  Ωστόσο,  υπάρχουν  περιπτώσεις  όπου  η  γλωσσική  ικανότητα

βρίσκεται εντός φυσιολογικού πλαισίου, ίσως και στο ανώτερο όριο του εύρους (Nadel,

2003).  Έχουν,  επίσης,  παρατηρηθεί  δυσκολίες  στην  πραγματολογική  ικανότητα  των

ατόμων με DS (Fowler, Gelman, & Gleitman 1994, όπ. αναφ. στο Andreou & Katsarou,

2016).  Ορισμένες  μελέτες,   ωστόσο,  διαπιστώνουν πως το πραγματολογικό  επίπεδο

ατόμων με DS παρουσιάζει μία εικόνα πιο συμβατή με τη νοητική τους ηλικία (Laws &

Bishop, 2004).

Η σημασιολογία αποτελεί, επίσης, πεδίο ανεπάρκειας για τα άτομα με DS. Έχει

παρατηρηθεί  πως  παιδιά  με  DS  αντιμετωπίζουν  δυσκολίες  όταν  τους  ζητείται  να

παραγάγουν  όσο  περισσότερες  λέξεις  μπορούν  από  μια  συγκεκριμένη  γραμματική

κατηγορία  και  ιδίως  ρήματα  (Nash  &  Snowling,  2008). Εκτός του τύπου της).  Ωστόσο,  η  πρόσληψη  της

γλώσσας στο πεδίο της σημασιολογίας, όπως και σε άλλους τομείς, αν και φτωχή, είναι

πιο  προχωρημένη  σε  σχέση  με  την  έκφραση (Andreou,  &  Katsarou,  2016.  Nash  &

Snowling,  2008). Εκτός του τύπου της).  Μάλιστα,  σε  περιπτώσεις  μωσαϊκισμού,  παιδιά  και  έφηβοι  με  DS

παρουσιάζουν καλύτερες λεξιλογικές και σημασιολογικές ικανότητες, πιθανόν εν μέρει

λόγω  των  πιο  προχωρημένων  γνωστικών  ικανοτήτων  τους  (Fishler &  Koch,  1991).

Επίσης, οι σημασιολογικές ικανότητες φαίνεται να αυξάνονται παράλληλα με την αύξηση

της ηλικίας στο DS (Riva, Nichelli & Devoti, 2000). 

Στο παρόν κεφάλαιο θα σκιαγραφηθεί το γλωσσικό προφίλ του DS. Στις ενότητες

3.1  και  3.2  θα  παρατεθούν  δεδομένα  σχετικά  με  τη  γλωσσική  κατανόηση  και  την
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εκφραστική  γλώσσα,  αντίστοιχα,  των  ατόμων  με  DS και  στην  ενότητα  3.3  θα

παρατεθούν  ορισμένα  βασικά  ευρήματα  αναφορικά  με  τη  σχέση  μεταξύ  λεκτικής

βραχύχρονης μνήμης και γλωσσικής ικανότητας στην τυπική ανάπτυξη αλλά και στο DS.

3.1 Γλωσσική πρόσληψη

 Η  πρόσληψη  της  γλώσσας  έχει  μελετηθεί  συστηματικά  σε  σχέση  με  το

εκφραστικό λεξιλόγιο και έχει βρεθεί πως οι ικανότητες κατανόησης είναι προχωρημένες

συγκριτικά με τις ικανότητες έκφρασης σε όλες τις ηλικίες μέχρι την εφηβεία (Chapman,

2006. Chapman, Schwartz & Kay-Raining Bird, 1991). Η γλωσσική πρόσληψη φαίνεται

λιγότερο  προβληματική  από  τη  γλωσσική  έκφραση  ήδη  από  τη  νηπιακή  ηλικία

(Chapman, 1997). Τα περισσότερα παιδιά με  DS παρουσιάζουν επίπεδα κατανόησης

της γλώσσας αντίστοιχα της μη λεκτικής νοημοσύνης τους (Miller 1999, όπ.αναφ. στο

Abbeduto et al., 2003). Η κατανόηση του λεξιλογίου συνεχίζει να ακολουθεί τη μη λεκτική

νοητική ηλικία κατά την εφηβεία και τη νεώτερη ενήλικη ζωή (Chapman et al., 1991).

Ωστόσο, η κατανόηση της σύνταξης υποχωρεί συγκριτικά με τη μη λεκτική νοητική τους

ηλικία κατά την εφηβεία (Abbeduto et al., 2003. Chapman et al.,1991. Rosin et al.,198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της),

γεγονός που υποδηλώνει πως μάλλον οι δυσκολίες στη γλώσσα του DS στη σύνταξη και

στο λεξιλόγιο προκύπτουν εν μέρει από διαφορετικούς μηχανισμούς. 

Ωστόσο, υπάρχουν, επίσης, αποδείξεις πως η κατανόηση της γλώσσας μπορεί

να φθίνει παράλληλα με την αύξηση της ηλικίας καθώς τα άτομα με DS ενηλικιώνονται

(Chapman, Hesketh & Kistler, 2002). Η φθίνουσα πορεία, βέβαια, ίσως σχετίζεται με το

εάν  η  δοκιμασία  αξιολόγησης  της  γλωσσικής  κατανόησης  εμπλέκει  τη  βραχύχρονη

μνήμη, η οποία επηρεάζεται στο DS ή τη μακρόχρονη μνήμη, η οποία φαίνεται σχετικά

ανεπηρέαστη από το σύνδρομο (Chapman et al., 2002). 

Ελάχιστες  έρευνες  έχουν  εστιάσει  στο  νευροβιολογικό  υπόστρωμα  της

διαταραχής  της  προσληπτικής  γλώσσας  που  πιθανολογείται  πως  οφείλεται  στην

ακουστική του DS. Ωστόσο, οι ηλεκτροφυσιολογικές μέθοδοι βοηθούν στην κατανόηση

του προφίλ ακουστικής επεξεργασίας του συνδρόμου. Έχει βρεθεί πως άτομα με  DS

επιδεικνύουν πλεονέκτημα του αριστερού αυτιού σε αντίθεση με το γενικό πληθυσμό

(βλ. και 1.3). Τα πιο σοβαρά διαταραγμένα άτομα με  DS εκδηλώνουν το πιο ατυπικό

πλεονέκτημα (Sommers & Starkey, 1977, όπ. αναφ. στο  Capone, 2001). 
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3.2        Γλωσσική έκφραση

Συνολικά, η εκφραστική γλώσσα στο DS διαταράσσεται περισσότερο συγκριτικά

με την κατανόηση. Η απόκλιση μεταξύ των δύο επιπέδων υποδηλώνει  πως υπάρχει

ανεπάρκεια στην πρόσβαση της λεξικής γνώσης/πληροφορίας (knowledge) η οποία θα

μπορούσε να συσχετισθεί με το γλωσσικό εξαγόμενο (Miller 1992, 1995.  Rondal 198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της,

όπ. αναφ. στο  Ypsilanti &  Grouios, 2008). Εκτός του τύπου της) ή με ανεπαρκή βραχύχρονη μνήμη (βλ. και

2.2). 

Τα  βρέφη  και  τα  νήπια  με  DS  παρουσιάζουν  πολλά  από  τα  φυσιολογικά

χαρακτηριστικά  της  προλεκτικής  συμπεριφοράς  (π.χ.  βάβισμα,  μίμηση)  παρ’  ότι

υπάρχουν ορισμένες ανεπαίσθητες αλλά σημαντικές διαφορές συγκριτικά με τα τυπικά

αναπτυσσόμενα βρέφη (Lynch,  Oller,  Eilers,  & Basinger, 1990.  Oller & Siebert, 198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της.

Steffens, Oller, Lynch, & Urbano, 1992 όπ.αναφ. στο Nadel, 2003). Διαπιστώνονται, για

παράδειγμα,  ελλείμματα  στις  μη  λεκτικές  ερωτήσεις  τους  (π.χ.  δείξη  παιχνιδιού  που

επιθυμεί να πιάσει,  βλεμματική επαφή με τον ερευνητή και προσπάθεια να πιάσει το

παιχνίδι  που δεν  φτάνει)  (Mundy,  Sigman,  Kasari,   &  Yirmiya,  198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της).  Οι  ικανότητες

κατανόησης, από την άλλη συμβαδίζουν με τη μη λεκτική νοητική ηλικία (Chapman &

Hesketh, 2001).

Η  εκφορά  λόγου  φαίνεται  σχετικά  ανεπηρέαστη  στα  βρέφη  με  DS  (Poulson,

198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της, όπ.αναφ. στο Nadel,  2003) και η ικανότητά τους να κατακτούν λέξεις φαίνεται,

επίσης, φυσιολογική αν και αργή (Hopmann & Nothnagle, 1994, όπ. αναφ. στο Nadel,

2003). Τα παιδιά με DS στην αρχή της ομιλίας τους (πρώτες λέξεις, πρώτες φράσεις με

δύο λέξεις) χρησιμοποιούν σχεδόν τον ίδιο τύπο λεξιλογίου με τα βρέφη και νήπια της

τυπικής  ανάπτυξης με μία  καθυστέρηση περίπου 18). Εκτός του τύπου της μηνών (Oliver & Buckley  1994,

όπ.αναφ.  στο Ypsilanti  &  Grouios,  2008). Εκτός του τύπου της).  Σε δείγμα 17 παιδιών  με DS,  οι  Oliver  &

Buckley (1994) παρατήρησαν σοβαρές διαφορές στην ανάπτυξη των 10 πρώτων λέξεων

η οποία ξεκινούσε μεταξύ 19 και 38). Εκτός του τύπου της μηνών. Επιπλέον, περισσότερα από τα μισά άτομα

της  έρευνας δεν  έδειξαν  «έκρηξη λεξιλογίου»  η οποία  αναμένεται  περίπου στους  24

μήνες  ζωής.  Ωστόσο,  μερικά βρέφη με  DS βιώνουν μία  «έκρηξη λεξιλογίου» σε πιο

προχωρημένες ηλικίες συγκριτικά με βρέφη τυπικής ανάπτυξης (Miller, 1999, όπ.αναφ.

στο Ypsilanti & Grouios, 2008). Εκτός του τύπου της). 
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Τα παιδιά με DS παρουσιάζουν μία ασυνήθιστη διαφορά μεταξύ εκφραστικής και

προσληπτικής γλώσσας συγκριτικά με τις αναμενόμενες επιδόσεις βάσει της νοητικής

τους  ηλικίας,  με  την  τελευταία  να  επηρεάζεται  λιγότερο  από  την  πρώτη  (Chapman,

1997). Ωστόσο, το επίπεδο γλωσσικής κατανόησης που παρουσιάζουν τα άτομα με DS

έχει  συσχετισθεί  με  το  επίπεδο  της  εκφραστικής  τους  γλώσσας  σε  μελέτες  που

μετρώνται  η  λεξική  ποικιλία  ή  το  ΜΜΕ14 (Chapman,  Seung,  Schwartz,   &  Kay-

RainingBird, 2000. Chapman et al., 2002), γεγονός το οποίο σημαίνει πως η γλωσσική

κατανόηση  δεν  είναι  ανεξάρτητη  από  τη  γλωσσική  παραγωγή  χωρίς,  ωστόσο,  να

υποδεικνύεται ποια είναι η ακριβής φύση της μεταξύ τους σύνδεσης.

Η καθυστέρηση στην έκφραση γίνεται εμφανής πριν τους 6 μήνες ζωής, ακόμη

και πριν την ανάπτυξη του τυπικού/επίσημου έναρθρου λόγου (Miller 1992, όπ. αναφ.

στο Ypsilantou & Grouios, 2008). Εκτός του τύπου της) και με την αύξηση της ηλικίας επιτείνεται (Chapman et

al., 1991). Η καθυστέρηση στην εκφραστική γλώσσα γίνεται πιο εμφανής όταν η σύνταξη

αρχίσει να γίνεται πιο σύνθετη και το λεξιλόγιο πιο απαιτητικό (Miller 1992, όπ. αναφ.

στο Ypsilantou & Grouios, 2008). Εκτός του τύπου της). 

Η  εκφραστική  σύνταξη  εμφανίζεται  ιδιαίτερα  προβληματική  σε  άτομα  με  DS

(Chapman, 2006. Chapman & Hesketh, 2000. Laws & Bishop, 2003. Price et al., 2008). Εκτός του τύπου της).

Οι  εκφραστικές  συντακτικές  ικανότητες  στο  DS είναι  χαμηλότερες  βάσει  του

αναμενόμενου  από  τη  μη  λεκτική  τους  νοημοσύνη  (Price et al.,  2008). Εκτός του τύπου της15).  Ευρήματα

δείχνουν  χαμηλότερα  ΜΜΕ  των  ατόμων  με  DS συγκριτικά  με  νεώτερά  τους  άτομα

τυπικής  ανάπτυξης  (που  χρησιμοποιούνται  ως  ομάδες  ελέγχου),  αριθμό

χρησιμοποιούμενων λέξεων και  αριθμό διαφορετικών λέξεων (Chapman.et al.,  1998). Εκτός του τύπου της.

Rosin,  Swift,  Bless,  &  Vetter,  198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της.  Price et al.,  2008). Εκτός του τύπου της)  και  από  άτομα  με  νοητική

αναπηρία αόριστης αιτιολογίας αντίστοιχης νοητικής ηλικίας (Rosin et al., 198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της). Έχει

παρατηρηθεί  παράλειψη  περισσότερων  γραμματικών  λέξεων  συγκριτικά  με  νεώτερα

παιδιά  τυπικής  ανάπτυξης  αντιστοιχισμένα  με  βάση  τα  ΜΜΕ  τους  (π.χ.  συνδετικά

ρήματα και το βοηθητικό «είμαι», άρθρα, προθέσεις και συνδέσμους) (Chapman.et al.,

1998). Εκτός του τύπου της) και χρονικών και μη χρονικών δεσμευμένων μορφημάτων (Chapman et al., 1998). Εκτός του τύπου της.

Eadie et al., 2002). Συγκριτικά με τα αντίστοιχά τους άτομα σε μη λεκτική νοημοσύνη

παρουσιάζουν,  επίσης,  σημαντικά  χαμηλότερη  χρήση  και  κατανόηση  συγκεκριμένων

γραμματικών  τύπων,  όπως  ο  αόριστος  (past  tense),  η  παθητική  φωνή  και  οι  wh-

14 Μέσο μήκος εκφωνήματος: Ουσιαστικά αποτελεί το κλάσμα του συνόλου των μορφημάτων δια του 
συνόλου των εκφωνημάτων μιας αφηγηματικής παραγωγής.
15 Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν παιδιά αρσενικού φύλου.
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ερωτήσεις (Chapman et al., 1998). Εκτός του τύπου της. Eadie et al., 2002. Joffe & Varlokosta, 2007. Price et

al., 2008). Εκτός του τύπου της).

Δεδομένα, ωστόσο, έχουν δείξει πως ως προς τη θεματική δομή των προτάσεων

δεν παρατηρούνται ελλείμματα στο DS. Ενήλικες με DS δομούν τα εκφωνήματά τους,

όσο και αν εμφανίζονται απλούστερα, σύμφωνα προς τις ίδιες βασικές σημασιολογικές

σχέσεις τις οποίες χρησιμοποιούν οι μη νοητικά διαταραγμένοι ενήλικες (π.χ. δράστης,

σημασιολογικό  αντικείμενο,  δέκτης,  τόπος,  κλπ.)  και  φαίνεται  να  κατανοούν  τις  ίδιες

θεματικές  δομές  στον  λόγο  των  άλλων  (Coggins,  1979.  Duchan  &  Erickson,  1976.

Layton & Sharifi, 1979. Rondal, 1978). Εκτός του τύπου της, όπ. αναφ. στο Rondal, 1996).

Επιπλέον,  τα επίπεδα εκφραστικού  λεξιλογίου  των παιδιών με  DS μπορεί  να

είναι χαμηλότερα ή ισότιμα της μη λεκτικής τους νοημοσύνης (Chapman Schwartz.et al.,

1991. Chapman, Seung et al., 1998). Εκτός του τύπου της. Laws & Bishop, 2003) ενώ των εφήβων και των

νέων  ενηλίκων  με  DS  μπορεί  να  είναι  υψηλότερα  από  τα  επίπεδα  μη  λεκτικής

νοημοσύνης  τους  (Glenn  &  Cunningham,  2005).  Επομένως,  τα  άτομα  με  DS

παρουσιάζουν μία ειδική γλωσσική διαταραχή η οποία συχνά δεν εξηγείται μόνο μέσω

των γνωστικών περιορισμών τους (Chapman & Hesketh, 2000. Fowler, 1990).

Παλαιότερες μελέτες έχουν ισχυριστεί πως για την πλειοψηφία των ατόμων με

DS υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο γλωσσικής ανάπτυξης το οποίο οριοθετείται είτε βάσει

της  χρονολογικής  ηλικίας  είτε  βάσει  της  γλωσσικής  συνθετότητας  (Fowler,  1990).  Η

Rondal (1996) αναφέρει πως άτομα με DS παρουσιάζουν αύξηση του ΜΜΕ έως και την

ηλικία των 15 ετών έπειτα από την οποία ένα «ταβάνι» (plateau effect)16 γίνεται εμφανές

στη  συντακτική  τους  ανάπτυξη.  Πιο  πρόσφατες  μελέτες  διαπιστώνουν  συνεχιζόμενη

ανάπτυξη  της  σύνταξης  πέραν της  εφηβείας  και  μάλιστα  δίχως όριο  στην  ανάπτυξη

σύνθετων συντακτικών δομών (Chapman et al., 1998). Εκτός του τύπου της. Thordardottir.et al., 2002). Υπέρ

της  συνεχιζόμενης  γλωσσικής  ανάπτυξης  κατά τη  μεταγενέστερη εφηβεία  μαρτυρούν

περιπτώσεις  ατόμων με DS τα οποία ξεπέρασαν τους φραγμούς της ηλικίας των 15

ετών,  κατά  την  οποία,  σύμφωνα  με  τη  Rondal  (1996),  σταματά  ή  ανάπτυξη  της

συντακτικής συνθετότητας κι ανέπτυξαν εκπλεπτυσμένη σύνταξη (Chapman et al., 1998). Εκτός του τύπου της.

Rondal, 1996, 1997). 

Σε αντίθεση με αναφορές περί ορίου ΜΜΕ στην ανάπτυξη των ατόμων με DS, οι

Chapman, Schwartz και Kay-RainingBird (1998). Εκτός του τύπου της) εντοπίζουν στη μελέτη τους σημαντική

16 Plateau effect: Το φαινόμενο κατά της στασιμότητας η οποία επέρχεται στην ανάπτυξη μιας 
ικανότητας.
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αύξηση στις μετρήσεις (ΜΜΕ) της εκφραστικής σύνταξης εφήβων με DS (έως και 20

ετών), οι οποίοι ξεπέρασαν κατά πολύ την υποτιθέμενη κρίσιμη περίοδο των 15 ετών.

Μάλιστα, φάνηκε μεγαλύτερη αύξηση του ΜΜΕ στην ηλικιακή ομάδα των 16;6 έως 20;5

ετών,  και  ιδιαίτερα  σε  αφηγηματικό  περικείμενο,  συγκριτικά  με  ομάδες  χαμηλότερων

ηλικιών (5–8). Εκτός του τύπου της;5, 8). Εκτός του τύπου της;6–12;5, 12;6–16;5). Η ομάδα με DS αυτής της ηλικίας έφτασε το μεσο

όρο  ΜΜΕ  4.317,  ή  Στάδιο  4,  το  οποίο  έχει  συνδεθεί  με  την  εμφάνιση  σύνθετης

υποτακτικής  σύνταξης (Brown, 1973).  Στο βαθμό στον οποίο η διεύρυνση των ΜΜΕ

αποτελεί  ένδειξη  ανάπτυξης  συντακτικής  συνθετότητας,  τα  ανωτέρω  ευρήματα

αντιπαρατίθενται στις αναφορές περί υπολειπόμενης συντακτικής ανάπτυξης στο DS και

στην υπόθεση περί κρίσιμης ηλικιακής περιόδου. 

Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση του ΜΜΕ ατόμων με DS έως την ηλικία των 20 ετών

δεν σημαίνει απαραίτητα την εξέλιξη των συντακτικών ικανοτήτων τους. Τα μακρύτερα

εκφωνήματα  ίσως  είναι  απότοκο  ανάπτυξης  άλλων  γλωσσικών  ικανοτήτων  όπως  οι

λεξιλογικές  (Chapman  &  Hesketh,  2000.  Chapman,  Seung et al.,  1998). Εκτός του τύπου της),  οι  οποίες

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την χρονολογική ηλικία (Boudreau & Chapman, 2000.

Thordardottir et al., 2002). Έχει προταθεί πως άτομα με DS, όπως και άτομα με άλλες

μορφές  γνωστικών  περιορισμών,  μπορεί  να  παρουσιάζουν  αυξημένα  ΜΜΕ  απλώς

επεκτείνοντας  τις  φραστικές  δομές  τους  και  παραθέτοντας  εκφωνήματα  δίχως  να

αναπτύσσουν  σύνθετη  σύνταξη  ή  χρησιμοποιώντας  λιγότερο  περίτεχνες  προτασικές

δομές συγκριτικά με τα αντίστοιχά τους εκφραστικής σύνταξης (Rondal, 1978). Εκτός του τύπου της, όπ. αναφ.

στο  Thordardottir et al., 2002).

Οι  Thordardottir,  Chapman  και  Wagner  (2002),  από  την  άλλη,

επιχειρηματολογούν υπέρ της συνεχιζόμενης συντακτικής ανάπτυξης και του ΜΜΕ ως

επαρκούς μέτρου γλωσσικών ικανοτήτων κατά τη μεταγενέστερη εφηβεία μελετώντας

ποιοτικά  τη  χρήση  σύνθετων  προτασικών  δομών  (conjoined embeddings,  multiple

embeddings,  multiple conjoining,  relative clauses without a complete sentence,  quotes

without a full clause,  conjoned verb phrases). Στη μελέτη τους, έφηβοι και ενήλικες με

DS εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα νοητικής συνθετότητας και πιο σύνθετα εκφωνήματα

συγκριτικά  με  τα  άτομα   τυπικής  ανάπτυξης  αντίστοιχου  επιπέδου  εκφραστικής

σύνταξης. Επίσης, η μεγαλύτερη ποικιλία και επάρκεια σε σύνθετες δομές παράλληλα με

την αύξηση του ΜΜΕ αποδεικνύει  τη συμβολή της ανάπτυξης σύνθετων συντακτικών

17Τα ΜΜΕ, τα οποία κυμαίνονται από 1.1 έως 3.0, αντιστοιχούν στα 3 πρώτα στάδια συντακτικής 
συνθετότητας κατά Brown (1973) και αναλογούν σε δείγματα λόγου απλουστευμένης σύνταξης. 
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δομών στην ανάπτυξη του ΜΜΕ και στην ομάδα του DS και στην ομάδα ελέγχου και

πως η συντακτική ανάπτυξη συνεχίζει δίχως ενδείξεις για «plateau effect». 

Σύμφωνα, ωστόσο, με την Rondal (1996, 2009), οι περιπτώσεις ατόμων με DS

που εξέλιξαν τις συντακτικές τους ικανότητες ανήκουν στο φάσμα της εφηβείας. Κατά την

ερευνήτρια  δεν  υπάρχουν  ξεκάθαρες  αποδείξεις  για  την  ανάπτυξη  της  φωνολογίας

(Humilton, 1993. Van Borsel, 1993, όπ. αναφ. στο Rondal, 1996) και της μορφοσύνταξης

(Buckley & Sacks, 198). Εκτός του τύπου της7. Fowler, 198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της. Rondal et al., 198). Εκτός του τύπου της0, όπ. αναφ. στο Rondal, 2009)

πέραν της μέσης εφηβείας (νωρίτερα για το φωνολογικό επίπεδο) στο DS. Επομένως,

ίσως υπάρχει μία κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη του υπολογιστικού συστήματος της

γλώσσας και  συνεχής πρόοδος άλλων όψεων της  γλώσσας,  όπως των λεξιλογικών,

πραγματολογικών  και  επικοινωνιακών  ικανοτήτων  στο  DS  (Zetlin  &  Sabsay  198). Εκτός του τύπου της0.

Owings et al., 198). Εκτός του τύπου της1. Berry et al., 198). Εκτός του τύπου της4, Abbeduto et al., 1991,  όπ.  αναφ.  στο Rondal,

2009).

3.3       Λεκτική βραχύχρονη μνήμη και γλώσσα στην τυπική ανάπτυξη 

Υπάρχουν  σοβαρές  ενδείξεις  πως  το  φωνολογικό  κύκλωμα  διαδραματίζει

σημαντικό  ρόλο  στην  ανάπτυξη  διάφορων  όψεων  της  γλώσσας  και  ιδίως  στην

κατάκτηση του λεξιλογίου (Jarrold &  Baddeley, 2001). Έχει κατά καιρούς διαπιστωθεί

σύνδεση  μεταξύ  ικανότητας  φωνολογικής  μνήμης  και  προσληπτικού  λεξιλογίου

(Gathercole &  Baddeley,  1993,  όπ.αναφ.  στο  Laws,  2004).  Πρώτη  απόδειξη  για  τη

σχέση μεταξύ των δύο τομέων αποτέλεσε η έρευνα των Baddeley,  Papagno και  Vallar

(1998). Εκτός του τύπου της),  οι  οποίοι  μελέτησαν  τη  δυνατότητα  ενός  ασθενούς  (PV)  με  διεγνωσμένη

διαταραχή του φωνολογικού κυκλώματος να συνδέει λέξεις-στόχους με άλλες γνωστές

λέξεις ή με λέξεις δίχως σημασία. Ο ασθενής, ενώ ήταν σε θέση να συνδέει λέξεις μεταξύ

τους,  δυσκολευόταν  σημαντικά  στη  σύνδεση  λέξεων  με  ψευδολέξεις  και,  επομένως,

δυσκολευόταν  στη  συγκράτηση  νέων  φωνολογικών  τύπων  κατά  την  εκμάθηση

λεξιλογίου.  Μετέπειτα  έρευνες  στηρίζουν τις  υποθέσεις  αυτές  (βλ.  Gathercole,  Hitch,

Service & Martin 1997, όπ. αναφ. στο Jarrold & Baddeley, 2001). 

Οι Baddeley, Gathercole και Papagno (1998). Εκτός του τύπου της) ισχυρίζονται πως το φωνολογικό

κύκλωμα εξελίχθηκε με σκοπό την διευκόλυνση της γλωσσικής κατάκτησης. Δεδομένα,

μάλιστα, δείχνουν πως ασθενείς με ελλειμματικό φωνολογικό κύκλωμα δυσκολεύονται

στην  εκμάθηση  νέου  λεξιλογίου  (όπ.αναφ.  στο  Baddeley  &  Jarrold,  2007),  ενώ  η

37



παρεμβολή στο φωνολογικό κύκλωμα διαταράσσει την κατάκτηση του λεξιλογίου σε μία

ξένη γλώσσα στην τυπική ανάπτυξη αλλά όχι την ικανότητα σύνδεσης ζευγών λέξεων

στη μητρική (Papagno, Valentine,  & Baddeley, 1991. Papagno & Vallar 1992, όπ.αναφ.

στο Baddeley & Jarrold, 2007). Το φωνολογικό κύκλωμα, επίσης, φαίνεται να εμπλέκεται

στην εκμάθηση λεξιλογίου  της μητρικής γλώσσας από μικρά παιδιά.  Φαίνεται πως η

επανάληψη  ψευδολέξεων  προβλέπει  το  βαθμό  ανάπτυξης  του  λεξιλογίου  και  όχι  το

αντίστροφο, ενώ με την πρόοδο της ανάπτυξης της γλώσσας η σχέση γίνεται αμφίδρομη

(Baddeley, Gathercole,  & Papagno, 1998). Εκτός του τύπου της. Gathercole & Baddeley, 198). Εκτός του τύπου της9).

Λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στη μελέτη της σχέσης μεταξύ φωνολογικής μνήμης

και  ανάπτυξης  της  εκφραστικής  γλώσσας.  Όπως  το  φωνολογικό  κύκλωμα  παρέχει

προσωρινή  αποθήκευση  της  φωνολογικής  μορφής  μίας  νέας  λέξης  ενώ  η

αναπαράστασή της εδραιώνεται στη μακρόχρονη μνήμη, έτσι και εκφωνήματα με πολλές

λέξεις  θα  μπορούσαν  να  αποθηκεύονται  στο  φωνολογικό  κύκλωμα ενώ αφηρημένοι

συντακτικοί  κανόνες  εξάγονται  και  αναπαρίστανται  στη  μακρόχρονη  μνήμη  (Speidel,

198). Εκτός του τύπου της9,1993, 99όπ.αναφ. στο Laws, 2004). 

Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν τη συνεισφορά της φωνολογικής μνήμης

στην εκφραστική γλώσσα κατά την τυπική ανάπτυξη σε ηλικίες παιδιών 3, 4 και 5 ετών

(Adams & Gathercole, 1995, 1996, 2000. Blake et al., 1994, όπ. αναφ. στο Laws, 2004).

Ειδικότερα,  φαίνεται  ότι  η  καλύτερη  φωνολογική  μνήμη  συνεπάγεται  μεγαλύτερης

ποικιλίας λεξιλογίου και συντακτικών δομών. Οι Willis και Gathercole (2001) (όπ. αναφ.

στο  Laws,  2004), επίσης,  εντόπισαν  καλύτερη  επίδοση  των  παιδιών  με  καλύτερη

φωνολογική μνήμη στη δοκιμασία επανάληψης προτάσεων αλλά δεν εντόπισαν διαφορά

με τα παιδιά χαμηλής φωνολογικής μνήμης στην κατανόηση των προτάσεων. 

3.4 Λεκτική βραχύχρονη μνήμη και γλώσσα στο σύνδρομο Down

Η  νοητική  αναπηρία  των  ατόμων  με  DS  επηρεάζει  τη  γενική  ικανότητα

επεξεργασίας  σε  όλα  τα  γνωστικά  συστήματα  (Fowler,  1990).  Επίσης,  υπάρχουν

αποδείξεις  πως στο  DS η ικανότητα φωνολογικής (ακουστικής) βραχύχρονης μνήμης

συνδέεται  με  το  επίπεδο  γλωσσικής  ανάπτυξης  (Eadie  et  al.,  2002.  Gathercole  &

Baddeley,  1990).  Υπέρ  της  σύνδεσης  μεταξύ  του  δυναμικού  λεκτικής  βραχύχρονης

μνήμης  και  του  επιπέδου  γλωσσικής  ανάπτυξης  επιχειρηματολογούν  ευρήματα  από

έρευνες σε άλλους κλινικούς πληθυσμούς. Ο Bates E.A. (2004) διαπιστώνει πως άτομα
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με  σύνδρομο  Γουίλιαμς  (Williams’  syndrome)18). Εκτός του τύπου της δεν  παρουσιάζουν  δυσκολίες  στην

ακουστική  μνήμη,  γεγονός  το  οποίο  ίσως  μπορεί  να  εξηγήσει  τις  διαφορές  στην

εκφραστική  γλώσσα  μεταξύ  των  δύο  συνδρόμων19.  Από  την  άλλη,  άτομα  με  ειδική

γλωσσική διαταραχή (Special Language Impairment),  τα οποία επίσης παρουσιάζουν

δυσκολίες  στην  ακουστική  μνήμη,  εμφανίζουν  δυσκολίες  γλωσσικής  παραγωγής

παρόμοιες με εκείνες του DS.

Η λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης έχει μελετηθεί μέσω νευροαπεικονιστικών

μεθόδων. Η φωνολογική αποθήκευση φαίνεται να στηρίζεται στην κροταφική-βρεγματική

περιοχή του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου και η αρθρωτική επανάληψη στην πιο

πρόσθια περιοχή Broca, περιοχές οι οποίες φαίνονται διαταραγμένες στο DS. Από την

άλλη,  το  οπτικοχωρικό  σημειωματάριο,  το  οποίο  παρουσιάζεται  σε  γενικές  γραμμές

λειτουργικό στο DS, βασίζεται περισσότερο σε περιοχές των ινιακών, βρεγματικών και

προμετωπιαίων  περιοχών  του  δεξιού  ημισφαιρίου.  Τέλος,  ο  κεντρικός  επεξεργαστής

φαίνεται να στηρίζεται κυρίως στον προμετωπιαίο φλοιό, ο οποίος, επίσης, πλήττεται σε

άτομα με DS, ενώ παράλληλα συνδέεται ευρέως με άλλες εγκεφαλικές περιοχές (βλ.

Henson, 2001. Smith & Jonides, 1997, όπ. αναφ. στο Baddeley & Jarrold, 2007).

Η βραχύχρονη ακουστική  μνήμη  είναι  κρίσιμη  για  τη  γλωσσική  ανάπτυξη  και

υποστηρίζεται πως επηρεάζει την επίδοση των ατόμων με DS στο εκφραστικό λεξιλόγιο

και  την  παραγωγή  λόγου.  Μια  πιθανή  ερμηνεία  αυτού  του  φαινομένου  είναι  πως

ανεπάρκειες  στην  ακουστική  βραχύχρονη  μνήμη  δημιουργούν  δυσκολίες  στην

καταχώριση λεξιλογίου σε άτομα με DS (Chapman & Hesketh, 2001). Αυτή η υπόθεση

έχει διερευνηθεί και νωρίτερα από τον Laws (1998). Εκτός του τύπου της) ο οποίος έδειξε πως οι δοκιμασίες

επανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων αποτελούν αξιόπιστες μετρήσεις της φωνολογικής

μνήμης και μπορούν να προβλέψουν τα επίπεδα του προσληπτικού λεξιλογίου και της

κατανόησης ατόμων με DS. 

Οι Seung και Chapman (2000), επίσης, σε μελέτη ανάκλησης ψηφίων από άτομα

με  DS εντόπισαν σύνδεση μεταξύ λεκτικής βραχύχρονης μνήμης και ελλείμματος στη

γλωσσική παραγωγή. Ακόμα, παιδιά τυπικής ανάπτυξης τα οποία αντιστοιχήθηκαν ως

προς  το  ΜΜΕ  με  άτομα  με  DS  έδειξαν  αντίστοιχα  πεδία  ακουστικής  βραχύχρονης

μνήμης (acoustic short-term memory spans) (Seung & Chapman, 2000). Σε διαχρονική

μελέτη των Chapman και  Hesketh (2001) (όπ. αναφ. στο Chapman & Hesketh, 2001),
18 Στο εξής WS.
19 Τα άτομα με WS δεν παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα γλωσσικής παραγωγής συγκριτικά με τα άτομα
με DS.
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ακόμα,  παρατηρήθηκε  πως η ακουστική  βραχύχρονη μνήμη διαδραματίζει  σημαντικό

ρόλο στην πρόβλεψη τόσο της προσληπτικής όσο και της εκφραστικής γλώσσας.  Οι

Jarrold, Baddeley και Hewes (2000) από τη μία αρνούνται την ύπαρξη αιτιακών σχέσεων

μεταξύ ελλείμματος στη λεκτική βραχύχρονη μνήμη και ελλείμματος στη γενική γλωσσική

ικανότητα ατόμων με DS, από την άλλη, όμως, αποδέχονται τη σύνδεση μεταξύ λεκτικής

βραχύχρονης μνήμης και ελλείμματος στη γλωσσική παραγωγή. 

Η  φύση  της  σχέσης  μεταξύ  φωνολογικής  μνήμης  και  εκφραστικής  γλώσσας

βρίσκεται υπό διερεύνηση. Μία πιθανή ερμηνεία,την οποία προτείνει ο Speidel (198). Εκτός του τύπου της9,

όπ. αναφ. στο Laws, 2004) θεωρεί πως η ικανότητα της φωνολογικής μνήμης επηρεάζει

την  εκφραστική  ικανότητα  του  ατόμου.  Μία  εναλλακτική  υπόθεση,την  οποία

υποστηρίζουν οι  Snowling,  Chiat  και Hulme (1991,  όπ.αναφ. στο Laws, 2004) και οι

Vander Lely και Howard (1993, όπ.αναφ. στο Laws, 2004), θεωρεί τη φτωχή φωνολογική

μνήμη ως απότοκο των φτωχών γλωσσικών ικανοτήτων του ατόμου. 

Σύμφωνα  προς  την  υπόθεση  του  Speidel (198). Εκτός του τύπου της9)  περί  συνεισφοράς  της

φωνολογικής μνήμης στην εκφραστική γλώσσα, τα άτομα με καλή φωνολογική μνήμη

θεωρείται  πως  μιμούνται  πιο  αποτελεσματικά  τις  ενήλικες  συντακτικές  δομές  και,

επομένως, είναι πιθανό να κατακτήσουν μεγαλύτερο εύρος προτύπων πάνω στα οποία

θα βασίζουν τα δικά τους εκφωνήματα. Τα γλωσσικά πρότυπα, τα οποία αποτυπώνονται

μακρόχρονη  μνήμη,  θα  μπορούσαν  να  υποστηρίξουν  την  επίδοση  της  φωνολογικής

μνήμης μειώνοντας τις απαιτήσεις γνωστικής επεξεργασίας (Laws, 2004). Με βάση τη

θεωρία αυτή αναμένονται σημαντικές διασυνδέσεις μεταξύ επιδόσεων στις δοκιμασίες

φωνολογικής μνήμης, γλωσσικής κατανόησης και εκφραστικής γλώσσας. 

Σε  μελέτη  του  Laws  (1998). Εκτός του τύπου της),  οι  επιδόσεις  παιδιών  και  εφήβων  με  DS  στη

δοκιμασία  ανάκλησης  ψευδολέξεων  συσχετίστηκαν  στατιστικά  σημαντικά  με  τις

επιδόσεις τους στις δοκιμασίες προσληπτικού λεξιλογίου, κατανόησης γραμματικής και

ανάγνωσης.  Σε  μελέτη  των  Laws και  Gunn (2004),  βρέθηκε  σημαντική  διαχρονική

συσχέτιση  μεταξύ  φωνολογικής  μνήμης  και  γλωσσικής  κατανόησης

(συμπεριλαμβανομένης της γραμματικής) εφήβων με DS. 

Ο Laws (2004) μελέτησε τη σχέση μεταξύ της εκφραστικής γλώσσας εφήβων και

νέων ενηλίκων με DS (10-24 ετών) και φωνολογικής μνήμης εξετάζοντας τη λεξιλογική

ποικιλία  μέσω  ΜΜΕ  και  αριθμού  διαφορετικών  λέξεων  που  χρησιμοποίησαν  οι

συμμετέχοντες σε αφηγηματικό περικείμενο (μία ιστορία από βιβλίο χωρίς εικόνες) και

40



δοκιμασιών αριθμητικού πεδίου και ανάκλησης ψευδολέξεων. Ακόμα, χορηγήθηκε ένα

έργο  ανάκλησης  λέξεων,  καθώς  είναι  γνωστό  πως  άτομα  με  DS  αντιμετωπίζουν

προβλήματα στην παραγωγή λόγου και,  επομένως, θα επηρεαζόταν η επίδοση στην

ανάκληση ψευδολέξεων, ώστε να ληφθεί υπόψιν στις στατιστικές αναλύσεις. Επιπλέον,

εξετάστηκε  η  σύνδεση  μεταξύ  γλωσσικής  κατανόησης  και  γλωσσικής  έκφρασης.

Ακολουθώντας  τους  Adams  και  Gathercole  (2000),  ο  ερευνητής  χορήγησε  και  τη

δοκιμασία  του  λεξιλογικού  πεδίου  στην  οποία  δεν  απαιτούνταν  λεκτικές  απαντήσεις.

Τέλος,  χορηγήθηκε μία δοκιμασία οπτικοχωρικής μνήμης ώστε να διαπιστωθεί  εάν η

εκφραστική γλώσσα σχετίζεται αποκλειστικά με την φωνολογική βραχύχρονη μνήμη. 

Ο ερευνητής εντόπισε μεγάλη ποικιλία  στις  επιδόσεις  των συμμετεχόντων ως

προς  την  εκφραστική  τους  ικανότητα.  Βρέθηκαν,  επίσης,  στατιστικά  σημαντικές

συσχετίσεις  μεταξύ  ανάκλησης  λέξεων  και  ψευδολέξεων.  Ακόμη  και  μετά  τον

συνυπολογισμό της ποικιλίας στην ικανότητα των συμμετεχόντων να ανακαλούν λέξεις,

η πιο σημαντική συνεισφορά στην ποικιλία επιδόσεων στο έργο ανάκλησης προτάσεων

και του ΜΜΕ ήταν η ανάκληση των ψευδολέξεων. Η ανάκληση των ψευδολέξεων δεν

συνδέθηκε  στατιστικά  σημαντικά  με  την  λεξική  ποικιλία.  Οι  συσχετίσεις  μεταξύ

αριθμητικού  πεδίου  και  ΜΜΕ  και  ανάκλησης  προτάσεων  δεν  κρίθηκαν  στατιστικά

σημαντικές. Επίσης, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ ακοής ή

γλωσσικής κατανόησης και μετρήσεων εκφραστικής γλώσσας. 

Τα  αποτελέσματα  της  μελέτης  έδειξαν  πως  έφηβοι  και  νέοι  ενήλικες  με  DS

παρουσιάζουν ιδιαίτερη διαταραχή της φωνολογικής μνήμης η οποία συσχετίζεται με τις

εκφραστικές τους γλωσσικές ικανότητες. Σύμφωνα και προς τους Adams και Gathercole

(2000)  (Laws,  2004),  πρότεινε  πως  η  συσχέτιση  μεταξύ  φωνολογικής  μνήμης  και

εκφραστικής γλώσσας δεν αιτιολογείται μέσω των ελλειμμάτων στον εξαγόμενο λόγο. Οι

συσχετίσεις  μεταξύ  του  ΜΜΕ και  των  επιδόσεων στην  ανάκληση προτάσεων με  τις

μετρήσεις  της  φωνολογικής  μνήμης  που  δεν  απαιτούν  γλωσσικό  εξαγόμενο

υποδεικνύουν  πως αυτές  οι  δοκιμασίες  απαιτούν  εξίσου  διεργασίες  ανεξάρτητες  του

γλωσσικού εξαγόμενου. Οι ελλείψεις στην ποιότητα εκφραστικής γλώσσας στο DS θα

μπορούσαν να οφείλονται στους περιορισμούς που θέτει η φτωχή βραχύχρονη μνήμη

στην ορθή αναπαράσταση των φράσεων και των προτάσεων.
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Η ακοή20   και η κατανόηση της γλώσσας δεν συσχετίζονταν στατιστικά σημαντικά

με την εκφραστική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε η διαταραχή της λεκτικής

βραχύχρονης  μνήμης.  Οι  επιδόσεις  στην  ανάκληση  ψευδολέξεων  ήταν  φτωχές

συγκριτικά με την ανάκληση λέξεων και οι επιδόσεις στην ανάκληση ψηφίων σημαντικά

χαμηλότερες των επιδόσεων στην αντίστοιχη δοκιμασία οπτικοχωρικής μνήμης. Ακόμα,

διαπιστώθηκε πως η επίδοση στην ανάκληση των ψευδολέξεων συνεισέφερε στο 50%

της ποικιλίας σε ΜΜΕ και επιδόσεις στην ανάκληση προτάσεων. Ωστόσο, στη μελέτη

του Laws (2004) δεν εντοπίστηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ γραμματικής κατανόησης

και εκφραστικής γλώσσας και, έτσι, θεωρήθηκε πως δεν υποστηρίζεται η υπόθεση πως

τα πρότυπα συντακτικών κατασκευών διαμεσολαβούν μεταξύ της φωνολογικής μνήμης

και της εκφραστικής γλώσσας21.

Ως προς τη δεύτερη υπόθεση, σύμφωνα με την οποία τα γλωσσικά ελλείμματα

ευθύνονται  για  τα  ελλείμματα  στη  φωνολογική  βραχύχρονη  μνήμη,  η  σχέση  μεταξύ

δοκιμασιών, όπως η ανάκληση ψευδολέξεων, η οποία εξετάζει τα επίπεδα φωνολογικής

μνήμης, και της εκφραστικής ικανότητας, αντανακλά τις απαιτήσεις που θέτουν τέτοιου

τύπου δοκιμασίες στις φωνολογικές διεργασίες, όπως τη φωνηματική κατάτμηση και το

σύνολο των αρθρωτικών εντολών που χρειάζονται  στην  γλωσσική παραγωγή.  Μέσα

από μία δοκιμασία ανάκλησης ψευδολέξεων, οι Adams και Gathercole (2000) (όπ.αναφ.

στο  Laws,  2004)  εξέτασαν  την  «Μutual output hypothesis»  σε  άτομα  με  DS

αποκλείοντας από τη διαδικασία τις λεκτικές απαντήσεις και κατέληξαν σε δεδομένα που

δείχνουν  πως  η  σύνδεση  μεταξύ  φτωχής  βραχύχρονης  μνήμης  και  γλώσσας  δεν

σχετίζεται με το γλωσσικό εξαγόμενο. Επίσης, σε μελέτη των Marcell και Weeks (198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της)

(όπ. αναφ. στο  Seung &  Chapman, 2004) δεν βρέθηκε βελτίωση στις επιδόσεις  των

συμμετεχόντων  στην  δοκιμασία  ανάκλησης  ψηφίων  με  την  απόκλιση  των  λεκτικών

απαντήσεων.  Αντίθετα,  βρέθηκε  πως άτομα με  DS αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία

στην  ανάκληση  των  ακουστικών  πληροφοριών  ανεξαρτήτως  των  απαιτήσεων  για

γλωσσική παραγωγή.

Οι  αναπαραστάσεις  των  φωνηματικών  κατατμήσεων  παρέχουν  γνώση  της

φωνοτακτικής  δομής  και,  έτσι,  υποστηρίζουν  τις  ικανότητες  ανάκλησης  των

20Αυτό, ωστόσο, ίσχυσε για άτομα με DS τα οποία παρουσίασαν καλά επίπεδα ακοής ή έκαναν χρήση 
εργαλείων υποβοηθούμενης ακοής.
21 Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως οι Willis και Gathercole (2001) θεώρησαν την κατανόηση ορισμένων
προτάσεων ως ανεξάρτητη της ανάκλησής τους. Από την άλλη, οι Chapman, Seung, Schwartz και Kay-
Raining Bird (2000) και οι Chapman, Hesketh και Kistler (2002) διαπίστωσαν πως η γλωσσική κατανόηση 
αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της γλωσσικής έκφρασης σε εφήβους με DS.

42



ψευδολέξεων  (Gathercole,  Frankish,  Pickering,  &  Picker,  1999,  όπ.αναφ.  στο  Laws,

2004).  Υπάρχουν  ενδείξεις  πως  τα  επίπεδα  λεξιλογικής  γνώσης  προβλέπουν  την

επίδοση  στις  δοκιμασίες  ανάκλησης  ψευδολέξεων  σε  άτομα  με  DS  με  υψηλότερα

επίπεδα λεξιλογίου (Laws & Gunn, 2004). Εάν αυτό το δεδομένο αντανακλά επίσης τη

διαθεσιμότητα των αναπαραστάσεων των κατατμήσεων, τότε αυτές ίσως θα διευκόλυναν

την  πρόσβαση  στο  λεξιλόγιο  και  θα  απελευθέρωναν  διεργασίες  για  την  παραγωγή

εκτενέστερων προτάσεων στην αφηγηματική δοκιμασία. Έναντι της ερμηνείας, ωστόσο,

συνομολογεί  το  εύρημα  πως  η  συσχέτιση  μεταξύ  ανάκλησης  ψευδολέξεων  και

εκφραστικής γλώσσας παρέμεινε  στατιστικά  σημαντική  ακόμα και  μετά την αφαίρεση

τωνεπιδόσεων στην ανάκληση λέξεων από το μοντέλο ανάλυσης (οι οποίες, πιθανότατα,

θα περιόριζαν την ποικιλία που σχετίζεται με την φωνοτακτική γνώση) (Laws, 2004).

Αντιφατική  φαίνεται  και  η  παραγωγή  μακρύτερων  ή  πιο  σύνθετων  του

αναμενόμενου  προτάσεων (Chapman et al.,  1998). Εκτός του τύπου της)  παρ’  ό,τι  τα  επίπεδα προτασικής

συνθετότητας  του  λόγου  ατόμων  με  DS μπορεί  να  βρίσκονται  σε  αντιστοιχία  με  το

επίπεδο ΜΜΕ τους (Thordardottir et al., 2002). Μελέτες ανάκλησης προτάσεων έχουν

δείξει  φτωχή ανάκληση από άτομα με DS συγκριτικά είτε  με το επίπεδο μη λεκτικής

νοητικής  ικανότητας  είτε  με  την  επίδοση  παιδιών  τυπικής  ανάπτυξης  αντίστοιχης

νοητικής ηλικίας ή αντίστοιχου ΜΜΕ (Eadie et al., 2002. Seung et al., 2000. Vicari et al.,

2002).

Οι  Seung και  Chapman (2004),  επίσης,  ανέδειξαν  τα  επίπεδα  γλωσσικής

παραγωγής (ΜΜΕ)  ως το  βασικό παράγοντα  πρόβλεψης  της  ικανότητας  ανάκλησης

προτάσεων.  Επομένως,  θεωρήθηκε  πως  το  χαμηλότερο  πεδίο  απομνημόνευσης

προτάσεων από τα  άτομα με  DS συγκριτικά  με  τα  αντίστοιχά  τους  νοητικής  ηλικίας

βασίζεται  στη  φτωχότερη  γλωσσική  παραγωγή.  «Τα  αποτελέσματα  αποδόθηκαν  είτε

στην  συντομότερη  παθητική  φωνολογική  αποθήκευση22 (εάν  θεωρήσουμε  πως  στη

δοκιμασία δεν έλαβε μέρος αυτοματοποιημένη ή επί σκοπώ διαδικασία επανάληψης και

πως το μέγεθος της φωνολογικής αποθήκευσης είναι ανεξάρτητο από τη μακρόχρονη

γνώση της  γλωσσικής  παραγωγής)  είτε  στην  συνεισφορά  της  μακρόχρονης  γνώσης

γλωσσικής παραγωγής στο εύρος της φωνολογικής αποθήκευσης ή στη λειτουργία ενός

αυτόματου κυκλώματος επανάληψης συμπεριλαμβανομένων των κινητικών περιοχών.

Ακόμα,  θα  μπορούσε  να  έχει  λάβει  μέρος  η  επί  σκοπώ  επανάληψη.»  (Seung &

Chapman, 2004, σ. 168). Εκτός του τύπου της).

22Καθώς η διάρκεια ενάκλησης βρέθηκε φτωχότερη στο DS.
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Όπως  αναφέρθηκε  ανωτέρω,  διαταραχές  στη  λεκτική  βραχύχρονη  μνήμη

μπορούν να οδηγήσουν σε δυσκολίες στην εκμάθηση των μορφών των ήχων και κατ’

επέκταση στην εκμάθηση του λεξιλογίου. Παρ’ όλα αυτά το λεξιλόγιο στο  DS αποτελεί

ισχυρό  πεδίο  σχετικά  με  τους  υπόλοιπους  γλωσσικούς  τομείς,  το  οποίο  θέτει  υπό

αμφισβήτηση το μοντέλο του φωνολογικού κυκλώματος ως μηχανισμού που συνεισφέρει

στη γλωσσική εκμάθηση. Ωστόσο, το λεξιλόγιο ίσως εμφανίζεται καλύτερο από τις πιο

σύνθετες  γλωσσικές  ικανότητες  καθώς  αντανακλά  αποκρυσταλλωμένη  ικανότητα23.

Πράγματι,  άτομα  με  DS με  υψηλότερα  επίπεδα  λεκτικής  βραχύχρονης  μνήμης

επιδεικνύουν καλύτερες γλωσσικές ικανότητες (Laws & Gunn, 2004).

23Αποκρυσταλλωμένη ικανότητα εννοείται η ικανότητα η οποία εδράζεται στην αποκρυσταλλωμένη 
νοημοσύνη (crystallized intelligence), δηλαδή, στο σύνολο των γνωστικών δεξιοτήτων τις οποίες έχει 
κατακτήσει το άτομο μέσω της εμπειρίας. Ρευστή νοημοσύνη, αντιθέτως, θεωρείται η ικανότητα 
αφηρημένης σκέψης και επιτυχούς αντιμετώπισης νέων προβλημάτων.
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Κεφάλαιο 4. Αφηγηματική ικανότητα 

Η αφηγηματική ικανότητα, η ικανότητα δηλαδή παραγωγής (telling) ή αναπαραγωγής

(retelling) μιας προσωπικής ή φανταστικής ιστορίας, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της

ικανότητας παραγωγής προφορικού λόγου. Διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση

της συνοχής συνομιλιών σε κοινωνικές περιστάσεις (McCabe & Bliss, 2003) καθώς και

στη σχολική επιτυχία  (Dickinson  & McCabe,  2001).  Από τους  McCabe και  Peterson

(1991) θεωρείται ως η «γέφυρα προς τον εγγραματισμό» θεμελιώνοντας την ανάγνωση

και τη γραφή. 

Η  ανάπτυξη  των  αφηγηματικών  δεξιοτήτων  απαιτεί  την  αφομοίωση  γνωστικών,

κοινωνικών και γλωσσικών παραγόντων (Berman 1995, όπ. αναφ. στο Chapman et al.,

2002). Προκειμένου να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μία αφήγηση πρέπει ο αφηγητής να

είναι ικανός να ενσωματώσει και να οργανώσει τις καθημερινές εμπειρίες του σε νοητικές

αναπαραστάσεις των γεγονότων και κατά τη συνομιλία με τον ακροατή να συγκρατεί τα

γεγονότα αυτά στη μνήμη του,  ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί  προφορικό λόγο για να

αναπαραστήσει με συνοχή τις χρονικές και αιτιακές σχέσεις μεταξύ τους (Berman, 1995.

Lahey & Bloom, 1994). Επιπλέον, η αφήγηση εμπεριέχει λήψη προοπτικής και εξαγωγή

συμπερασμάτων για τη νοητική κατάσταση (π.χ. συναισθήματα, σχέδια και στόχοι) των

χαρακτήρων της ιστορίας καθώς και προβλέψεις για τις δράσεις και αντιδράσεις τους

(Trabasso & Nickels, 1992). Τέλος, η εξοικείωση με συγκεκριμένες θεματικές και δράσεις

καθώς  και  οι  κοινωνικές  εμπειρίες  συνεισφέρουν  στην  ανάπτυξη  της  αφηγηματικής

ικανότητας (Miles & Chapman, 2002). Συνοπτικά, η αφηγηματική γλώσσα προωθεί την

ανάπτυξη των παιδιών σε γνωστικούς, γλωσσικούς και κοινωνικούς πραγματολογικούς

τομείς.

Στο  παρόν κεφάλαιο  θα  γίνει  μία  ανασκόπηση των  θεωρητικών  και  ερευνητικών

δεδομένων  σχετικά  με  τις  ικανότητες  οι  οποίες  είναι  απαραίτητες  προκειμένου  ένας

αφηγητής  να αποδώσει  ολοκληρωμένα μια  ιστορία.  Ειδικότερα,  στην ενότητα  4.1 θα

αναφερθούμε  στην  αφηγηματική  ικανότητα  στην  τυπική  γλωσσική  ανάπτυξη,

εστιάζοντας στα γλωσσικά μέσα τα οποία απαιτούνται σε μια αφήγηση (μικροδομή) για

την  απόδοση  της  νοητικής  δομής  της  ιστορίας  (μακροδομή),  στη  νοητική  δομή  της

ιστορίας και στον ρόλο της εργαζόμενης μνήμης στην αφήγηση. Στην ενότητα 4.2 θα

παρουσιάσουμε δεδομένα σχετικά με τις αφηγηματικές ικανότητες ατόμων με  DS. Στις

τελευταίες ενότητες (4.3) και (4.4) θα αναφερθούμε στη Θεωρία του Νου και στη χρήση

επαγωγικής γλώσσας αντίστοιχα και στη σχέση τους με την αφηγηματική ικανότητα. 
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4.1 Η αφηγηματική ικανότητα στην τυπική ανάπτυξη

4.1.1 Μακροδομή

Στην  τυπική  ανάπτυξη,  η  αφήγηση κάνει  την  εμφάνισή  της  κατά  την  πρώιμη

προσχολική ηλικία,  οπότε τα παιδιά  ξεκινούν να χρησιμοποιούν δομικά στοιχεία  στις

αφηγήσεις τους. Οι πιο πρώιμες μορφές αφηγήσεων είναι τα σενάρια ή οι  αναφορές

γενικών  γεγονότων,  όπως  περιγραφή  ενός  μπάνιου  (Nelson,  198). Εκτός του τύπου της6,  όπ.αναφ.  στο

Boudreau & Chapman, 2000). Οι αφηγήσεις των νηπίων αφορούν παλιές προσωπικές

εμπειρίες οι  οποίες ήταν συναισθηματικά έντονες ή αρνητικές (Miller &  Sperry, 198). Εκτός του τύπου της6.

Sutton-Smith,  198). Εκτός του τύπου της6).  Τα  παιδιά  εμπλουτίζουν  τα  είδη  αφηγήσεών  τους  καθώς

μεγαλώνουν  και  περίπου  στην  ηλικία  των  τριών  ή  τεσσάρων  είναι  σε  θέση  να

αναδιηγηθούν συγκεκριμένες εμπειρίες ανεξάρτητα (Hudson & Shapiro, 1991).

Κατά  την  ανάπτυξη  οι  αφηγήσεις  αποκτούν  μεγαλύτερο  μήκος  και  το

περιεχόμενο, καθώς και η ποιότητα και οι τύποι πληροφορίας, αυξάνονται. Η ποσότητα

πληροφορίας αυξάνεται με την ηλικία (Griffith,  Ripich, &  Dastoli, 198). Εκτός του τύπου της6) ενώ τα παιδιά

σταδιακά μπορούν να  κατανοούν  και  να  εκφράζουν  αιτιακές  και  αναφορικές  σχέσεις

μεταξύ  των γεγονότων των αφηγήσεων (Lahey &  Bloom,  1994).  Οι  αιτιακές σχέσεις

συνεπάγονται  γνώσεων για  την  περιγραφή των  προθέσεων των  χαρακτήρων και  τη

νοητική κατάσταση των άλλων (Kemper & Edwards, 198). Εκτός του τύπου της6.  Trabasso & van den Broek,

198). Εκτός του τύπου της5, όπ. αναφ. στο Boudreau & Chapman, 2000). Κατά παρόμοιο τρόπο, η ικανότητα

εξαγωγής συμπερασμάτων προϋποθέτει  τη δημιουργία  νοητικών σχημάτων τα οποία

βασίζονται στην γνώση για τον κόσμο που εδράζεται στη μακρόχρονη μνήμη αλλά και

στις  πληροφορίες που παρέχονται από το εκάστοτε περικείμενο.  Η κατανόηση και  η

έκφραση των αιτιακών σχέσεων και της επαγωγής στις αφηγήσεις βασίζεται εν μέρει

στην ικανότητα του παιδιού να συγκρατεί πολλά γεγονότα ταυτόχρονα στη μνήμη του

ώστε να μπορέσει να κατανοήσει τη σύνδεση μεταξύ των γεγονότων (Lahey &  Bloom,

1994).

Τα περισσότερα παιδιά ηλικίας τριών ετών περιγράφουν μεμονωμένες εικόνες,

αναφέροντας αποσπασματικά μόνο τα πιο εμφανή στοιχεία της ιστορίας. Μεγαλύτερα

παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  αρχίζουν  να  δομούν  τις  ιστορίες  τους  αποδίδοντας  στα

γεγονότα συνέχεια  και  συνδέοντας τα εναρκτήρια γεγονότα με τα αποτελέσματα ενώ

ενίοτε  αναφέρουν  και  τις  ενέργειες  των  χαρακτήρων  οι  οποίες  μεσολαβούν  μεταξύ

εναρκτήριου γεγονότος και αποτελέσματος.  Περίπου στην ηλικία των 5 με 6 ετών τα

46



παιδιά  είναι  σε  θέση  να  αποδώσουν  χρονολογική  σύνδεση  στα  γεγονότα  και  να

επικοινωνήσουν  πρωταρχικά  αφηγηματικά  μοτίβα  (story themes).  Η  οργάνωση  των

δομικών  στοιχείων  της  αφήγησης  συνεχίζει  να  εξελίσσεται  κατά  τη  σχολική  ηλικία

καθόσον τα παιδιά αναπτύσσουν ισχυρότερο γνωστικό σκελετό ώστε να μπορούν να

αποδίδουν αλληλουχία στα γεγονότα και να διακρίνουν τους στόχους και τα σχέδια των

χαρακτήρων (Lahey & Bloom, 1994).

4.1.2 Μικροδομή

Η αναπαράσταση των γεγονότων και  οι  γλωσσικές  ικανότητες  θεωρείται  πως

αναπτύσσονται  συγχρονικά (Berman & Slobin,  1994).  Για την παραγωγή αφηγήσεων

είναι απαραίτητο ένα ελάχιστο όριο γλωσσικής ικανότητας (Hudson & Shapiro, 1991). Τα

παιδιά  πρέπει  να  ανασύρουν  λεξικά  αναφορικά  στοιχεία  (referents)  προκειμένου  να

αναπαραστήσουν τους δράστες και τα γεγονότα της ιστορίας που αφηγούνται  και να

έχουν  αναπτύξει  ορισμένες  βασικές  μορφοσυντακτικές  ικανότητες  οι  οποίες  τους

επιτρέπουν να διαχωρίζουν τα αφηγηματικά  είδη μεταξύ τους και  να αποδίδουν  στα

γεγονότα  αιτιολογικές  και  χρονικές  συνδέσεις.  Για  παράδειγμα,  η  εξιστόρηση  ενός

γεγονότος απαιτεί συνήθως τη χρήση δεικτών παρελθοντικών χρόνων σε αντίθεση με τα

σενάρια στα οποία ταιριάζουν ενεστωτικοί τύποι ρημάτων. Ακόμη, η τυπική ανάπτυξη

επιφέρει αύξηση της λεξικής ποικιλίας και της ικανότητας εναλλαγής των χρόνων στις

αφηγήσεις (Berman & Slobin, 1994).

Ακόμη,  καθώς  τα  παιδιά  αναπτύσσονται,  εξελίσσονται  και  οι  μηχανισμοί

συνοχής, η ικανότητά τους δηλαδή να επιλέγουν τις κατάλληλες δομές για να συνδέουν

τα  νοήματα  στις  προτάσεις  που  παράγουν  (Berman &  Slobin,  1994).  Στις  πρώιμες

ηλικίες  τα  παιδιά  χρησιμοποιούν  σπάνια  και  ελάχιστους  συνδέσμους,  συνήθως

παρατακτικούς (π.χ. “και”) (Hudson & Shapiro, 1991). Περίπου στην ηλικία των 5 ετών

παρατηρείται επιτάχυνση στη χρήση συνδετικών μηχανισμών, η οποία ίσως υποδηλώνει

μία συνολική ποιοτική αναδιαμόρφωση της αντίληψης της οργάνωσης της αφήγησης. Η

αλλαγή  αυτή  θα  μπορούσε,  επίσης,  να  σημαίνει  πως  τα  παιδιά  έχουν  αρχίσει  να

αναπτύσσουν  πιο  σύνθετες  νοητικές  αναπαραστάσεις,  δεδομένου  ότι  η  χρήση  των

μηχανισμών συνοχής στηρίζεται εν μέρει στην ικανότητα κατασκευής και συγκράτησης

πιο  σύνθετων  νοητικών  μοντέλων  (Lahey &  Bloom,  1994),  όπως,  επίσης,  και  στην
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ικανότητα αντίληψης των πληροφοριακών αναγκών του ακροατή (Baltaxe & D’Angiola,

1992, όπ. αναφ. στο Boudreau & Chapman, 2000). 

4.2       Η αφηγηματική ικανότητα στο DS

Τα άτομα με DS εμφανίζουν υψηλότερες μη λεκτικές γνωστικές και κοινωνικές

δεξιότητες και δεξιότητες γλωσσικής κατανόησης παρά δεξιότητες εκφραστικής σύνταξης

και λεξιλογίου. Δεδομένου του μεγάλου εύρους των δυσκολιών των ατόμων με DS στη

γλωσσική  κατάκτηση,  η  εξέταση  δειγμάτων  καθημερινού  (αυθόρμητου)  και

αφηγηματικού λόγου αποτελεί σημαντικό γλωσσολογικό εργαλείο για τη διερεύνηση του

γλωσσικού  προφίλ  του  συνδρόμου.  Και  τα  δύο  είδη  λόγου  εξετάζονται  σε  επίπεδο

μακροδομής, δηλαδή ως προς το περιεχόμενό τους, και σε επίπεδο μικροδομής, δηλαδή

ως προς τη μορφή τους (λεξιλόγιο και φραστική δομή).

Η αφηγηματική παραγωγή σχετίζεται στενά με την εκφραστική γλώσσα, η οποία

αποτελεί πεδίο αδυναμίας των ατόμων με DS. Ως προς τη μικροδομή έχει παρατηρηθεί

πως τα άτομα με DS παρουσιάζουν σημαντική δυσκολία στον αυθόρμητο λόγο αλλά

αποδίδουν  καλύτερα  σε  αφηγηματικά  περικείμενα  (Finestack  &  Abbeduto,  2010),

ωστόσο,  με  εμφανή  ελλείμματα  (Boudreau &  Chapman,  2000.  Channell,  McDuffie,

Bullard,  & Abbeduto, 2015. Chapman et al.,  1998). Εκτός του τύπου της. Eadie et al.,  2002. Hogan-Brown,

Losh,  Martin,  &  Mueffelmann,  2013.  Keller-Bell &  Abbeduto,  2007).  Τα  ευρήματα,

ωστόσο,  ποικίλλουν  και  ορισμένες  έρευνες  διαπιστώνουν  πως  άτομα  με  DS  σε

ορισμένες περιπτώσεις (ιδιαίτερα έφηβοι και νέοι ενήλικες) αποδίδουν σε βαθμό ισότιμο

ή και  υψηλότερο  από αυτόν  των  αντιστοίχων  τους  τυπικής  ανάπτυξης  σε  μετρήσεις

μικροδομής αφηγηματικής ικανότητας (Boudreau & Chapman, 2000. Kay-Raining Bird et

al., 2008). Εκτός του τύπου της. Thordardottir et al., 2002). 

Στο επίπεδο της μακροδομής,  από την άλλη,  παρουσιάζουν ορισμένα δυνατά

σημεία συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχης μη λεκτικής νοημοσύνης,

(Boudreau &  Chapman, 2000.  Kay-Raining  Bird et al., 2008). Εκτός του τύπου της.  Keller- Bell & Abbeduto,

2007.  Miles  &  Chapman,  2002.).  Ωστόσο,  σε  ορισμένα  επίπεδα  μακροδομής

παρουσιάζουν ελλείμματα  (Boudreau & Chapman, 2000. Miles & Chapman, 2002).

Σύμφωνα με τους  Channell κ. συν. (2015), οι κοινωνικές γνωστικές ικανότητες

των  ατόμων  με  DS θεωρούνται  τροχοπέδη  στην  ανάπτυξη  των  αφηγηματικών
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ικανοτήτων τους. Παρά την έντονη πρόθεση για κοινωνικοποίηση και την τρυφερότητά

τους, τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι με  DS εμφανίζουν αδυναμία στην γνωστική

επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών (Channell et al.,  2015) και δυσκολεύονται στις

διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις. Για παράδειγμα, είναι εμφανές πως άτομα με DS πιο

δύσκολα δομούν  τις  εμπειρίες  τους  σε  νοητικές  αναπαραστάσεις  και  συγκρατούν  τα

γεγονότα  στη  μνήμη  τους,  ενώ παράλληλα  επεξεργάζονται  γλωσσικές  δομές  για  να

αποδώσουν σε αυτά χρονολογικές και αιτιολογικές σχέσεις. Τέλος, υπάρχουν ορισμένες

ενδείξεις  πως δυσκολεύονται  να κατανοήσουν τη  νοητική  κατάσταση (συναισθήματα,

σχέδια και στόχοι) των χαρακτήρων της ιστορίας καθώς και να προβλέψουν τις δράσεις

και τις αντιδράσεις τους (Channell et al., 2015). 

Αν  και  έχουν  υπάρξει  μελέτες  προφορικών  και  γραπτών  δειγμάτων,  τα

αποτελέσματα  αποκλίνουν  μεταξύ  τους  καθώς  τα  αφηγηματικά  περικείμενα  (π.χ.

εκμαίευση προσωπικών ιστοριών,  εικόνες,  ιστορίες  βασισμένες σε εικόνες,  βίντεο),  ο

τρόπος  εκμαίευσης  (π.χ.  οπτικό  ή  ακουστικό  υλικό,  αφήγηση  ή  αναδιήγηση)  και  η

τροπικότητα  αφήγησης  (προφορικός  ή  γραπτός  λόγος)  ποικίλλουν.  Στην  παρούσα

μελέτη θα εστιάσουμε στον προφορικό αφηγηματικό λόγο των ατόμων με DS. Θα γίνει

μία βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την αφηγηματική ικανότητα στο DS, όπως

αυτή έχει αποτυπωθεί σε μελέτες αφήγησης ιστοριών (storytelling), τη μέθοδο η οποία

ακολουθήθηκε από την ερευνήτρια.

4.2.1 Μικροδομή

Σχετικά  με  τη  μικροδομή  του  αφηγηματικού  λόγου των ατόμων με  DS έχουν

υπάρξει  λίγες μελέτες,  οι  οποίες παραθέτουν διαφορετικά δεδομένα και εστιάζουν σε

διαφορετικές  πτυχές  του  λόγου.  Μια  διαδεδομένη  μονάδα  μέτρησης  της  μικροδομής

αποτελεί το μέσο μήκος εκφωνήματος (ΜΜΕ). Ακόμα, πολλοί μελετητές αναλύουν τον

αφηγηματικό λόγο με βάση την προτασική συνθετότητα (Thordardottir et al., 2002), τον

αριθμό των λέξεων (NW) και τον αριθμό των διαφορετικών λέξεων (NDW24) (Boudreau &

Chapman,  2000.  Chapman  et  al.,  1998). Εκτός του τύπου της)  που  χρησιμοποιούν  οι  συμμετέχοντες  στην

αφήγησή τους. Τέλος, μία πιο ενδελεχής μελέτη της μικροδομής αποτελεί η ανάλυση της

γραμματικότητας των προτάσεων των συμμετεχόντων και της χρήσης συγκεκριμένων

24 Number of Different Words
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γραμματικών δομών (Chapman et al., 1998). Εκτός του τύπου της.  Eadie et al., 2002. Hesketh & Chapman,

1998). Εκτός του τύπου της. Jofee & Varlokosta, 2007. Keller-Bell & Abbeduto, 2007). 

Η εκφραστική  γλώσσα στο  DS παρουσιάζει,  ως  επί  το  πλείστον,  ελλείμματα.

Παιδιά και έφηβοι με  DS επιδεικνύουν χαμηλότερες επιδόσεις ως προς το ΜΜΕ, τον

αριθμό  των  διαφορετικών  λέξεων  και  τον  συνολικό  αριθμό  λέξεων  (Boudreau &

Chapman,  2000.  Chapman et al.,  1998). Εκτός του τύπου της).  Ακόμη,  παρουσιάζουν  αδυναμίες  σε

συγκεκριμένα  επίπεδα  γραμματικής,  συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  ποικίλων

μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών, όπως του χρόνου, της συμφωνίας υποκειμένου –

ρήματος, των τροπικών ρημάτων κ.ά. (Chapman et al., 1998). Εκτός του τύπου της. Eadie et al., 2002).

 Οι Chapman κ. συν. (1998). Εκτός του τύπου της) παρατηρούν πως παιδιά, έφηβοι και νέοι ενήλικες με

DS παραλείπουν  περισσότερες  λέξεις  (κυρίως  λειτουργικές  λέξεις,  όπως ρηματικούς

τύπους,  άρθρα,  προθέσεις,  αντωνυμίες,  επιρρήματα  και  συνδέσμους,  οι  οποίες

συμβάλλουν στη συνθετότητα των προτάσεων) συγκριτικά με τα αντίστοιχά τους τυπικής

ανάπτυξης  ως  προς  τη  μη  λεκτική  νοητική  ηλικία.  Οι  Hesketh και  Chapman (1998). Εκτός του τύπου της)

παρατηρούν πως παιδιά  με  DS παράγουν σημαντικά λιγότερα βοηθητικά/γραμματικά

ρήματα (π.χ. do, be ή have) και κύρια ρήματα ανά εκφώνημα συγκριτικά με τα αντίστοιχά

τους  ΤΑ σε ΜΜΕ. Ακόμη,  παιδιά  με μεγαλύτερο του 3.5 ΜΜΕ παράγουν σημαντικά

υψηλότερο  αριθμό  διαφορετικών  κύριων,  αλλά όχι  γραμματικών,  ρημάτων,  το  οποίο

υποδηλώνει  διαφορετικό  ρόλο του  ΜΜΕ στο  DS.  Οι  Finestack  και  Abbeduto  (2010)

διαπιστώνουν  πως  έφηβοι  και  νέοι  ενήλικες  με  DS  χρησιμοποιούν  σημαντικά

απλούστερα και  λιγότερα γραμματικά  ορθά εκφωνήματα και  παρουσιάζουν ιδιαίτερες

δυσκολίες στη χρήση των ρημάτων και της άρνησης συγκριτικά με τα νεώτερα παιδιά ΤΑ

αντίστοιχης  μη  λεκτικής  νοητικής  ηλικίας.  Τέλος,  οι  Channell κ.  συν.  (2015)

διαπιστώνουν πως παιδιά και έφηβοι με  DS χρησιμοποιούν λιγότερα επιρρήματα και

ρήματα συγκριτικά με αντίστοιχά τους παιδιά ΤΑ ως προς τη μη λεκτική νοητική ηλικία,

με  τα  ρήματα  να  παραμένουν  πεδίο  δυσκολίας  ακόμη  και  μετά  την  εξίσωση  των

συμμετεχόντων ως προς το ΜΜΕ. Μάλιστα, μετά από εξίσωση των συμμετεχόντων με

DS και σύνδρομο εύθραυστου Χ (στο εξής  FXS)25 ως προς το ΜΜΕ, τα άτομα με  DS

εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη χρήση ρημάτων. Επομένως, πέραν της

γενικώς διαταραγμένης εκφραστικής γραμματικής, το DS εμφανίζει ιδιαίτερα ελλείμματα

25Fragile X Syndrome
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στην παραγωγή ρημάτων, τα οποία πιθανόν να μην προκύπτουν από τη γενική νοητική

αναπηρία26. 

Οι  Boudreau και  Chapman (2000)  εντοπίζουν σπανιότερη χρήση αναφορικών

μηχανισμών για την εισαγωγή των χαρακτήρων σε παιδιά και εφήβους με DS συγκριτικά

με  τη  μη  λεκτική  νοητική  τους  ηλικία.  Το  έλλειμμα  αυτό  αποδόθηκε  στην  ένδεια

γλωσσικών  μέσων  για  την  κωδικοποίηση  της  νέας  και  της  παλαιάς  πληροφορίας,

δεδομένου οτι τα άτομα με DS δεν παρουσίασαν πρόβλημα στη χρήση αναφορών στους

χαρακτήρες  και  στα  γεγονότα  κατά  τη  διάρκεια  των  αφηγήσεων  χρησιμοποιώντας

μηχανισμούς συνοχής κατά μέσο όρο 8). Εκτός του τύπου της0%.

Ορισμένες  μελέτες  διαπιστώνουν  πως άτομα με  DS δεν  διαφέρουν ή,  ακόμα

περισσότερο, ξεπερνούν τις γλωσσικές επιδόσεις των αντιστοίχων τους ΤΑ σε ορισμένα

επίπεδα μικροδομής. Οι  Bird,  Cleave,  White,  Pike και  Helmkay (2008). Εκτός του τύπου της) δεν εντόπισαν

σημαντικές  διαφορές  μεταξύ  παιδιών  και  εφήβων  με  DS και  παιδιών  ΤΑ

αντιστοιχισμένων  βάσει  αναγνωστικής  ικανότητας  ως  προς  το  ΜΜΕ,  τον  συνολικό

αριθμό λέξεων και διαφορετικών λέξεων (NDW). Οι Bird κ. συν. (2008). Εκτός του τύπου της) και οι Boudreau

και  Chapman (2000),  μάλιστα,  παρατήρησαν  πως  παιδιά  και  έφηβοι  με  DS

χρησιμοποιούσαν  περισσότερα εκφωνήματα συγκριτικά  με  τα αντίστοιχά  τους  ΤΑ σε

αναγνωστικές  ικανότητες  και  παρόμοια  ΜΜΕ.  Οι  Miles και  Chapman (2002)

διαπίστωσαν πως όσον αφορά στις μετρήσεις λεξικής ποικιλίας και ποσού ομιλίας στις

αφηγήσεις, δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από τα αντίστοιχά τους σε ΜΜΕ στις

μετρήσεις  εκφραστικού  λεξιλογίου  και  λεξικής  ποικιλίας  (σύνολο  λέξεων,  σύνολο

διαφορετικών λέξεων). Οι Thordardottir κ. συν. (2002)27 δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές

μεταξύ εφήβων με  DS και των αντιστοίχων τους ΤΑ σε ΜΜΕ ως προς τη συντακτική

πολυπλοκότητα των προτάσεων, δηλαδή τη χρήση σύνθετων προτάσεων και πολλαπλά

σύνθετων  δομών,  ως  προς  την  ποικιλία  σύνθετων  προτάσεων,ως  προς  τη  χρήση

διαφορετικών τύπων σύνθετων δομών και ως προς τη σειρά κατάκτησης των διαφόρων

σύνθετων δομών, αν και τα άτομα με DS ξεπερνούσαν την ομάδα ελέγχου ως προς τους

δείκτες αυτούςκαι σε μέσο όρο και σε ανώτατη επίδοση (βλ. και 2.2). Παρ’ όλα αυτά

26Αντιπαραθετικά με τους Chanell κ.συν. (2015), οι Finestack και Abbeduto (2010) όπως και οι Price κ.συν.
(2008). Εκτός του τύπου της) παρουσιάζουν ορισμένες δυσκολίες του DS ως χαρακτηριστικά της γενικής νοητικής αναπηρίας. Σε
γενικές  μετρήσεις  γραμματικότητας  (π.χ.  νοηματικών ενοτήτων (C-units),  «Αναπτυξιακής  βαθμολόγησης
περιόδων» (Developmental  Sentence Scoring))  άτομα με  FXS ξεπερνούν σε επίδοση άτομα με  DS. Σε
ειδικότερες  μετρήσεις  ανά  κατηγορία  (αόριστες  αντωνυμίες,  κύρια  ρήματα,  προτάσεις  άρνησης)  οι  δύο
ομάδες παρουσιάζουν παρόμοιες επιδόσεις. 

27Το δείγμα της έρευνάς τους αποτελεί μέρος του δείγματος των Chapman κ. συν. (1998).
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υπήρξε μεγάλη ποικιλία στην επίδοση μεταξύ των συμμετεχόντων με  DS, με λιγότερα,

ωστόσο,  άτομα  να  μη  χρησιμοποιούν  σύνθετη  σύνταξη  συγκριτικά  με  τα  άτομα  της

ομάδας ελέγχου ΤΑ.

Οι Keller-Bell και Abbeduto (2007) διαπιστώνουν, επίσης, στατιστικά σημαντικά

λιγότερες ορθές νοηματικές ενότητες λόγου (C-units) στο λόγο ατόμων με DS συγκριτικά

με  αυτόν  ατόμων  ΤΑ  και  ατόμων  με  FXS αντίστοιχης  νοητικής  ηλικίας.  Ωστόσο,  οι

ομάδες δεν διέφεραν ως προς άλλες γλωσσικές μετρήσεις, όπως αριθμός νοηματικών

ενοτήτων  λόγου,  αριθμός  διαφορετικών  λέξεων,  ΜΜΕ σε  λέξεις  (MLUw),  πυκνότητα

προτάσεων  (Sentence Density),  μέσος  αριθμός  συνδετικών  στοιχείων  (connectors).

Αυτό ίσως οφείλεται στο αφηγηματικό περικείμενο, το οποίο έχει θεωρηθεί ως τρόπος

εκμαίευσης πιο σύνθετης σύνταξης συγκριτικά με τον αυθόρμητο λόγο.

Οι Hogan-Brown κ. συν. (2013) δεν εντόπισαν διαφορές μεταξύ ατόμων με DS,

FXS και ΤΑ αντίστοιχης μη λεκτικής νοητικής ηλικίας ως προς το μήκος των αφηγήσεων,

το  ΜΜΕ  και  τη  συντακτική  συνθετότητα  (χρήση  παράταξης,  αναφορικών  και

επιρρηματικών  προτάσεων,  παθητικών  δομών  και  ρηματικών  συμπληρωμάτων).

Ωστόσο,  διαπίστωσαν διαφορετικά αφηγηματικά  μοτίβα  στις  διαγνωστικές ομάδες ως

προς τη συντακτική συνθετότητα, τα οποία προέκυψαν από την αλληλεπίδραση των μη

λεκτικών  γνωστικών  ικανοτήτων  και  της  διάγνωσης.  Τα  παιδιά  με  DS (όπως και  τα

παιδιά με αυτισμό) έδειξαν απότομη αύξηση της συντακτικής συνθετότητας παράλληλη

της αύξησης της μη λεκτικής νοητικής ηλικίας, ως απότοκο της χρήσης παρατακτικών και

αναφορικών  προτάσεων.  Στην  ομάδα  με  DS  η  χρήση  παρατακτικών  προτάσεων

παρουσίασε  κοινή  πορεία  με  των  υπολοίπων  ομάδων.  Η  χρήση  αναφορικών

προτάσεων, ωστόσο, στο DS (όπως και στην ομάδα FXS δίχως αυτισμό) έφθινε με την

αύξηση της μη λεκτικής νοητικής ηλικίας. Γενικώς, η χρήση των αναφορικών προτάσεων

ήταν  σπάνια  για  όλες  τις  ομάδες.  Τέλος,  βρέθηκε  ότι  η  μη  λεκτική  νοητική  ηλικία

συσχετίζεται με τη χρήση επιρρηματικών προτάσεων.

Καθώς φαίνεται  από τα δεδομένα των προαναφερθεισών ερευνών,  ορισμένοι

μελετητές  διαπιστώνουν  ελλείμματα  των  ατόμων  με  DS ως  προς  την  εκφραστική

γλωσσική ικανότητα (Boudreau & Chapman, 2000. Chapman et al., 1998). Εκτός του τύπου της. Finestack &

Abbeduto, 2010. Price et al., 2008). Εκτός του τύπου της. Rosin et al., 198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της), ενώ άλλοι θεωρούν τις επιδόσεις

των ατόμων με DS στη μικροδομή ισότιμη αυτών των αντιστοίχων ατόμων ΤΑ (Keller &

Abbeduto,  2007.  Thordardottir et  al.,  2002).  Πιθανές  εξηγήσεις  που  έχουν  προταθεί

(Finestack &  Abbeduto, 2010) για τις διαφορές μεταξύ των δεδομένων αποτελούν το
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διαφορετικό  ηλικιακό  εύρος  των  συμμετεχόντων  καθώς  και  το  περιβάλλον

δειγματοληψίας (αφηγηματικό περικείμενο έναντι αυθόρμητου λόγου). Ωστόσο, ως προς

την  πρώτη  εξήγηση,  από  τη  μία,  εγείρονται  αμφιβολίες,  καθώς  οι  μελέτες  που

συντάσσονται  υπέρ  των  ελλειμμάτων  περικλείουν  ηλικίες  νεώτερες  της  έρευνας  των

Finestack και  Abbeduto (2010)  ενώ  οι  μελέτες  της  αντίθετης  άποψης  περικλείουν

συμμετέχοντες του ιδίου ηλικιακού εύρους. Ως προς το περικείμενο, από την άλλη, η

μελέτη  των  Finestack και  Abbeduto (2010)  παρότι  βασίζεται  σε  αφηγηματικό

περικείμενο, στο οποίο, ως επί το πλείστον, οι ομάδες  DS και ΤΑ δεν παρουσιάζουν

διαφορές,  εντοπίζει  στατιστικά  σημαντικές  διαφορές  στην  επίδοση  μεταξύ  των  δύο

ομάδων. 

Η πιο πιθανή εξήγηση ως προς τα αποκλίνοντα αποτελέσματα των μελετών του

αφηγηματικού λόγου ατόμων με DS έγκειται στις διαφορετικές μετρήσεις. Οι μελέτες των

Keller-Bell και  Abbeduto (2007) και των  Thordardottir κ.συν.  (2002),  για παράδειγμα,

χρησιμοποίησαν  ευρείες  μετρήσεις  της  αφηγηματικής  ικανότητας,  όπως  δείκτες

προτασικής  πυκνότητας  και  σύνθετων  περιόδων  (προτασική  πυκνότητα,  ποσοστό

σύνθετων προτάσεων), και ίσως παραβλέπουν πιο συγκεκριμένες όψεις της γλωσσικής

ικανότητας. Από την άλλη, οι Finestack και Abbeduto (2010) χρησιμοποίησαν το μοντέλο

«Αναπτυξιακής  βαθμολόγησης  περιόδων»  (DSS),  το  οποίο  θεωρείται  ως  πιο

εξειδικευμένο  εργαλείο  γλωσσικής  αξιολόγησης  καθώς  περιλαμβάνει  την  εξέταση

συγκεκριμένων γραμματικών δομών. Ίσως, επομένως, οι ευρείες γλωσσικές μετρήσεις

να αποτυγχάνουν στον εντοπισμό ανεπαίσθητων πλην σημαντικών διαφορών μεταξύ

ατόμων με DS και ατόμων ΤΑ, ειδικά σε μελέτες εφήβων και ενηλίκων. 

4.2.2 Μακροδομή

Όπως και η μικροδομή, έτσι και η μακροδομή στον αφηγηματικό λόγο ατόμων με

DS έχει μελετηθεί ελάχιστα και τα αποτελέσματα των ερευνών παρουσιάζουν ασυνέπεια

μεταξύ  τους.  Οι  μελέτες  διαφέρουν  μεταξύ  τους  ως  προς  τα  εργαλεία  εκμαίευσης

αφηγήσεων (βιβλία με εικόνες, βουβά βίντεο ή εικόνες με μία ή περισσότερες σκηνές),

ως προς τον τρόπο εκμαίευσης (αφήγηση ή αναδιήγηση), ως προς την παροχή ή μη

υποστήριξης  οπτικού  υλικού  κατά  την  αναδιήγηση  (retell),  ως  προς  τα  εργαλεία

μέτρησης  των  γνωστικών  ικανοτήτων  (π.χ.  Raven’s Progressive Matrices,  WISC,
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Ανάλυση Μοτίβων (Pattern Analysis), Δοκιμή Μνήμης Σφαιριδίων28). Εκτός του τύπου τηςκ.α.), των γλωσσικών

ικανοτήτων  (π.χ.  ΜΜΕ  σε  λέξεις,  ΜΜΕ  σε  μορφήματα,  μοντέλο  «Αναπτυξιακής

βαθμολόγησης  περιόδων»  κ.α)  και  της  έκφρασης  αφηγηματικού  περιεχομένου  (π.χ.

Αφηγηματικές  δομές  ιστορίας29,  επεισοδιακή  δομή30 κ.α.)  και  ως  προς  τις  ομάδες

ελέγχου με τις οποίες συγκρίνονται οι ομάδες ατόμων με DS. Άτομα με DS συγκρίνονται

κατά  καιρούς  με   διαφορετικές  ομάδες  ελέγχου (ως προς τη  χρονολογική  ηλικία,  τη

νοητική  ηλικία,  τη  συντακτική  κατανόηση  ή/και  εκφραστική  σύνταξη)  καθώς  και  με

διαφορετικές  κλινικές  ομάδες  (π.χ.  με  WS,  FXS,  SLI κ.α.).  Τέλος,  η  ασυνέπεια  στα

αποτελέσματα  ορισμένων  μελετών  θα  μπορούσε  να  αποδοθεί  ως  ένα  βαθμό  στο

διαφορετικό ανά έρευνα ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων με DS. 

O αφηγηματικός λόγος ατόμων με DS εμφανίζει σημαντικά ελλείμματα δομής και

περιεχομένου (Loveland,  McEvoy,  &  Tunali,  1990).  Ορισμένες  μελέτες  διαπιστώνουν

πως  ο  προφορικός  αφηγηματικός  λόγος  παιδιών  και  εφήβων  με  DS εμπεριέχει

σημαντικά  περισσότερες  ασαφείς  αναφορές  (Boudreau &  Chapman,  2000)  και

σημαντικά λιγότερα θεματικά στοιχεία (Miles & Chapman, 2002) συγκριτικά με νεώτερα

αντίστοιχά τους σε μη λεκτική νοητική  ηλικία.  Ακόμη,  τα άτομα με  DS συγκριτικά με

άτομα ΤΑ αντίστοιχης μη λεκτικής  νοητικής ηλικίας εκφράζουν λιγότερα στοιχεία των

επεισοδίων που απαρτίζουν την ιστορία που αφηγούνται, γεγονός το οποίο μπορεί να

ερμηνευθεί  ως  ιδιαίτερη  διαταραχή  του  DS (Miles &  Chapman,  2002).  Ωστόσο,  αν

εξισωθούν τα ΜΜΕ των συμμετεχόντων, η διαφορά μεταξύ  DS και ΤΑ στην έκφραση

επεισοδιακών στοιχείων μειώνεται, γεγονός το οποίο υποδηλώνει πως τα άτομα με DS

έχουν κατακτήσει  τη  νοητική  γνώση που απαιτείται  για  την  έκφραση των στοιχείων-

κλειδιών της ιστορίας (τουλάχιστον στο βαθμό που αναμένεται από το μη λεκτικό νοητικό

τους  δυναμικό)  αλλά  οι  περιορισμένες  συντακτικές  τους  ικανότητες  εμποδίζουν  την

έκφραση της γνώσης σε λέξεις κατά την αφήγηση μιας ιστορίας. 

Οι Channell κ. συν. (2015) εντόπισαν δυσκολίες των ατόμων με DS (συγκριτικά

με τα αντίστοιχά τους νοητικής ηλικίας ΤΑ) στην απόδοση της «προσπάθειας» (attempt),

η  οποία  αποτελεί  το  κέντρο  των  επεισοδίων  μιας  αφήγησης  αναπαριστώντας  τις

ενέργειες των ηρώων προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα ή να επιλύσουν

ένα  δίλημμα  το  οποίο  πυροδοτεί  την  έναρξη  του  επεισοδίου.  Οι  προσπάθειες  είναι

ενέργειες οι οποίες προκαλούνται από τους στόχους και την εσωτερική κατάσταση των

28Bead Memory subtests of the Standford Binet
29Narrative Story Schemas ή NSS.
30Episodic structure
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χαρακτήρων. Επομένως, η δυσκολία των ατόμων με DS να τις αποδώσουν μπορεί να

υποδηλώνει δυσκολία εξαγωγής συμπερασμάτων για την οπτική γωνία και τις προθέσεις

των  άλλων,  κάτι  το  οποίο  έχει  υποστηριχθεί  σε  πολλές  μελέτες  του  κοινωνικού

συμπεριφορικού φαινοτύπου (Cebula, Moore, & Wishart, 2010. Hahn, Fidler, Hepburn, &

Rogers,  2013)  αλλά  και  να  προκύπτει  από  τη  δυσκολία  παραγωγής  ρημάτων  (βλ.

Hesketh & Chapman, 1998). Εκτός του τύπου της), με τα οποία εκφράζονται οι ενέργειες των χαρακτήρων (βλ.

4.2.1). Δεν εντοπίστηκαν, ωστόσο, διαφορές μεταξύ ατόμων με DS και FXS ως προς τη

μακροδομή, γεγονός το οποίο υποδηλώνει πως οι βλάβες στη μακροδομή αποτελούν

γενικότερο χαρακτηριστικό της γνωστικής αναπηρίας (βλ. και Finestack et al., 2012). 

Υπάρχουν, ωστόσο, δεδομένα τα οποία αναδεικνύουν ορισμένα δυνατά σημεία

στον αφηγηματικό λόγο των ατόμων με  DS. Οι  Bird,  Cleave,  White,  Pike και  Helmkay

(2008). Εκτός του τύπου της) δεν παρατηρούν διαφορές μεταξύ παιδιών και εφήβων με  DS και αντιστοίχων

τους  ΤΑ  ως  προς  την  αναγνωστική  ικανότητα   στην  απόδοση  της  αφηγηματικής

επεισοδιακής δομής. Επίσης, εντόπισαν σημαντικά πιο συχνή χρήση ονοματοποιίας και

εκφράσεων θαυμασμού (exclamations) και μεγαλύτερη ποικιλία (diversity) και πυκνότητα

(density) αφηγηματικών μηχανισμών στην ομάδα με  DS συγκριτικά με την αντίστοιχη

ομάδα  ΤΑ.  Παιδιά  και  έφηβοι  με  DS συμπεριλαμβάνουν  σημαντικά  περισσότερα

γεγονότα,  στοιχεία  πλοκής,  θέματα  και  περιεχόμενο  επεισοδίων στις  αφηγήσεις  τους

συγκριτικά με αντίστοιχά τους ΤΑ σε ΜΜΕ. Οι Keller-Bell και  Abbeduto (2007), επίσης,

εντόπισαν τη χρήση περισσότερης ονοματοποιίας και εκφράσεων θαυμασμού καθώς και

περισσότερων διαφορετικών μηχανισμών αξιολόγησης (evaluations)31 από την πλευρά

των  εφήβων  με  DS συγκριτικά  με  τις  υπόλοιπες  ομάδες  (FXS και  ΤΑ)  αντίστοιχης

νοητικής ηλικίας ακόμη και μετά από τον συνυπολογισμό του μήκους αφήγησης.

Οι Hogan-Brown κ. συν. (2013) δεν εντόπισαν διαφορές μεταξύ εφήβων με DS,

FXS και  παιδιών  ΤΑ αντίστοιχου  προσληπτικού-εκφραστικού  λεξιλογίου  και  νοητικής

ηλικίας ως προς τη χρήση μηχανισμών αξιολόγησης και τον αριθμό διαφορετικών τύπων

αξιολόγησης,  την  απόδοση  των  επεισοδίων  μιας  ιστορίας  καθώς  και  ως  προς  τη

συντήρηση  του  θέματος  της  ιστορίας  (αρχή-μέση-τέλος).  Οι  Boudreau και  Chapman

(2000)  παρατήρησαν πως παιδιά  και  έφηβοι  με  DS εξέφραζαν λεκτικά  περισσότερα

συμπεράσματα για την ιστορία η οποία τους χορηγήθηκε συγκριτικά με τα αντίστοιχά

31   Οι αξιολογήσεις γενικώς συμπεριλαμβάνουν επαγωγική γλώσσα. Ωστόσο, μπορεί να περιλαμβάνουν 
και επαναλήψεις για έμφαση. Επιπλέον, μπορεί να περιλαμβάνουν και προσωπικές απόψεις 
προκειμένου να δοθεί έμφαση στην προοπτική κάποιου για την ιστορία, ενώ η επαγωγική γλώσσα 
εστιάζει περισσότερο στη συναγωγή συμπερασμάτων για τις προοπτικές των άλλων.
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τους ως προς το ΜΜΕ άτομα ΤΑ και συμπεριλάμβαναν τον ίδιο αριθμό χαρακτήρων και

αιτιακών σχέσεων και με τις τρεις ομάδες σύγκρισης (νοητικής ηλικίας, εκφραστικής και

προσληπτικής σύνταξης), το οποίο αναδεικνύει καλή κατανόηση των συνδέσεων μεταξύ

των γεγονότων. Η καλύτερη κατανόηση της ιστορίας προς αφήγηση ίσως οφείλεται στην

ευρύτερη εμπειρία των ατόμων με DS καθώς η ηλικία τους είναι μεγαλύτερη των ομάδων

ΤΑ.  Τα  αποτελέσματα  αυτά  έρχονται  σε  αντίθεση  με  αποτελέσματα  παλαιότερων

ερευνών (Kay-Raining Bird  &  Chapman, 1994), στις οποίες,  ωστόσο, οι δοκιμασίες

αφήγησης  είχαν  και  λεκτικές  απαιτήσεις  εμπλέκοντας,  έτσι,  τη  λεκτική  βραχύχρονη

μνήμη των συμμετεχόντων, η οποία εμφανίζεται ελλειμματική στο DS.

Οι  Finestack, κ. συν. (2012) διαπίστωσαν πως έφηβοι και νέοι ενήλικες με  DS

ξεπερνούν στατιστικά σημαντικά τα αντίστοιχά τους ΤΑ ως προς νοητική ηλικία32 και το

ΜΜΕ στην απόδοση της αφηγηματικής εισαγωγής (introduction) και του συνόλου των

δομών αφήγησης (narrative story schemas). Επίσης, τα άτομα με DS έδειξαν μία έντονη

τάση υπέρβασης των αντιστοίχων τους ΤΑ σε όλες τις θεματικές ενότητες της αφήγησης

(νοητικές καταστάσεις, πρόβλημα/επίλυση, συνοχή, συμπέρασμα). 

Ωστόσο, όταν γίνεται ανάλυση αντιστοίχισης ατόμων ενός προς ένα με βάση τη

μη  λεκτική  νοητική  ηλικία  και  ως  προς  το  ΜΜΕ  (Finestack et al.,  2012),  τα

πλεονεκτήματα  των  ατόμων  με  DS ως  προς  τη  μακροδομή  μειώνονται.  Στην

αντιστοίχιση  ως  προς  τη  μη  λεκτική  νοητική  ηλικία,  τα  άτομα  με  DS σημειώνουν

σημαντικά  υψηλότερες  επιδόσεις  στην  απόδοση  της  επίλυσης  ενός  προβλήματος

(πρόβλημα, επίλυση), τη συνοχή και τις  συνολικές δομές αφήγησης συγκριτικά με τα

άτομα ΤΑ αντίστοιχης μη λεκτικής νοητικής ηλικίας. Στην αντιστοίχιση ως προς το ΜΜΕ

δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των ατόμων με  DS και των

αντιστοίχων τους ΤΑ ως προς το ΜΜΕ σε καμία από τις μετρήσεις αφηγηματικών δομών

ιστορίας  (NSS),  αν  και  υπήρχε  μία  τάση  για  τα  άτομα  με  DS να  ξεπερνούν  τους

συμμετέχοντες ΤΑ σε κάθε μέτρηση. 

Υποδεικνύεται, λοιπόν, πως εάν δεν ληφθούν υπόψιν οι γνωστικές και γλωσσικές

ικανότητες, ορισμένα στοιχεία της μακροδομής αποτελούν δυνατά σημεία για πολλούς

εφήβους  και  νέους  ενήλικες  με  DS.  Ωστόσο  όταν  γίνεται  έλεγχος  για  την  γλωσσική

ικανότητα δεν αναδεικνύονται πλέον ισχυρά σημεία, γεγονός το οποίο υποδηλώνει πως

υπάρχει  στενή  σύνδεση  μεταξύ  μικροδομής  και  μακροδομής  στην  επίδοση  στην

32Το δείγμα τους περιείχε άτομα ΤΑ σημαντικά χαμηλότερης χρονολογικής ηλικίας και σημαντικά 
υψηλότερου IQ συγκριτικά με τα άτομα με DS.
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αφηγηματική γλώσσα και πως τα ισχυρά σημεία στη μακροδομή των ατόμων με  DS

καθορίζονται από τις γλωσσικές τους ικανότητες στη μικροδομή. 

Από την άλλη, σε αντίστοιχη έρευνα των Miles και  Chapman (2002) βασισμένη

στη μέτρηση της απόδοσης της επίλυσης ενός προβλήματος τα άτομα με DS  (ηλικίας

12 έως 26) έδειξαν σημαντικά ισχυρά σημεία στην πλοκή και τις θεματικές συγκριτικά με

τα αντίστοιχά τους ως προς το ΜΜΕ άτομα ΤΑ. Τα διαφορετικά δεδομένα πιθανόν να

προκύπτουν από τις διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων, τις διαφορετικές διαδικασίες

εκμαίευσης αφήγησης  και τα διαφορετικά εργαλεία μέτρησης. Για παράδειγμα, αν και η

μελέτη  των  Miles και  Chapman (2002),  όπως  και  των  Finestack κ.  συν.  (2012),

συμπεριλάμβαναν συμμετέχοντες παρόμοιας ηλικίας, τα ΜΜΕ των συμμετεχόντων των

Finestack κ. συν. (2012) ήταν αισθητά υψηλότερα (DS: 6.53 vs. 4.23; TD: 6.45 vs. 4.29)

επομένως και οι συνολικές γλωσσικές ικανότητές τους ανώτερες, όπως και οι επιδόσεις

τους στην απόδοση του θεματικού περιεχομένου. Επομένως, το θεματικό περιεχόμενο

ίσως  να  είναι  λιγότερο  ευαίσθητο  μέτρο  αφηγηματικής  ικανότητας  για  άτομα  με

προχωρημένες γλωσσικές ικανότητες. Επίσης, σε αντίθεση με τη μελέτη των Finestack

κ. συν. (2012), στους συμμετέχοντες της μελέτης των  Miles και  Chapman (2002) δεν

επιδείχθηκε η ιστορία με εικόνες στους συμμετέχοντες πριν την εκμαίευση αφήγησης,

γεγονός το οποίο υποδεικνύει πως οι διαφορές στο θεματικό περιεχόμενο στη μελέτη

τους μπορεί να προκύπτουν από τις διεργασίες της επεξεργασίας και της μνήμης,  οι

οποίες δεν εξετάστηκαν στους  Finestack κ.συν. (2012). Τέλος, οι  Miles και  Chapman

(2002) χρησιμοποίησαν διαφορετικές μετρήσεις θεματικού περιεχομένου οι οποίες ίσως

αποτυπώνουν ελαφρώς διαφορετικές ικανότητες. 

Οι ικανότητες κατανόησης της μορφοσύνταξης και του λεξιλογίου, οι οποίες είναι

εμφανώς  ανώτερες  των  εκφραστικών  μορφοσυντακτικών  και  λεξιλογικών  τους

ικανοτήτων (βλ. 3.1.), σε συνδυασμό με πιθανή εξοικείωση στις ιστορίες προς αφήγηση

(με παροχή ακουστικών ή οπτικών πληροφοριών)33, βοηθούν τους εφήβους και νέους

ενήλικες  με DS να δομούν τις ιστορίες τους καλύτερα από ό,τι προβλέπει το συντακτικό

και  λεξιλογικό  επίπεδό  τους  (Miles &  Chapman,  2002).  Πράγματι,  παρά  την

περιορισμένη  εκφραστική  τους  σύνταξη  και  λεξιλόγιο,  άτομα  με  DS μπορούν  να

εκφράζουν την πλοκή μιας ιστορίας σε επίπεδο ισάξιο της μη λεκτικής τους νοημοσύνης

και της συντακτικής τους κατανόησης και θεματικό περιεχόμενο ισάξιο των επιπέδων

33 Άλλοι ερευνητές ισχυρίζονται (Choi & Bowerman 1991) πως η γλώσσα η οποία είναι υπό επεξεργασία 
έχει ισχυρότερη συνδεση με τη γλώσσα που εκφράζεται παρά με τις μη γλωσσικές σημασιολογικές 
κατηγορίες που συναντώνται στον κόσμο.
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συντακτικής  τους  κατανόησης  παρά  των  επιπέδων  γλωσσικής  έκφρασης  (Miles &

Chapman, 2002). Η επίδοσή τους στη μακροδομή είναι αντίστοιχη του επιπέδου τους

στη συντακτική κατανόηση παρά στη νοητική ηλικία.   

Φαίνεται  πως έφηβοι  και  νέοι  ενήλικες  με  DS χρησιμοποιούν  μία  στρατηγική

παραγωγής  περισσότερων  εκφωνημάτων  συγκριτικά  με  άτομα  υψηλότερων

εκφραστικών ικανοτήτων για να εκφράσουν το ίδιο περιεχόμενο και για να εκφράσουν

περισσότερο  περιεχόμενο  από  άτομα  με  ισότιμες  εκφραστικές  ικανότητες  (Miles &

Chapman,  2002).  Σε  σύγκριση  με  τα  αντίστοιχά  τους  στη  συντακτική  κατανόηση

χρησιμοποιούν σημαντικά περισσότερα εκφωνήματα για να εκφράσουν την πλοκή και το

θεματικό περιεχόμενο παρότι δεν διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχά τους ΤΑ σε

αυτά τα μέτρα αφήγησης. Εν συγκρίσει με τα αντίστοιχά τους ΤΑ ως προς τη νοητική

ηλικία χρησιμοποιούν, επίσης, περισσότερα εκφωνήματα για να εκφράσουν την πλοκή,

χωρίς, ωστόσο, η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική.

Όταν η ανάκληση μιας ιστορίας βασίζεται στην ακουστική βραχύχρονη μνήμη (με

την παροχή ακουστικού υλικού προς αφήγηση) τα άτομα με DS ανακαλούν σημαντικά

λιγότερο περιεχόμενο συγκριτικά με τα αντίστοιχά τους ως προς τη νοητική ηλικία (Kay-

Raining  Bird  &  Chapman,  1994).  Σε  δοκιμασίες,  όμως,  οι  οποίες  βασίζονται  στην

οπτικοχωρική μνήμη, μπορεί να επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα νοητικών ικανοτήτων

(Boudreau  &  Chapman,  2000)  με  έκφραση  περιεχομένου  και  εύρος  αφηγήσεων όχι

σημαντικά  διαφορετικά  των αντιστοίχων τους  ως προς τη μη λεκτική  νοημοσύνη και

κατανόηση σύνταξης,  αλλά διαφορετικά σε σχέση με τα αντίστοιχά τους ως προς το

ΜΜΕ.  Η  χρήση  γλωσσικών  μηχανισμών,  συνεκτικότητας  και  ροής  προσομοιάζει

περισσότερο στα αντίστοιχά τους ως προς την εκφραστική γλώσσα.

4.3       Η Θεωρία του Νου σε αφηγηματικό περικείμενο

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των αφηγηματικών ικανοτήτων διαδραματίζει η

ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τη νοητική κατάσταση (πεποιθήσεις, προθέσεις,

επιθυμίες,  συναισθήματα) του ιδίου  και  των άλλων προκειμένου να ερμηνεύει  και να

προβλέπει  συμπεριφορές.  Η  ικανότητα  αυτή  αναφέρεται  από  τους  μελετητές  ως

«Θεωρία του Νου» (Theory of Mind, ΘτΝ  στο εξής)  και κατέχει σημαντική θέση στην

κοινωνική  ανάπτυξη  του  ατόμου.  Σύμφωνα  με  τον  Wellman  (1990)  (όπ.αναφ.  στο

Lorusso et al.,  2007), η θεωρία του νου περικλείει  δύο συστατικά, την οντολογική (ή
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υποθετική)  όψη  (ontological  or  hypothetical),  την  ικανότητα,  δηλαδή,  του  ατόμου  να

διαχωρίζει  τις  εμφανείς  συμπεριφορές  από τις  σκέψεις,  και  την  αιτιακή  όψη  (causal

aspect), η οποία επιτρέπει στο άτομο να κατανοεί τις αιτιακές σχέσεις που προκύπτουν

μεταξύ τους.

Η ΘτΝ σχετίζεται εμφανώς με τη γλώσσα, η οποία αποτελεί τρόπο επικοινωνίας

των πεποιθήσεων, των επιθυμιών και των νοητικών καταστάσεων του ατόμου στους

γύρω  του.  Ορισμένες  μελέτες,  καταδεικνύουν  την  ύπαρξη  συσχέτισης  μεταξύ  της

επίδοσης σε δοκιμασίες εξέτασης της Θεωρίας του Νου και της λεκτικής ηλικίας (Happé,

1995.  Yirmiya,  Erel,  Shaked,  &  Solomonica-Levi,  1998). Εκτός του τύπου της),  χωρίς  όμως  να  υπάρχει

συμφωνία ως προς τα μέσα μέτρησης της λεκτικής ηλικίας (π.χ. λεξιλογικές, συντακτικές

και/ή  λεκτικές-γνωστικές  μετρήσεις).   Οι  Astington και  Jenkins  (1999)  (όπ.αναφ.  στο

Lorusso et  al.,  2007),  για  παράδειγμα,  διαπίστωσαν  πως οι  συντακτικές  (και  όχι  οι

σημασιολογικές) ικανότητες ατόμων τυπικής ανάπτυξης και ατόμων με ειδική γλωσσική

διαταραχή αποτελούν δείκτη της επίδοσής τους στη ΘτΝ, σε αντίθεση με τους Slade και

Ruffman (2005) (όπ. αναφ. στο Lorusso et al.,  2007), οι οποίοι εντόπισαν συσχέτιση

μεταξύ  των  επιδόσεων  των  συντακτικών  και  σημασιολογικών  ικανοτήτων  και  της

κατανόησης «λανθασμένων πεποιθήσεων»34.

Η  ακριβής  σχέση  μεταξύ  γλωσσικών  ικανοτήτων  και  ΘτΝ  δεν  έχει  ακόμα

προσδιοριστεί  αν και  έχουν διατυπωθεί  δύο υποθέσεις  περί  αυτής.  Σύμφωνα με την

υπόθεση  «προτεραιότητα  της  νόησης»  («cognition-first»  Leslie  1994,  όπ.  αναφ.  στο

Lorusso.et  al.  2007),  η  ΤοΜ  αποτελεί  ένα  από  τα  πολλά  συστήματα  του  νου  και

θεωρείται πως ωριμάζει ανεξάρτητα από τη γλωσσική κατάκτηση. Αντιθέτως, σύμφωνα

με τη δεύτερη θεώρηση, την υπόθεση «προτεραιότητα της γλώσσας («language-first») η

κατάκτηση των γλωσσικών δομών είναι εκείνη που επιτρέπει ή προωθεί την ανάπτυξη

της ΤοΜ (Lorusso et al., 2007).

Όπως  γίνεται  εμφανές,  η  ανάλυση  της  αφηγηματικής  παραγωγής  μπορεί  να

προσφέρει  σημαντικές  πληροφορίες  σχετικά  με  την  ΘτΝ.  Η  αφήγηση  μίας  ιστορίας

προϋποθέτει την ορθή αναπαράσταση της ιστορίας αλλά και των γνώσεων του ακροατή

34 «Λανθασμένες πεποιθήσεις» (false beliefs): η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται πως οι γύρω 
του μπορεί να έχουν πεποιθήσεις για τον κόσμο οι οποίες αποκλίνουν μεταξύ τους. Βάση αυτής της 
ικανότητας αποτελεί η κατανόηση του πώς αποκτάται η γνώση, του γεγονότος ότι οι πεποιθήσεις 
βασίζονται στις γνώσεις των ατόμων, οι νοητικές καταστάσεις διαφέρουν από την πραγματικότητα και 
πως η συμπεριφορά των ατόμων προβλέπεται από τις νοητικές καταστάσεις τους (Holroyd & Baron- 
Cohen, 1993). Υπάρχουν πολλές δοκιμασίες «λανθασμένων πεποιθήσεων», βασισμένες στην αρχική 
δοκιμασία των Wimmer και Perner (1983).
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για την ιστορία και του πόσο ποικίλλουν αναλόγως της ποσότητας πληροφορίας που του

παρουσιάζεται κατά την εξέλιξη της αφήγησης (Hewitt, 1994, όπ. αναφ. στο Lorusso et

al.,  2007).  Επιπλέον,  απαιτεί  την  κατανόηση  των  επιθυμιών,  των  προθέσεων,  των

συναισθημάτων  και  των  πεποιθήσεων  των  χαρακτήρων  της  ιστορίας  (Pelletier  &

Astington, 2004, όπ. αναφ. στο Lorusso et al., 2007).

«Η ανάπτυξη της ΘτΝ είναι χαρακτηριστική της περιόδου από περίπου 2,5 έως 5

ετών, οπότε τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης αρχίζουν να διαχωρίζουν την ατομική τους

γνώση από τις  γνώσεις  των άλλων και  την  εκούσια από την ακούσια συμπεριφορά.

Επίσης, κατανοούν ρήματα τα οποία δηλώνουν νοητική κατάσταση, όπως «μαντεύω»,

«θυμάμαι», «ξεχνώ» (Wimmer & Perner, 198). Εκτός του τύπου της3). 

Η αφηγηματική ικανότητα αποτελεί σημαντική όψη της εκφραστικής γλώσσας η

οποία παρουσιάζει, όπως προαναφέρθηκε, ένα ιδιάζον μοτίβο στο  DS. Στην απόδοση

των ιστοριών συμβάλλει  η  επαγωγική γλώσσα η οποία  αποτελεί  το γλωσσικό μέσο

έκφρασης της ΘτΝ, δηλαδή της ικανότητας εξαγωγής συμπερασμάτων για την νοητική

κατάσταση των άλλων και της ερμηνείας των γεγονότων. Η επαγωγική γλώσσα αποτελεί

μέρος της πραγματολογικής γλωσσικής ικανότητας και περιλαμβάνει την απόδοση των

λεπτομερειών των γεγονότων (π.χ. αίτιο και αποτέλεσμα) και της οπτικής γωνίας των

χαρακτήρων  (π.χ.  προθέσεις,  ενέργειες,  αντιδράσεις)  σε  μία  ιστορία.  Η  επαγωγική

γλώσσα, επίσης, παρέχει αξιολογήσεις και περιγραφές οι οποίες προκύπτουν κατά την

αφήγηση μίας ιστορίας. Συνεπώς, αποτελεί σημαντικό θεμέλιο της αφηγηματικής και της

κοινωνικής  ανάπτυξης.  Στην  τυπική  ανάπτυξη,  τα  παιδιά  είναι  ικανά  να  συνάγουν

συμπεράσματα  σε  αφηγηματικά  περικείμενα  κατά  την  ηλικία  των  τεσσάρων  ετών

(Kendeou, Bohn Gettler, White, & Van den Broek, 2008). Εκτός του τύπου της). 

4.4       Η Θεωρία του Νου σε αφηγηματικό περικείμενο στο σύνδρομο Down

H επαγωγική (inferential) γλώσσα  συνδέεται, εκτός των κοινωνικών δεξιοτήτων,

με  τις  ικανότητες  γλωσσικής  πρόσληψης και  παραγωγής καθώς και  με  τη  μετέπειτα

ακαδημαϊκή  επιτυχία  (Kendeou  et al.,  2008). Εκτός του τύπου της).  Παρά  το  θεμελιακό  της  ρόλο  για  την

ανάπτυξη,  η επαγωγική γλωσσική ικανότητα δεν έχει μελετηθεί  επαρκώς στο DS. Το

ιδιαίτερο μοτίβο εκφραστικής γλώσσας και αφηγηματικών ικανοτήτων των ατόμων με DS

δυσχεραίνει την πρόβλεψη ενός συγκεκριμένου μοτίβου επαγωγικής γλώσσας για τον

συγκεκριμένο πληθυσμό.
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Μέχρι στιγμής η επαγωγική γλώσσα των ατόμων με DS έχει κατά βάση μελετηθεί

στο πλαίσιο ερευνών οι οποίες εστιάζουν στη γλώσσα μέσω της οποίας εκφράζονται

νοητικές  καταστάσεις  και  στην αναφορά σε αιτιακές σχέσεις  (causal  referencing)  στο

φάσμα της αυτιστικής διαταραχής στις οποίες άτομα με DS αποτέλεσαν ομάδα ελέγχου.

Σε  μελέτες  αυθόρμητου  λόγου  φάνηκε  πως παιδιά  με  DS αναφέρονταν λιγότερο  σε

νοητικές καταστάσεις των χαρακτήρων  δεδομένο το οποίο ίσως να ερμηνεύεται με βάση

το  επικοινωνιακό  περικείμενο  (αυθόρμητος  λόγος  σε  ελεύθερο  παιχνίδι  έναντι

αφηγήσεων απλών αλληλουχιών εικόνων) και στην υπαιτιότητα (Baron-Cohen, Leslie, &

Frith, 198). Εκτός του τύπου της6). 

Έχουν, ωστόσο, μελετηθεί και οι δεξιότητες επαγωγικής γλώσσας των ατόμων με

DS σε αφηγηματικά περικείμενα μέσω εικονογραφημένων βιβλίων δίχως λέξεις (Ashby,

Channell, & Abbeduto, 2017. Hogan-Brown et al., 2013. Keller-Bell & Abbeduto, 2007).

Οι μελέτες των Keller-Bell  και Abbeduto  (2007)  και Hogan-Brown  κ.  συν.  (2013)

εξέτασαν  τη  χρήση  αξιολογήσεων  (evaluations),  όπως,  για  παράδειγμα,  διαλόγων

μεταξύ  των  χαρακτήρων,  ρημάτων  νοητικής  κατάστασης,  ηχητικών  μοτίβων,

υπερβολικών ισχυρισμών (exaggerations) και επαναλήψεων. 

Οι Hogan-Brown  et  al.  (2013)  εξέτασαν  τις  αξιολογήσεις  δίχως  διαχωρισμό

υποτομέων  (π.χ.  αιτιακές  αναφορές,  συναισθήματα  και  νοητικές  καταστάσεις  των

χαρακτήρων) και δεν εντόπισαν διαφορές μεταξύ των ατόμων με DS και ατόμων με FXS

(αντιστοιχισμένων  βάσει  χρονολογικής  ηλικίας)  ή  ατόμων  ΤΑ  αντίστοιχων

προσληπτικών-εκφραστικών (Expressive Vocabulary Test/ Peabody Picture Vocabulary

Test-III)  στη γενική  χρήση αξιολογήσεων.  Από την  άλλη,  οι  Keller-Bell  και  Abbeduto

(2007)35 εντόπισαν αυξημένη χρήση αξιολογήσεων σε εφήβους και νέους ενήλικες με DS

συγκριτικά  με  τα  αντίστοιχά  τους  ως  προς  τη  νοητική  ηλικία  άτομα  ΤΑ  και  FXS.

Επιπλέον,  διαχώρισαν  τις  επιδόσεις  σε  υποτομείς  (ρήματα  νοητικής  κατάστασης,

ονόματα  χαρακτήρων,  διαλόγους  χαρακτήρων,  επανάληψη,  ηχητικά  μοτίβα  και

υπερβολικοί ισχυρισμοί) και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως άτομα με DS απέδωσαν

καλύτερα λόγω της υψηλότερης χρήσης ηχητικών μοτίβων.  Οι δύο μελέτες παρέχουν

ενδείξεις  πως η χρήση αξιολογήσεων σε αφηγηματικό περικείμενο ίσως να μην είναι

διαταραγμένη σε άτομα με DS, τουλάχιστον περαιτέρω της γενικής αναπτυξιακής τους

35 Να σημειωθεί πως ο μέσος όρος χρονολογικής ηλικίας των ατόμων με DS της μελέτης τους (16.83) 
ήταν μεγαλύτερος αυτού της μελέτης των Hogan-Brown κ. συν. (2013) (11.01) και ο μέσος όρος νοητικής 
ηλικίας τους μικρότερος (4.93<5.38). Επίσης, ο Μ.Ο. χρονολογικής ηλικίας των παιδιών ΤΑ ήταν 4.91 
έναντι του 4.55 της μελέτης των Hogan-Brown κ. συν. (2013) και ο Μ.Ο. νοητικής ηλικίας τους 4.68 έναντι
του 5.18 της μελέτης των Hogan-Brown κ. συν. (2013)).
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καθυστέρησης. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες μελέτες εξέτασαν εκτός των υποτομέων της

επαγωγικής  γλώσσας  και  υποτομείς  που  ίσως  να  μην  υπάγονται  στην  επαγωγική

ικανότητα (υπερβολικοί ισχυρισμοί, επανάληψη).

Οι Ashby κ. συν. (2017), επίσης, μελέτησαν την επαγωγική  γλωσσική ικανότητα

ατόμων με DS (10-16 ετών) μέσω αφήγησης εικονογραφημένου βιβλίου διαχωρίζοντας

τους  τύπους  επαγωγικής  γλώσσας  (ενέργειες/προσπάθειες  χαρακτήρων,  αναφορές

εσωτερικής κατάστασης, αναφορές αιτιότητας, διάλογοι χαρακτήρων, άλλες επαγωγές).

Σύγκριναν την ικανότητα των ατόμων με DS με ομάδες ΤΑ και χρονολογικά ίσης ηλικίας

άτομα με FXS ενώ όλες οι ομάδες είχαν αντιστοιχηθεί ως προς τη μη λεκτική γνωστική

ικανότητά τους. Δεδομένης της δυσκολίας στην εκφραστική ικανότητα των ατόμων με

DS, υπολόγισαν και συμπεριέλαβαν στη μελέτη τα στοιχεία της ικανότητας εκφραστικής

μορφοσύνταξης  (σε  ΜΜΕ)  των  συμμετεχόντων.  Πράγματι,  τα  άτομα  με  DS

χρησιμοποίησαν επαγωγική γλώσσα σε χαμηλότερο βαθμό από τα αντίστοιχά τους ΤΑ

και FXS. Μετά τον συνυπολογισμό του ΜΜΕ δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ DS και ΤΑ.

Μάλλον η έλλειψη στην επαγωγική γλώσσα προκύπτει από τις φτωχότερες εκφραστικές

μορφοσυντακτικές ικανότητες, καθώς, όταν ελήφθη υπόψη το ΜΜΕ, τότε δεν υπήρχε

στατιστικά  σημαντική  διαφορά μεταξύ ομάδων ΤΑ και  DS.  Όμως,  ακόμη και  μετά το

συνυπολογισμό  του  ΜΜΕ  στο  μοντέλο  η  διαφορά  μεταξύ  FXS  και  DS  παρέμεινε

σημαντική.  Αυτό  υποδεικνύει  πως,  ταυτόχρονα  με  την  ανεπάρκεια  σε  εκφραστικές

μορφοσυντακτικές ικανότητες, ίσως υπάρχει και άλλος υποβόσκων παράγων ο οποίος

οδηγεί  σε  ελλείμματα  στην  επαγωγική  γλώσσα  ατόμων  με  DS  κατά  την  αφήγηση

ιστοριών.  

Στη μελέτη των Ashby κ.συν. (2017) εντοπίστηκαν, επίσης, διαφορές μεταξύ της

ομάδας του  DS και  των ομάδων ΤΑ και  FXS ως προς συγκεκριμένους  τύπους  της

επαγωγικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν χαμηλότερες αναφορές των ατόμων με

DS στις δράσεις και τις προσπάθειες των χαρακτήρων συγκριτικά με τα άτομα ΤΑ ενώ

σε ορισμένους τύπους εντοπίστηκαν χαμηλότερες επιδόσεις τους συγκριτικά με τα άτομα

με FXS. Με την εισαγωγή του ΜΜΕ ως παράγοντα στο στατιστικό μοντέλο ανάλυσης, οι

διαφορές  μεταξύ  των  ατόμων  με  DS  και  ατόμων  ΤΑ  ως  προς  την  απόδοση  των

προσπαθειών και δράσεων των χαρακτήρων εξαλείφθησαν ενώ παράλληλα προέκυψαν

διαφορές στον ίδιο υποτομέα μεταξύ των ατόμων με DS και FXS με τα άτομα με FXS να

ξεπερνούν τα άτομα με  DS. Τα αποτελέσματα αυτά, σύμφωνα προς τους ερευνητές,

υποδηλώνουν,  επίσης, πως οι  κοινωνικοί-γνωστικοί παράγοντες, οι  οποίοι  υπόκεινται
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των  ελλειμμάτων  στη  επαγωγική  γλώσσα  των  ατόμων  με  DS,  ίσως  εντοπίζονται

περισσότερο  στην  κατανόηση  των  προθέσεων  των  άλλων  ή  στους  στόχους  που

κινητοποιούν  τις  ενέργειές  τους  (π.χ.  κατανόηση  των  προθέσεων/  «understanding

intentionality»,  βλ.  και  Hahn  et  al.,  2013).  Επίσης,  οι  ενέργειες  των  χαρακτήρων

εκφράζονται γλωσσολογικά μέσω ρημάτων, η χρήση των οποίων από άτομα με DS έχει

κριθεί  προβληματική  πέραν του επιπέδου ΜΜΕ (βλ.  ανωτέρω) και  θα μπορούσε να

θεωρηθεί πιθανός παράγοντας των ελλειμμάτων στη επαγωγική γλώσσα.

Τέλος,  στη  μελέτη  των  Ashby κ.  συν.  (2017)  το  ΜΜΕ αποτέλεσε  σημαντικό

παράγοντα πρόβλεψης της επαγωγικής γλώσσας για όλες τις κατηγορίες. Επομένως,

θεωρήθηκε πως υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ της συνθετότητας της προτασικής

δομής και της χρήσης επαγωγικής γλώσσας σε αφηγηματικό περικείμενο σε άτομα με

DS. Συνοπτικά, παρ’ ότι οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να εξαγάγουν συμπεράσματα περί

αιτιότητας μεταξύ των δύο παραγόντων (cross-sectional study), πρότειναν δύο πιθανές

εξηγήσεις.  Πρώτον,  θα  μπορούσε  να  υπάρχει  διαταραχή  στην  κοινωνική  γνωστική

ικανότητα συναγωγής συμπερασμάτων των ατόμων με DS, συμπεριλαμβανομένης της

ικανότητας χρήσης πιο σύνθετης σύνταξης. Δεύτερον, οι συντακτικοί περιορισμοί στο DS

θα μπορούσαν να περιορίζουν την  ικανότητα  των ατόμων με  DS να  χρησιμοποιούν

επαγωγική  γλώσσα  σε  αφηγηματικό  περικείμενο.  Η  πρώτη  υπόθεση  βρίσκεται  σε

συμφωνία  με  ευρήματα  περί  διαταραχών  σε  πιο  σύνθετες  κοινωνικο-γνωστικές

ικανότητες (Hahn et al., 2013. Hesketh & Chapman, 1998). Εκτός του τύπου της. Zelazo, Burack, Benedetto, &

Frye, 1996), ενώ η δεύτερη με ευρήματα περί ελλειμμάτων στις εκφραστικές γλωσσικές

ικανότητες  ατόμων  με  DS  οι  οποίες  ίσως  καλύπτουν  τις  δυνατότητες  έκφρασης

αφηγηματικού περιεχομένου (Boudreau & Chapman, 2000. Finestack & Abbeduto, 2010.

Keller-Bell & Abbeduto, 2007. Miles & Chapman, 2002).
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Κεφάλαιο 5. Μεθοδολογία

Στο  παρόν  κεφάλαιο  θα  παρουσιαστεί  η  μέθοδος  η  οποία  εφαρμόστηκε  για  τη

διεξαγωγή  της  παρούσας  μελέτης.  Στην  ενότητα  5.1  θα  αναφερθούν  πληροφορίες

σχετικά με την επιλογή των συμμετεχόντων. Στην ενότητα 5.2 θα δοθεί μία συνοπτική

περιγραφή των πειραματικών έργων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και στην ενότητα 5.3

θα παρουσιαστεί η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για τη συλλογή του δείγματος.

5.1       Συμμετέχοντες

Στο  πείραμα  συμμετείχαν  συνολικά  66  άτομα.  Στο  καταληκτικό  δείγμα

συμπεριλήφθησαν  51  άτομα  καθώς  ορισμένοι  συμμετέχοντες  είτε  διέκοψαν  τη

διαδικασία στη μέση είτε είχαν ακατάληπτο λόγο. Οι τελικοί συμμετέχοντες χωρίστηκαν

σε τρεις ομάδες των 17 ατόμων με βάση τη χρονολογική και μη λεκτική νοητική τους

ηλικία. Συγκεκριμένα, στη μελέτη συμμετείχε μία ομάδα ενηλίκων με σύνδρομο Down

ηλικίας από 18). Εκτός του τύπου της;6 έως και  34;2 ετών  (Μ.Ο=26,02),  μία ομάδα τυπικά ανεπτυγμένων

ενηλίκων ηλικίας από 18). Εκτός του τύπου της;2 έως και 37;5 ετών (Μ.Ο=26,95) και μία ομάδα νηπίων και

παιδιών τυπικής ανάπτυξης ηλικίας από 3;9 έως και 10;1 ετών (Μ.Ο=4;5). Οι ομάδες

των  τυπικά  ανεπτυγμένων  ενηλίκων  και  των  παιδιών  τυπικής  ανάπτυξης

χρησιμοποιήθηκαν  ως  αντίστοιχα  της  χρονολογικής  και  μη  λεκτικής  νοητικής  ηλικίας

αντιστοίχως στην ομάδα των ενηλίκων με DS.

Στην  ομάδα  ενηλίκων  με  DS συμπεριλήφθησαν  μονόγλωσσοι  ελληνόφωνοι

ενήλικες οι οποίοι είχαν διαγνωσθεί ως έχοντες καθαρή τρισωμία 21 μέσω μέτρησης της

αυχενικής τους διαφάνειας στην 11η με 14η εβδομάδα της κύησης της μητέρας τους.

Σύμφωνα και  προς ευρήματα ποικίλων προηγούμενων μελετών (βλ.  Nadel,  2003)  η

νοητική κατάσταση των ατόμων με DS δεν ήταν ενιαία και υπήρχαν διακυμάνσεις ως

προς την κατανόηση και την έκφρασή τους στο γλωσσικό πείραμα το οποίο διεξήχθη.
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Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γονέων και των εργαζομένων στους συλλόγους τα άτομα

με DS δεν παρουσίαζαν κάποια άλλη νευροβιολογική ή ψυχοσυναισθηματική διαταραχή.

Προκειμένου να έχουμε μία  σταθερά σύγκρισης των ενηλίκων με DS με τους

τυπικά ανεπτυγμένους ενήλικες ως προς τη μη λεκτική τους νοημοσύνη χορηγήσαμε και

στις  δύο  ομάδες  τη  δοκιμασία  της  «Kλίμακας  του  Raven»  (Raven’s  Progressive

Matrices) (Raven, 1936) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β(α)). Έπειτα, προκειμένου να εντοπίσουμε την

κατάλληλη ηλικιακή ομάδα προς αντιστοίχιση των ατόμων με DS ως προς τη μη λεκτική

νοητική τους ηλικία χρειάστηκε να τους χορηγήσουμε την παιδική εκδοχή της «Κλίμακας

του  Raven», τη δοκιμασία των «Έγχρωμων Μητρών» (Raven’s Coloured Progressive

Matrices)  (Raven,  198). Εκτός του τύπου της6)  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β(β))  και  να  ανατρέξουμε  στους  πίνακες

ηλικιακών αντιστοίχων του εγχειριδίου του πειραματικού έργου ώστε να κάνουμε έναν

υποτυπώδη υπολογισμό του επιπέδου μη λεκτικής νοημοσύνης τους. 

Στην  ομάδα  των  τυπικά  ανεπτυγμένων  ενηλίκων  συμπεριλήφθησαν

μονόγλωσσοι  ελληνόφωνες  ενήλικες  οι  οποίοι  δεν  είχαν διαγνωσθεί  με  οποιαδήποτε

μορφή τρισωμίας 21 καθώς και με οποιαδήποτε νευροβιολογική ή ψυχοσυναισθηματική

διαταραχή. Οι νευροτυπικοί ενήλικες αντιστοιχήθηκαν ένας προς έναν με τους ενήλικες

με DS ως προς τη χρονολογική ηλικία, το φύλο και το κοινωνικοοικονομικό. Δεδομένου

ότι το μορφωτικό επίπεδο της ομάδας με DS έφτανε έως και την αποφοίτηση από ειδικό

λύκειο,  φροντίστηκε  ώστε  οι  νευροτυπικοί  ενήλικες  να  έχουν  την  ελάχιστη  δυνατή

μόρφωση ώστε να είναι πιο δίκαιη η σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων. Συνεπώς, στο

δείγμα  της  παρούσας  μελέτης  συμπεριλήφθησαν  νευροτυπικοί  ενήλικες  οι  οποίοι

διαθέτουν μόνο απολυτήριο λυκείου και ελάχιστα άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει

όσο το δυνατόν σχολές πρακτικού προσανατολισμού (π.χ. ΙΕΚ μαγειρικής, ηχοληψίας).

Οι  δοκιμασίες  της  «Κλίμακας  του  Raven»  και  των  «Έγχρωμων  Μητρών»

αποτελούνται  από 60 και 36 μοτίβα αντίστοιχα από τα οποία λείπει  ένα κομμάτι  και

σκοπός του εξεταζόμενου είναι να επιλέξει  ανάμεσα σε 6 έως 8). Εκτός του τύπου της κομματιών που του

δίνονται  ως επιλογές  ποιό  κομμάτι  ταιριάζει  στο  κενό  του  μοτίβου.  Για  κάθε  σωστή

απάντηση ο εξεταζόμενος βαθμολογείται  με 1.  Το σύνολο των σωστών απαντήσεων

είναι οι 36 και οι 60 για την παιδική και ενήλικη εκδοχή αντίστοιχα. Στο τέλος με βάση τον

αριθμό των ορθών απαντήσεων εξάγεται ένα σκορ το οποίο αντιστοιχεί στη μη λεκτική

νοημοσύνη των συμμετεχόντων.
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Στην παιδική εκδοχή του τεστ η επίδοση των παιδιών εκτιμάται με βάση τους

πίνακες ηλικιακών αντιστοιχιών και έτσι υπολογίζεται χονδρικά το ηλικιακό αντίστοιχο

της  μη  λεκτικής  νοημοσύνης  του  εκάστοτε  εξεταζόμενου.  Φυσικά  κάθε

ερευνητής/ερευνήτρια  πρέπει  να  είναι  προσεκτικός/ή  με  την  ερμηνεία  των  πινάκων

αντιστοιχιών.  Πρώτον, πρέπει να σημειωθεί πως η γενική μη λεκτική ικανότητα και η

γενική λεκτική ικανότητα σε μία συγκεκριμένη ηλικία μπορεί να είναι τελείως διαφορετικές

μεταξύ τους και το φάσμα της επίδοσης των παιδιών στις δοκιμασίες που τις εξετάζουν

να είναι επίσης τελείως διαφορετικό. Δεύτερον, τα ηλικιακά αντίστοιχα δεν αποτελούν ίσα

απέχουσες  μονάδες  κατά  μήκος  μίας  κλίμακας.  Τρίτον,  ένα  υπερβολικό  σκορ  δεν

σημαίνει  πως  η  επίδοση  του  παιδιού  προσομοιάζει  στην  επίδοση  της  αντίστοιχης

ηλικιακής  ομάδας.  Τέταρτον,  ένα  παιδί,  το  οποίο  έδειξε  επίδοση πολύ υψηλότερη  ή

χαμηλότερη από εκείνη που αναμένεται στη χρονολογική του ηλικία,  δεν σημαίνει  οτι

απαραίτητα θα επωφεληθεί  από το διδακτικό  υλικό  που αντιστοιχεί  στο ηλικιακό του

αντίστοιχο.  Τέλος,  τα  ηλικιακά  αντίστοιχα  συγκρίνουν  ένα  παιδί  με  άλλες  ηλικιακές

ομάδες και όχι με  άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει

σε αποκλίσεις μεταξύ standardscores και ηλικιακών αντιστοίχων.

Ομάδα Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση
Ενήλικες με DS 12,14 3,76
Τυπικοί ενήλικες 43,71 6,24

Πίνακας  5.1.  Μέσοι  όροι  επίδοσης  των  ενηλίκων  με  DS και  των  τυπικά  ανεπτυγμένων  ενηλίκων  στην

«Κλίμακα του Raven».

Στη δοκιμασία  «Κλίμακας του  Raven» βρέθηκε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά

επίδοσης  μεταξύ  ενηλίκων  με  DS  και  τυπικά  ανεπτυγμένων  ενηλίκων

(t(29)=16,576,p<,001). Οι μέσοι όροι επίδοσης των δύο ομάδων ήταν 12,14 και 43,71

αντιστοίχως σε σύνολο 60 δυνατών σωστών απαντήσεων και αναφέρονται στον πίνακα

5.1.

Στην  ομάδα  των  νηπίων  και  παιδιών  τυπικής  ανάπτυξης  συμπεριλήφθησαν

άτομα  τα  οποία  δεν  είχαν  διαγνωσθεί  με  οποιαδήποτε  μορφή  τρισωμίας  21  και  με

οποιαδήποτε νευροβιολογική ή ψυχοσυναισθηματική διαταραχή. Οι ηλικίες των νηπίων

και παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα κυμαίνονται από τα 3;9 έως και τα 10;1 έτη.

Τα νευροτυπικά νήπια και παιδιά αντιστοιχήθηκαν ένα προς ένα με τους ενήλικες με DS
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ως προς τη μη λεκτική νοητική ηλικία, το φύλο και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Προκειμένου να καταλήξουμε στην όσο το δυνατόν πιο ορθή αντιστοίχιση μη λεκτικής

νοητικής  ηλικίας,  αφότου ελήφθη υπόψιν ο πίνακας των ηλικιακών ισοδυνάμων (age

equivalents) του έργου «Έγχρωμων Μητρών», το έργο χορηγήθηκε και στα παιδιά  προς

επαλήθευση της νοητικής ηλικίας στην οποία είχαν αντιστοιχηθεί οι ενήλικες με DS.

Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση
Ενήλικες με DS 13,29 5,8). Εκτός του τύπου της4
Παιδιά τυπικής ανάπτυξης 15,77 4,38). Εκτός του τύπου της

Πίνακας 5.2. Μέσοι όροι επίδοσης των ενηλίκων με DS και των νηπίων και παιδιών τυπικής ανάπτυξης στη

δοκιμασία «Έγχρωμων μητρών» για παιδιά.

Πράγματι,  δεν  υπήρξε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  στην  επίδοση  στη

δοκιμασία  «Έγχρωμων  Μητρών»  μεταξύ  ενηλίκων  με  σύνδρομο  Down  και  παιδιών

τυπικής ανάπτυξης (t(32)=1,395,p=,172). Οι μέσοι όροι των δύο ομάδων στην δοκιμασία

ήταν 13,29 και 15,77 αντιστοίχως στο σύνολο των 36 δυνατών σωστών απαντήσεων και

αναφέρονται στον πίνακα 5.2.

5.2       Πειραματικά έργα

Βασικό  υλικό  της  έρευνας αποτέλεσε  η  ιστορία  Α3  του  εργαλείου  “Edmonton

Narrative Norms Instrument”  (Schneider,  Dubé, & Hayward, 2005) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

και  οι  συνοδές  ερωτήσεις  κατανόησης  της  ιστορίας.  Επίσης,  χρησιμοποιήθηκαν  οι

δοκιμασίες της «Κλίμακας του Raven» και της δοκιμασίας των «Έγχρωμων Μητρών» ως

μέσα  υπολογισμού  του  δυναμικού  της  μη  λεκτικής  νοημοσύνης  και  της  δοκιμασίας

αντίστροφης  ανάκλησης  ψηφίων  (Χρυσοχόου,  2006),  ως  μέσο  αξιολόγησης  της

εργαζόμενης μνήμης.

5.2.1 Δοκιμασία αντίστροφης ανάκλησης Ψηφίων (Digit Backwards)36

36Στο εξής Δ.Α.Α.Ψ.
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Στη  δοκιμασία  αντίστροφης  ανάκλησης  ψηφίων  (Χρυσοχόου,  2006)  δίνονται

προφορικά  στους  συμμετέχοντες  σειρές  τυχαίων  μονοψήφιων  αριθμών,  οι  οποίοι

σταδιακά αυξάνονται.  Ο ερευνητής έχει  τη δυνατότητα να δώσει  τους αριθμούς στον

εξεταζόμενο μόνο μία φορά και πρέπει  να αναφέρει κάθε αριθμό με απόσταση ενός

δευτερολέπτου τον έναν από τον άλλο. Έπειτα ζητά από τον εξεταζόμενο να ανακαλέσει

σε ανάποδη σειρά τους αριθμούς τους οποίους άκουσε κάθε φορά. Εάν ανακαλέσει

όλους τους αριθμούς σε ανάποδη σειρά ορθά, τότε αξιολογείται με μία μονάδα για τη

συγκεκριμένη αλληλουχία αριθμών. Εάν ανακαλέσει έστω και έναν αριθμό λάθος ή δεν

ανακαλέσει όλη την αλληλουχία των αριθμών την οποία άκουσε, τότε βαθομογείται με 0.

Στην αρχή δίνονται σαφείς οδηγίες όσες φορές χρειαστεί έως ότου ο εξεταζόμενος να

κατανοήσει τη δοκιμασία. Σε περιπτώσεις πληθυσμών με διαταραχή ή σε μικρές ηλικίες,

όπως στην παρούσα μελέτη, ίσως χρειαστεί ο ερευνητής να εξηγήσει στον εξεταζόμενο

τη διαδικασία ζωγραφίζοντας σε δύο καρτέλες 2 αριθμούς και τοποθετώντας τις σε μία

δεδομένη  σειρά  και  έπειτα  ανάποδα  ώστε  να  γίνει  κατανοητή  η  διαδικασία  της

αντιστροφής.  Έπειτα  από  την  επεξήγηση  ο  ερευνητής  δίνει  στον  εξεταζόμενο  δύο

αλληλουχίες δύο αριθμών του πίνακα εξοικείωσης και ανεξαρτήτως της απάντησης του

εξεταζόμενου, ορθής ή μη, προχωρά στην ανακοίνωση των επίσημων αλληλουχιών με

δύο  αριθμούς.  Εάν  ο  εξεταζόμενος  φτάσει  στις  τέσσερις  ορθές  απαντήσεις,  τότε

βαθμολογείται στις υπόλοιπες καρτέλες του επιπέδου με 1 και προχωράει αυτομάτως

στο επόμενο επίπεδο (των τριών αριθμών), αφότου πρώτα του δοθούν δύο αλληλουχίες

εξοικείωσης με τρεις αριθμούς. Έπειτα, ανεξαρτήτως της απάντησής του ο εξεταζόμενος

προχωρά στις επίσημες καρτέλες των τριών αριθμών και εάν επιτύχει τέσσερις ορθές

απαντήσεις  τότε  οι  υπόλοιπες  αλληλουχίες  αριθμών  βαθμολογούνται  ως  ορθές  και

προβιβάζεται  αυτομάτως  στο  επόμενο  επίπεδο  (των  τεσσάρων  αριθμών  και  ούτω

καθεξής). Εάν ο εξεταζόμενος ανακαλέσει λάθος τρεις αλληλουχίες αριθμών στη σειρά

σε ένα επίπεδο, τότε η διαδικασία σταματά στο επίπεδο αυτό. Στο τέλος, αθροίζονται οι

μονάδες τις οποίες έχει συγκεντρώσει ο εξεταζόμενος και το άθροισμα αυτό συγκρίνεται

με τα αθροίσματα των υπολοίπων.

5.2.2 Edmonton Narrative Norms Instrument (ENNI)

Η ιστορία Α3 του ENNI αποτελείται  από 13 εικόνες τις οποίες πρέπει ο κάθε

ερευνητής να τυπώσει σε ξεχωριστές σελίδες την κάθε μία υπό μορφή βιβλίου ώστε να

γυρίζει τις σελίδες και ο/η εξεταζόμενος/η να βλ.ι σταδιακά την εξέλιξη της ιστορίας την
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οποία θα του ζητηθεί έπειτα να διηγηθεί. Η ιστορία περιλαμβάνει 3 απλά επεισόδια τα

οποία εκτυλίσσονται μεταξύ ορισμένων ηρώων. Μια αρσενική καμηλοπάρδαλη βρίσκεται

με  τη  φίλη  της  την  ελεφαντίνα  σε  μία  πισίνα.  Η  αρσενική  καμηλοπάρδαλη  έχει  ένα

αεροπλάνο παιχνίδι  και η φίλη της η ελεφαντίνα της το αρπάζει από τα χέρια για να

παίξει.  Έπειτα  το  αεροπλανάκι  πέφτει  κατά  λάθος  μέσα  σε  μία  πισίνα  και  η

καμηλοπάρδαλη εκνευρίζεται με την ελεφαντίνα. Ένας ναυαγοσώστης τους πλησιάζει και

προσπαθεί να βγάλει το παιχνιδάκι έξω από το νερό δίχως όμως τελικά να τα καταφέρει.

Τέλος, έρχεται μία άλλη ελεφαντίνα που βρίσκεται εκείνη την ώρα στην πισίνα (η μαμά

ελεφαντίνα) και καταφέρνει να βγάλει το αεροπλανάκι από το νερό με τη βοήθεια μίας

απόχης. Δίνει το αεροπλανάκι στη μικρή καμηλοπάρδαλη και οι δύο φίλοι πλέον είναι

χαρούμενοι.  Οι  αφηγήσεις  των  συμμετεχόντων  καταγράφονταν  και  στη  συνέχεια

απομαγνητοφωνήθηκαν και αναλύθηκαν ως προς τη μικροδομή και τη μακροδομή.

Η  μακροδομή  αναλύθηκε  σύμφωνα  με  το  μοντέλο  της  «Γραμματικής  της

Ιστορίας»  (StoryGrammar)  των  Schneider,  Dubé  και  Hayward  (2005)  ως  προς  την

απόδοσηή μη τωνβασικών επεισοδίων της ιστορίας (π.χ. το αεροπλανάκι πέφτει  στο

νερό,  έρχεται  ο  ναυαγοσώστης/η  κυρία  ελεφαντίνα  και  προσπαθεί  να  πιάσει  το

αεροπλανάκι,  οι  φίλοι  έχουν το αεροπλανάκι και είναι  χαρούμενοι)  και της επιμέρους

δομής  τους  (initiatingevent,  attempt,  outcome)  (π.χ.  η  ελεφαντίνα  παίρνει  το

αεροπλανάκι  από  τον  καμηλοπάρδαλο,  παίζει  με  το  αεροπλανάκι,  το  αεροπλανάκι

πέφτει μέσα στο νερό), της εισαγωγής των χαρακτήρων για πρώτη φορά (firstmentions)

(π.χ.  ένας  καμηλοπάρδαλος  και  μια  ελεφαντίνα  βρίσκονται  στην  πισίνα,  έρχεται  ο

ναυαγοσώστης/ελεφαντίνα), των αντιδράσεων των ηρώων(reactions)(π.χ. η ελεφαντίνα

παίρνει το αεροπλανάκι από τον καμηλοπάρδαλο, ο καμηλοπάρδαλοςθυμώνει/ αρχίζει

να  κλαίει),  της  εσωτερικής  απόκρισης  (internalresponse)  (π.χ.  η  ελεφαντίνα  θέλει  το

αεροπλάνο) και του εσωτερικού σχεδιασμού (internalplan)(π.χ. η ελεφαντίνα αποφασίζει

να πάρει  το αεροπλάνο από τον καμηλοπάρδαλο).Στο παράρτημα Α αναφέρονται  οι

υποκατηγορίες της μακροδομής που εξετάσθηκαν. Εάν οι συμμετέχοντες ανέφεραν την

εισαγωγή,  τους  εκάστοτε  χαρακτήρες,  την  εσωτερική  απόκριση  και  τον  εσωτερικό

σχεδιασμό βαθμολογούνταν με 1, ενώ εάν ανέφεραν την προσπάθεια των χαρακτήρων

και το αποτέλεσμα της προσπάθειας βαθμολογούνταν με 2. Εάν δεν ανέφεραν κάποια

βασική δομή της ιστορίας βαθμολογούνταν για αυτήν με 0. Το μεγαλύτερο σκορ που

μπορούσε  να  επιτύχει  ένας  συμμετέχων  στον  τομέα  της  μακροδομής  ήταν  40.  Στη

μικροδομή  απλώς  έγινε  σύγκριση  μεταξύ  των  επιδόσεων  των  ομάδων  στην  κάθε

επιμέρους κατηγορία (π.χ. δείκτης συνθετότητας, υπόταξης, κλπ).

69



Η  μικροδομή  αναλύθηκε  ως  προς  τη  συνθετότητα  των  περιόδων,  το  δείκτη

υπόταξης  των  προτάσεων,  το  δείκτη  χρήσης  αναφορικών,  επιρρηματικών  και

συμπληρωματικών προτάσεων, τη λεξική ποικιλία και το δέικτη ΘτΝ37 (χρήση ρημάτων

που  δηλώνουν  γνωστική  και  συναισθηματική  κατάσταση).  Για  παράδειγμα,  στην

κατηγορία του ΤοΜπροσμετρήθηκαν λέξεις όπως «κλαίει»,  «χαρούμενος» κ.λ.π. Στον

πίνακα 6.4. αναφέρονται αναλυτικά οι υποκατηγορίες της μικροδομής που εξετάσθηκαν. 

Μετά την εκμαίευση της αφήγησης από τον εξεταζόμενο χορηγούνται ορισμένες

ερωτήσεις κατανόησης της ιστορίας. Οι ερωτήσεις αφορούν στα βασικά δομικά στοιχεία

της  ιστορίας  (π.χ.  «τί  συμβαίνει  στην  αρχή  της  ιστορίας;»,  «ποιοί  βρίσκονται  στην

ιστορία;») και στα συναισθήματα των ηρώων (π.χ «πώς νιώθει ο καμηλοπάρδαλος; Και

γιατί;»). Με αυτόν τον τρόπο ο ερευνητής/η ερευνήτρια καταλαβαίνει σε ποιό βαθμό η

ιστορία γίνεται κατανοητή από τον εξεταζόμενο/την εξεταζόμενη.Υπήρχαν 29 ερωτήσεις

κατανόησης.  Για  κάθε  αναμενόμενη  απάντηση  ο  εξεταζόμενος/  εξεταζόμενη

βαθμολογούνταν  με  2,  1,  ή  0  αναλόγως  του  βαθμού  στον  οποίο  η  απάντηση  ήταν

σαφής. Το μεγαλύτερο σκορ που μπορούσε να λάβει ένας συμμετέχων στις ερωτήσεις

κατανόησης ήταν 58). Εκτός του τύπου της.

5.3     Διαδικασία

Αρχικά η ερευνήτρια ήρθε σε επικοινωνία με συλλόγους και κέντρα ημερήσιας

φροντίδας για άτομα με αναπηρία προκειμένου να ζητήσει άδεια για τη διεξαγωγή της

έρευνας σε άτομα με σύνδρομο Down. Έπειτα από την απόκτηση της άδειας από τις

διευθύνσεις  των  συλλόγων  και  των  κέντρων  προσκόμισε  στους  επιστημονικούς

υπευθύνους των κέντρων αυτών το έντυπο συγκατάθεσης γονέων, υπογεγραμμένο από

την  επιβλέπουσα  καθηγήτρια  με  τη  σφραγίδα  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης. 

Αφότου  οι  εκάστοτε  υπεύθυνοι  επέστρεψαν τα  έντυπα  συγκατάθεσης γονέων

υπογεγραμμένα  από  τους  κηδεμόνες,  η  ερευνήτρια  προχώρησε  στη  διαδικασία  της

έρευνας με ορισμένες επισκέψεις στους συλλόγους και στα κέντρα ημέρας. Προκειμένου

να  εξασφαλισθεί  η  όσο  το  δυνατόν  αδιάσπαστη  προσοχή  των  εξεταζομένων  στο

πείραμα, η ερευνήτρια χορηγούσε τις δοκιμασίες κατ’ άτομο σε ένα ήσυχο μέρος μακριά

από διασπαστές. Οι συνεντεύξεις, καθότι προφορικές, μαγνητοφωνούνταν ώστε να είναι

37ΘτΝ: Θεωρία του Νου.
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δυνατή η μετέπειτα απομαγνητοφώνηση και ανάλυσή τους. Η κάθε συνέντευξη διήρκεσε

περίπου 30 με 35 λεπτά συνολικά. Προκειμένου να μην επηρεαστεί η προσοχή και άρα

η επίδοση των εξεταζομένων από την κούραση, γινόταν πρώτα η γνωστική αξιολόγησή

τους,  δηλαδή  χορηγούνταν το  έργο της  «Κλίμακας  του  Raven» και  η  δοκιμασία  της

αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων και μετά από διάλειμμα λίγων λεπτών χορηγούνταν η

δοκιμασία της αφήγησης και των ερωτήσεων κατανόησης. Ακόμη, τα τεστ χορηγήθηκαν

με την ίδια σειρά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, σε όλους τους συμμετέχοντες. Εάν δεν

ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία την ίδια ημέρα, η ερευνήτρια συνέχιζε τις

δοκιμασίες σε δεύτερη συνάντηση. 

Από τα 19 άτομα με σύνδρομο  Down τα οποία συμμετείχαν στη μελέτη τελικά

στο  δείγμα  συμπεριλήφθησαν  οι  17.  Μία  εξεταζόμενη  επιθύμησε  να  διακόψει  τη

διαδικασία  οπότε  και  δεν  συμπεριλήφθησε  στο  τελικό  δείγμα.  Μία  περίπτωση

παραλείφθηκε λόγω αδυναμίας καταληπτής άρθρωσης. Τέλος, στο δείγμα κρατήθηκαν 3

άτομα  με  σύνδρομο  Down  στα  οποία  δεν  χορηγήθηκε  η  δοκιμασία  «Κλίμακας  του

Raven» καθώς δεν συνεργάσθηκαν αλλά κρίθηκε σωστό να συμπεριληφθούν εφόσον

είχε  υπολογισθεί  ο  δείκτης  μη  λεκτικής  νοημοσύνης  τους  από το  έργο  «Έγχρωμων

Μητρών».

Έπειτα από τη συλλογή του δείγματος από ενήλικες με σύνδρομο Down, έγινε

αναζήτηση ενηλίκων τυπικά ανεπτυγμένων οι οποίοι αντιστοιχήθηκαν ένας προς έναν με

τους  ενήλικες  με  σύνδρομο  Down  με  βάση  το  φύλο,  την  ηλικία  και  το

κοινωνικοοικονομικό  και  μορφωτικό  επίπεδο.  Η  ερευνήτρια  συναντήθηκε  με  τους

νευροτυπικούς  ενήλικες  σε  ένα  ήσυχο  μέρος  χωρίς  διασπαστές.  Οι  δοκιμασίες

χορηγήθηκαν με την ίδια σειρά και εάν χρειαζόταν με διάλειμμα λίγων λεπτών.

Από τους 21 ενήλικες στους οποίους χορηγήθηκαν οι δοκιμασίες στην μελέτη εν

τέλει συμπεριλήφθησαν οι 17. Αποκλείσθηκαν άτομα τα οποία στην πορεία ανέφεραν

πως είχαν μαθησιακές δυσκολίες ή ΔΕΠ-Υ ή από λάθος συνεννόηση προέκυψε πως το

μορφωτικό τους επίπεδο ήταν υψηλότερο από αυτό που ζητούσε η έρευνα. 

Τα  παιδιά  αναζητήθηκαν  μέσω  φιλικού  περιβάλλοντος.  Στο  δείγμα

συμπεριλήφθησαν  παιδιά  από  οικογένειες  χαμηλής  έως  μέσης  κοινωνικοοικονομικής

κατάστασης (η εξακρίβωση της οποίας βασίστηκε στο μορφωτικό επίπεδο της μητέρας).

Από  τα  26  άτομα  που  συμμετείχαν  αρχικά  στην  έρευνα  στο  τελικό  δείγμα

συμπεριλήφθησαν τα 17. Αποκλείσθηκαν περιπτώσεις παιδιών τα οποία σταμάτησαν τη
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διαδικασία  στη  μέση  και  παιδιών  τα  οποία  εν  τέλει  δεν  πληρούσαν τα  κριτήρια  της

έρευνας (π.χ. μονόγλωσσο περιβάλλον, χαμηλό έως μέσο μορφωτικό επίπεδο μητέρας,

καθαρό ιστορικό διαταραχών λόγου). Στην περίπτωση των παιδιών η έρευνα διεξήχθη,

επίσης, σε ήρεμο μέρος απομονωμένο από διασπαστές και με διάλειμμα μεταξύ των

δοκιμασιών  γνωστικής  αξιολόγησης  και  της  αφηγηματικής  δοκιμασίας.  Επειδή  στη

νηπιακή ηλικία η προσοχή του ατόμου διασπάται πολύ πιο εύκολα συγκριτικά με αυτή

των ενηλίκων σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε η ερευνήτρια να επαναφέρει τα νήπια

στη διαδικασία. 

Αφότου συλλέχθηκε όλο το δείγμα έγινε απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων.

Έπειτα  καταγράφηκαν  τα  στοιχεία  της  γνωστικής  αξιολόγησης  των  ατόμων  και

αναλύθηκαν  οι  αφηγήσεις  τους  ως  προς  τη  μικροδομή  και  τη  μακροδομή  και  οι

απαντήσεις  τους  στις  ερωτήσεις  κατανόησης,  οι  οποίες  αξιολογήθηκαν  και

κωδικοποιήθηκαν βάσει της βαθμολογίας που αναφέρεται ανωτέρω (5.2.2). Τέλος, τα

δεδομένα αναλύθηκαν στατιστικά.

Για  τη  στατιστική  ανάλυση  χρησιμοποιήθηκε  το  μοντέλο  SPSS (Statistical

Package for Social Sciences). Ως βαθμός στατιστικής σημαντικότητας για την παρούσα

μελέτη  θεωρήθηκε  το  α=0.05.  Οι  στατιστικές  αναλύσεις  που  πραγματοποιήθηκαν

συμπεριέλαβαν  περιγραφικά  στατιστικά  δεδομένα,  t-tests εξαρτημένων  δειγμάτων

(paired sample t-tests), συσχετίσεις  Pearson, αναλύσεις διακύμανσης ενός παράγοντα

(one-way analysis of variance-ANOVA) και μετα-αναλύσεις Bonferonni.

5.4     Ερευνητικά ερωτήματα/Υποθέσεις

Παρά τις ποικίλες μελέτες που έχουν διεξαχθεί, δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί ένα

σταθερό και συγκεκριμένο μοτίβο για τις αφηγηματικές ικανότητες των ατόμων, ιδιαίτερα

των  ενηλίκων,  με  DS.  Μερικοί  από τους  τομείς  που  χρειάζονται  διερεύνηση  είναι  η

ικανότητα των ατόμων με DS να αποδίδουν το αφηγηματικό περιεχόμενο μίας ιστορίας

και  τα  γλωσσικά  μέσα  τα  οποία  χρησιμοποιούν  ώστε  να  το  εκφράσουν.  Επίσης,

περαιτέρω έρευνα των πιθανών γνωστικών περιορισμών που υπόκεινται της ελλιπούς

αφηγηματικής τους ικανότητας κρίνεται αναγκαία. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι  να προσθέσει  δεδομένα στη μελέτη  του

γλωσσικού (και αφηγηματικού εν προκειμένω) φαινοτύπου του DS εξετάζοντας τον λόγο
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ενηλίκων με DS ως προς τη μακροδομή και τη μικροδομή του. Επιπλέον, εξετάσθηκε η

πιθανή  σύνδεση  μεταξύ  αφηγηματικής  ικανότητας  και  εργαζόμενης  μνήμης,  η  οποία

παρουσιάζεται  φτωχή στα  άτομα με  DS όλων των ηλικιών καθώς και  η  ενδεχόμενη

σύνδεση  μεταξύ  μη  λεκτικής  νοητικής  ικανότητας  και  αφηγηματικής  ικανότητας.

Ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας αποτελούν τα παρακάτω:

1) Σε τί βαθμό μπορούν νέοι ενήλικες με  DS να αποδώσουν το περιεχόμενο μιας

ιστορίας  που  τους  παρουσιάζεται  μέσω  οπτικού  υλικού,  συγκριτικά  με  τα

αντίστοιχά τους σε χρονολογική και μη λεκτική νοητική ηλικία άτομα ΤΑ;

2) Σε τί βαθμό μπορούν νέοι ενήλικες με DS να αποδώσουν τις ιστορίες που τους

παρουσιάζονται με τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα, συγκριτικά με τα αντίστοιχά

τους σε χρονολογική και μη λεκτική νοητική ηλικία άτομα ΤΑ;

3) Οι νέοι ενήλικες με DS παρουσιάζουν ελλείμματα στη λεκτική βραχύχρονη μνήμη

όταν  αυτή  εξετάζεται  μέσω  της  δοκιμασίας  αντίστροφης  ανάκλησης  ψηφίων

συγκριτικά με τα αντίστοιχά τους σε χρονολογική και μη λεκτική νοητική ηλικία

άτομα ΤΑ;

4) Υπάρχει σύνδεση μεταξύ της λεκτικής βραχύχρονης μνήμης των νέων ενηλίκων

με DS και της αφηγηματικής τους ικανότητας;

5) Υπάρχει σύνδεση μεταξύ της μη λεκτικής νοητικής ηλικίας των νέων ενηλίκων με

DS και της λεκτικής βραχύχρονης μνήμης τους;

6) Υπάρχει σύνδεση μεταξύ της μη λεκτικής νοητικής ηλικίας των νέων ενηλίκων με

DS,  της  κατανόησης  της  ιστορίας  προς  αφήγηση  και  της  αφηγηματικής

ικανότητάς τους;

Ως προς τα ανωτέρω ερωτήματα, υποτέθηκε πως οι ενήλικες με DS θα εμφανίσουν

ελλείμματα ως προς την αφηγηματική τους ικανότητα σε επίπεδο μικροδομής, αλλά όχι

σε επίπεδο μακροδομής, συγκριτικά με τους τυπικά ανεπτυγμένους ενήλικες αντίστοιχης

χρονολογικής ηλικίας. Συγκριτικά με τα νήπια και παιδιά τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχης

μη λεκτικής νοητικής ηλικίας, ωστόσο, είναι πιθανό να παρουσιάσουν παρόμοια ή και

καλύτερη  επίδοση  στη  μακροδομή  των  αφηγήσεών  τους,  ενώ  η  επίδοσή  τους  στη

μικροδομή να είναι παρόμοια ή και χαμηλότερη. Ακόμα, προβλέφθηκε πως οι ενήλικες

με  DS θα παρουσιάσουν ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη τους συγκριτικά με τους

ενήλικες αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας αλλά όχι συγκριτικά με τα νήπια και παιδιά

τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχης μη λεκτικής νοητικής ηλικίας. Προβλέφθηκε, τέλος, θετική
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συσχέτιση μεταξύ της επίδοσής τους στη δοκιμασία αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων και

της  αφηγηματικής  τους  ικανότητας (μακροδομή και  μικροδομή),  μεταξύ της  επίδοσής

τους  στη  δοκιμασία  αντίστροφης  ανάκλησης  ψηφίων  και  της  επίδοσής  τους  στις

δοκιμασίες  της  «Κλίμακας  του  Raven»  και  των  «Έγχρωμων  Μητρών»  (μη  λεκτική

νοητική ηλικία), μεταξύ της επίδοσής τους στις δοκιμασίες της «Κλίμακας του Raven» και

των «Έγχρωμων Μητρών» και της κατανόησης της ιστορίας προς αφήγηση καθώς και

μεταξύ  της  επίδοσής  τους  στις  δοκιμασίες  της  «Κλίμακας  του  Raven»  και  των

«Έγχρωμων Μητρών» και της επίδοσής τους σε επίπεδο μακροδομής και μικροδομής.
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Κεφάλαιο 6. Αποτελέσματα

   Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα δεδομένα τα οποία προέκυψαν από την

έρευνα και τα αποτελέσματα της στατιστικής τους ανάλυσης. Θα δοθούν πίνακες στους

οποίους συνοψίζονται οι πληροφορίες επίδοσης των συμμετεχόντων στις δοκιμασίες της

αφήγησης και της αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων και θα αναλυθούν τυχόν στατιστικές

διαφορές που υπήρξαν μεταξύ των ομάδων και συσχετίσεις μεταξύ των επιδόσεων των

συμμετεχόντων στα πειραματικά έργα αξιολόγησης. Στην ενότητα 6.1 θα αναφερθούν τα

δεδομένα που προέκυψαν σχετικά με τη μακροδομή (6.1.1), τη μικροδομή (6.1.2) και την

κατανόηση της ιστορίας προς αφήγηση από τους συμμετέχοντες (6.1.3). Στην ενότητα

6.2 θα αναφερθούν οι  επιδόσεις  των συμμετεχόντων στη δοκιμασία της αντίστροφης

ανάκλησης  ψηφίων  και  στην  ενότητα  6.3  θα  αναφερθούν  οι  συσχετίσεις  οι  οποίες

εντοπίστηκαν  μεταξύ  των  επιδόσεων  των  συμμετεχόντων  στις  γνωστικές  και

αφηγηματικές μετρήσεις. 

6.1     ΕΝΝΙ

6.1.1 Μακροδομή

Οι  μέσοι  όροι  επίδοσης  των  συμμετεχόντων  στη  μακροδομή  παρουσιάζονται

στον Πίνακα 6.1.2. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των ενηλίκων με σύνδρομο Down στη

μακροδομή ήταν 15,29,  των τυπικά ανεπτυγμένων ενηλίκων (αντιστοίχων χρονολογικής

ηλικίας) 28). Εκτός του τύπου της,94 και των νηπίων και παιδιών τυπικής ανάπτυξης (αντιστοίχων μη λεκτικής

νοητικής ηλικίας) 16,8). Εκτός του τύπου της2.  Ο ανώτατος αριθμός νοηματικών ενοτήτων τις οποίες έπρεπε

συνολικά να αφηγηθεί ο κάθε συμμετέχων ώστε να επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία

στο επίπεδο της μακροδομής ήταν οι 40.
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Ομάδα Μέσος όρος Τυπική απόκλιση
Ενήλικες Down 15,29 7,14
Ενήλικες τυπικά ανεπτυγμένοι 28). Εκτός του τύπου της,94 2,93
Παιδιά/ νήπια ΤΑ 16,8). Εκτός του τύπου της2 6,8). Εκτός του τύπου της5

Πίνακας 6.1. Μέσος όρος επίδοσης των τριών ομάδων στο επίπεδο της μακροδομής.

Πραγματοποιήθηκαν  Αναλύσεις  Διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα (one-

way ANOVAs), την ομάδα των συμμετεχόντων, με τρία επίπεδα (ομάδα με DS, ενήλικες

τυπικά ανεπτυγμένοι και τυπικά αναπτυσσόμενα νήπια και παιδιά) στη μακροδομή. Οι

αναλύσεις  αυτές  ανέδειξαν  στατιστικά  σημαντικές  διαφορές  μεταξύ  των  ομάδων

(F(2,48). Εκτός του τύπου της)=26,78). Εκτός του τύπου της7, p<,001), το οποίο σημαίνει  πως υπήρξε επίδραση της ομάδας στην

επίδοση στη μακροδομή. 

Έπειτα  από  εφαρμογή  της  μεθόδου  Bonferonni  για  πολλαπλές  συγκρίσεις

(multivariate comparisons) προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας

των ενηλίκων με Down και των τυπικά ανεπτυγμένων ενηλίκων καθώς και μεταξύ των

τυπικά ανεπτυγμένων ενηλίκων και των παιδιών τυπικής ανάπτυξης (p<,001), αλλά δεν

υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ενηλίκων με σύνδρομο Down και των

παιδιών τυπικής ανάπτυξης (p=1,00). Τα επίπεδα μακροδομής των συμμετεχόντων με

DS βρέθηκαν  αντίστοιχα  εκείνων  των  νηπίων  και  παιδιών  τυπικής  ανάπτυξης
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αντίστοιχης  μη  λεκτικής  νοητικής  ηλικίας  και  σημαντικά  χαμηλότερα  των  ενηλίκων

τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας.

6.1.2 Μικροδομή

Πραγματοποιήθηκαν  Αναλύσεις  Διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα (one-

way ANOVAs), την ομάδα των συμμετεχόντων με τρία επίπεδα (ομάδα με DS, ενήλικες

τυπικά  ανεπτυγμένοι  και  τυπικά  αναπτυσσόμενα  παιδιά),  στους  υποτομείς  της

μικροδομής.  Από  τις  αναλύσεις  προέκυψαν  στατιστικά  σημαντικές  διαφορές  σε

ορισμένους  υποτομείς.  Στον  Πίνακα  6.4.1  αναφέρονται  οι  τιμές  Μ.Ο.  επίδοσης  των

ομάδων των συμμετεχόντων στους υποτομείςμικροδομής οι οποίοι εξετάσθηκαν.

Τομέας εκφραστικής

σύνταξης

Ομάδα Μέσος όρος Τυπική

απόκλιση
Δείκτης συνθετότητας Ενήλικες Down ,37 ,26

Ένήλικες  τυπικά

ανεπτυγμένοι

,59 ,19

Παιδιά/νήπια ΤΑ ,37 ,28). Εκτός του τύπου της
Δείκτης υπόταξης Ενήλικες Down ,20 ,16

Ένήλικες  τυπικά

ανεπτυγμένοι

,31 ,11

Παιδιά/νήπια ΤΑ ,15 ,16
Δείκτης

συμπληρωματικότητα

ς

Ενήλικες Down ,33 ,31

Ένήλικες  τυπικά

ανεπτυγμένοι

,51 ,22

Παιδιά/νήπια ΤΑ ,47 ,42
Δείκτης

αναφορικότητας

Ενήλικες Down ,05 ,10

Ένήλικες  τυπικά ,22 ,22
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ανεπτυγμένοι
Παιδιά/νήπια ΤΑ ,12 ,19

Δείκτης

επιρρηματικότητας

Ενήλικες Down ,44 ,32

Ένήλικεςτυπικά

ανεπτυγμένοι

,28). Εκτός του τύπου της ,17

Παιδιά/νήπια ΤΑ ,24 ,35
Λεξική ποικιλία Ενήλικες Down ,40 ,11

Ένήλικες  τυπικά

ανεπτυγμένοι

,40 ,08). Εκτός του τύπου της

Παιδιά/νήπια ΤΑ ,42 ,15
Δείκτης ToM Ενήλικες Down ,25 ,15

Ένήλικες  τυπικά

ανεπτυγμένοι

,30 ,12

Παιδιά/νήπια ΤΑ ,21 ,23
Πίνακας 6.1.2. Μ.Ο. επίδοσης των τριών ομάδων στους υποτομείς της μικροδομής.

Ο δείκτης συνθετότητας των προτάσεων που χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες

ήταν  0,37  κατά  μέσο  όρο  για  τους  ενήλικες  με  DS,  0,59  κατά  μέσο  όρο  για  τους

νευροτυπικούς  ενήλικες  και  0,37  κατά  μέσο  όρο  για  τα  νήπια  και  παιδιά  τυπικής

ανάπτυξης. Έπειτα από ανάλυση διακύμανσης (one-way ANOVA) βρέθηκε στατιστικά

σημαντική  διαφορά  μεταξύ  των  ομάδων  (F(2,48). Εκτός του τύπου της)=  4,433,  p=,017).  Η  εφαρμογή  της

μεθόδου  Bonferonni  για  πολλαπλές  συγκρίσεις  έδειξε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά

μεταξύ ενηλίκων με  DS και νευροτυπικών ενηλίκων (p=,043) και μεταξύ νευροτυπικών

ενηλίκων και νηπίων και παιδιών τυπικής ανάπτυξης (p=,036) αλλά όχι μεταξύ μεταξύ

ενηλίκων με  DS και νηπίων και παιδιών τυπικής ανάπτυξης (p=1). Η χρήση σύνθετων

προτάσεων  από  τους  ενήλικες  με  DS βρέθηκε  αντίστοιχη  της  μη  λεκτικής  νοητικής

ηλικίας τους και σημαντικά κατώτερη της αναμενόμενης βάσει της χρονολογικής ηλικίας

τους.

Οι μέσοι όροι του δείκτη υπόταξης ήταν 0,20, 0,31 και 0,15 για τους ενήλικες με

DS, τους νευροτυπικούς ενήλικες και τα νήπια και παιδιά τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχα.

Έπειτα  από ανάλυση διακύμανσης ως προς το  δείκτη  υπόταξης  βρέθηκε  στατιστικά

σημαντική  διαφορά  μεταξύ  των  ομάδων  ως  προς  το  ποσοστό  των  δευτερευουσών

προτάσεων  που  χρησιμοποιήθηκαν  (F(2,48). Εκτός του τύπου της)=5,367,p=,008). Εκτός του τύπου της).  Έγινε  ανάλυση  για
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πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων η οποία έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά

ως  προς  την  υπόταξη  μεταξύ  ενηλίκων  τυπικής  ανάπτυξης  και  παιδιών  τυπικής

ανάπτυξης (p=,007)αλλά όχι μεταξύ ενηλίκων με DS και ενηλίκων τυπικής ανάπτυξης

(p=,098). Εκτός του τύπου της) ή μεταξύ ενηλίκων με  DS και παιδιών τυπικής ανάπτυξης (p=,966).Η χρήση

δευτερευουσών προτάσεων από άτομα με DS υπολογίσθηκε αντίστοιχη εκείνης των δύο

ομάδων ελέγχου. Τα νήπια και παιδιά τυπικής ανάπτυξης φαίνεται πως χρησιμοποίησαν

στατιστικά  σημαντικά  λιγότερες  δευτερεύουσες  προτάσεις  συγκριτικά  με  τους  τυπικά

ανεπτυγμένους ενήλικες και ελαφρώς λιγότερες από τους ενήλικες με DS. Το παράδοξο

είναι πως δεν βρέθηκαν διαφορές στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ νευροτυπικών

ενηλίκων και ενηλίκων με DS.

Το ποσοστό χρήσης συμπληρωματικών προτάσεων ήταν 0,33, 0,51 και 0,47 για

την  κάθε  ομάδα  με  τη  σειρά  που  παρουσιάστηκε  προηγουμένως.  Η  ανάλυση

διακύμανσης (one-way ANOVA) δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των

ομάδων (F=(2,48). Εκτός του τύπου της)=1,442,p=,247)  ως προς το  δείκτη  συμπληρωματικότητας.  Ωστόσο,

από τους μέσους όρους διακρίνεται επίδοση των συμμετεχόντων με DS χαμηλότερη και

από τις δύο ομάδες ελέγχου και, ιδίως από την ομάδα αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας,

ενώ η ομάδα των νευροτυπικών νηπίων και παιδιών βρίσκεται πιο κοντά στην ομάδα

νευροτυπικών ενηλίκων.

Ο μέσος όρος του δείκτη αναφορικότητας για τους ενήλικες με DS ήταν 0,05, για

τους ενήλικες τυπικής ανάπτυξης 0,22 και για τα νήπια και παιδιά τυπικής ανάπτυξης

0,12. Μετά από ανάλυση διακύμανσης (one-way ANOVA) βρέθηκε στατιστικά σημαντική

διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων (F=(2,48). Εκτός του τύπου της)=3,652,p=,033). Οι μετέπειτα αναλύσεις για

πολλαπλές συγκρίσεις Bonferonni έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ομάδας

ενηλίκων με DS και μεταξύ νευροτυπικών ενηλίκων (p=,029) αλλά όχι μεταξύ ενηλίκων

με  DS και  νευροτυπικών  παιδιών  (p=,720)  ή  μεταξύ  νευροτυπικών  ενηλίκων  και

νευροτυπικών  παιδιών  (p=,415).Η  διαφορά  έδειξε  έλειμμα  των  ενηλίκων  με  DS

συγκριτικά με τα αντίστοιχά τους ως προς τη χρονολογική ηλικία.Η χρήση αναφορικών

προτάσεων  από  άτομα  με  DSφαίνεται  να  είναι  αντίστοιχη  της  μη  λεκτικής  νοητικής

ηλικίας τους. Αν και δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ νευροτυπικών

παιδιών  και  νευροτυπικών  ενηλίκων,  οι  μέσοι  όροι  δείχνουν  υψηλότερη  χρήση

αναφορικών προτάσεων από τους νευροτυπικούς ενήλικες συγκριτικά με τα νευροτυπικά

παιδιά.

79



Οι  μέσοι  όροι  του  δείκτη  επιρρηματικότητας για  τις  τρεις  ομάδες  με  την

προαναφερθείσα σειρά ήταν 0,44, 0,28). Εκτός του τύπου της και 0,24 αντιστοίχως. Η ανάλυση διακύμανσης

ως  προς  έναν  παράγοντα  δεν  ανέδειξε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  των

ομάδων  (F=(2,48). Εκτός του τύπου της)=2,424,p=,099).Ωστόσο,  από  τους  μέσους  όρους  των  ομάδων

φαίνεται  πως  οι  συμμετέχοντες  με  DS χρησιμοποίησαν  εκτενέστερα  επιρρηματικές

προτάσεις συγκριτικά με ό,τι αναμενόταν βάσει χρονολογικής και μη λεκτικής νοητικής

ηλικίας τους. Η επίδοσή τους βρισκόταν πιο κοντά στη χρονολογική τους ηλικία παρά

στη μη λεκτική νοητική ηλικία τους.

Ο μέσος όρος  λεξικής ποικιλίας ανήλθε στα 0,40 για τους ενήλικες με  DS, στα

0,40 για  τους  νευροτυπικούς  ενήλικες  και  στα  0,42 για  τα νήπια και  παιδιά  τυπικής

ανάπτυξης. Έγινε ανάλυση διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα (one-way ANOVA)

και δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς το ποσοστό

πρωτότυπων λέξεων τις οποίες χρησιμοποίησαν (F=(2,48). Εκτός του τύπου της)=0,238). Εκτός του τύπου της,p=,78). Εκτός του τύπου της9). Επομένως,

φαίνεται  πως  οι  συμμετέχοντες  με  DS επέδειξαν  λεξική  ποικιλία  αντίστοιχη  της

χρονολογικής και μη λεκτικής νοητικής ηλικίας. 

Τέλος, ο μέσος όρος του δείκτη ΘτΝ βρέθηκε 0,25 για τους ενήλικες με DS, 0,30

για  τους  τυπικά  ανεπτυγμένους  ενήλικες  και  0,21  για  τα  νήπια  και  παιδιά  τυπικής

ανάπτυξης. Από την ανάλυση διακύμανσης δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά

μεταξύ των τριών ομάδων ως προς το ποσοστό χρήσης ρημάτων ΘτΝ επί του συνόλου

των κυρίων προτάσεων (F=(2,48). Εκτός του τύπου της)=1,176,P=,317).

6.1.3 Κατανόηση

Ως  προς  την  κατανόηση  της  ιστορίας  παρατηρήθηκαν,  επίσης,  στατιστικά

σημαντικές  διαφορές  μεταξύ των τριών ομάδων.  Στην  κατανόηση της  ιστορίας  προς

αφήγηση η ομάδα του DS είχε επίδοση κατά μέσο όρο 31,18). Εκτός του τύπου της. Η ομάδα των νευροτυπικά

ανεπτυγμένων ενηλίκων είχε  μέσο όρο επίδοσης 54,24 και  των νηπίων και  παιδιών

τυπικής  ανάπτυξης  34,53.  Ο  μέγιστος  αριθμός  αναμενόμενων  απαντήσεων  στις

ερωτήσεις κατανόησης ήταν οι 29 και η ανώτατη δυνατή επίδοση στη δοκιμασία ήταν οι

56 βαθμοί.  Στον Πίνακα 6.1.4 αναφέρονται  οι  τιμές Μ.Ο. επίδοσης των ομάδων των

συμμετεχόντων στη δοκιμασία της κατανόησης.

80



Ομάδα Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση
Ενήλικες Down 31,18). Εκτός του τύπου της 9,06
Ένήλικεςτυπικά

ανεπτυγμένοι

54,24 1,72

Παιδιά/ νήπια ΤΑ 34,53 14,94
Πίνακας 6.1.3. Μ.Ο. επίδοσης των τριών ομάδων στις ερωτήσεις κατανόησης της ιστορίας προς αφήγηση.

Έγινε ανάλυση διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα (one-way ANOVA), την

ομάδα  των  συμμετεχόντων,  με  τρία  επίπεδα  (ομάδα  με  DS,  ενήλικες  τυπικά

ανεπτυγμένοι και τυπικά αναπτυσσόμενα νήπια και παιδιά) από την οποία προέκυψε

στατιστικά  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  των  ομάδων  (F=(2,48). Εκτός του τύπου της)=25,68). Εκτός του τύπου της1,p<,001).  Από

περαιτέρω  αναλύσεις  πολλαπλών  συγκρίσεων  (Bonferonni)  προέκυψαν  στατιστικά

σημαντικές διαφορές μεταξύ της ομάδας ενηλίκων με  DS και νευροτυπικών ενηλίκων

(p<,001)  καθώς και  μεταξύ  νευροτυπικών  ενηλίκων  και  νηπίων  και  παιδιών  τυπικής

ανάπτυξης (p<,001). Οι νευροτυπικοί ενήλικες έδειξαν σημαντικά καλύτερη κατανόηση

της ιστορίας συγκριτικά με τους ενήλικες με DS καθώς και με τα νήπια και παιδιά τυπικής

ανάπτυξης.  Δεν  υπήρξε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  της  ομάδας  DS και

νηπίων  και  παιδιών  τυπικής  ανάπτυξης  (p=,1),  γεγονός  το  οποίο  δείχνει  πως  η

κατανόηση της ιστορίας από τους συμμετέχοντες με DS ήταν αντίστοιχη της μη λεκτικής

νοητικής τους ηλικίας και χαμηλότερη της χρονολογικής.

6.2     Δοκιμασία Αντίστροφης Ανάκλησης Ψηφίων (Δ.Α.Α.Ψ)

Στη δοκιμασία αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων38). Εκτός του τύπου της ο μέσος όρος επίδοσης για την

κάθε  ομάδα  ήταν  2,24,  17,41  και  2,59  αντίστοιχα.  Πραγματοποιήθηκε  ανάλυση

διακύμανσης ενός παράγοντα (one-way ANOVA), της ομάδας των συμμετεχόντων, με

τρία επίπεδα (ομάδα με  DS, ενήλικες τυπικά ανεπτυγμένοι και τυπικά αναπτυσσόμενα

νήπια και παιδιά) και βρέθηκε πως μεταξύ των ομάδων υπήρχε στατιστικά σημαντική

διαφορά  στους  μέσους  όρους  επίδοσης  στη  δοκιμασία  (F(2,48). Εκτός του τύπου της)=133,303,p<,001).  Οι

μέσοι όροι επίδοσης των τριών ομάδων στη Δ.Α.Α.Ψ αναφέρονται στον πίνακα 6.4.

Ομάδα Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

38 Στο εξής Δ.Α.Α.Ψ.
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Ενήλικες με Down 2,24 2,49
Νευροτυπικοί ενήλικες 17,41 3,14
Παιδιά/ νήπια ΤΑ 2,59 3,55

Πίνακας 6.4. Μ.Ο. επίδοσης των τριών ομάδων στη δοκιμασία της αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων.

Προχωρώντας  σε  ανάλυση  πολλαπλών  συγκρίσεων  βρέθηκε  στατιστικά

σημαντική  διαφορά  στην  επίδοση  της  ομάδας  με  DS και  της  ομάδας  των  τυπικά

ανεπτυγμένων  ενηλίκων  (p<,001)  καθώς  και  μεταξύ  της  επίδοσης  της  ομάδας  των

τυπικά ανεπτυγμένων ενηλίκων και της ομάδας των τυπικά αναπτυσσόμενων νηπίων

και  παιδιών  (p<,001).  Οι  ενήλικες  με  DS ανταποκρίθηκαν σε  σημαντικά  χαμηλότερο

επίπεδο  της  δοκιμασίας  συγκριτικά  με  τους  νευροτυπικούς  ενήλικες  αντίστοιχης

χρονολογικής ηλικίας. Τέλος, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση

της ομάδας με DS και της ομάδας των νηπίων και παιδιών τυπικής ανάπτυξης (p=1). Η

επίδοση  των  ατόμων  με  DSστη  δοκιμασία  ήταν  αντίστοιχη  των  ατόμων  όμοιας  μη

λεκτικής νοητικής ηλικίας. 

6.3     Συσχετίσεις

Έγιναν ορισμένες επιπλέον αναλύσεις συσχετίσεων (Pearson Correlations)  για να

διαπιστωθούν  ενδεχόμενες  συσχετίσεις  μεταξύ  των  επιδόσεων  των  συμμετεχόντων

στους διάφορους υποτομείς του πειράματος. Οι αναλύσεις έδειξαν πως μέσα σε κάθε

ομάδα συμμετεχόντων υπήρξαν θετικές συσχετίσεις μεταξύ των επιδόσεων σε ορισμένες

από τις δοκιμασίες αξιολόγησης γνωστικών ικανοτήτων και θετικές συσχετίσεις μεταξύ

των  επιδόσεών  τους  στις  δοκιμασίες  αξιολόγησης  γνωστικών  ικανοτήτων  και  των

επιδόσεών τους σε ορισμένους υποτομείς της αφηγηματικής ικανότητας.

Πιο συγκεκριμένα, στην ομάδα με DS υπήρξε θετική συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης

στην  κατανόηση  της  ιστορίας  και  της  επίδοσης  στη  μακροδομή  (Pearson

Correlation= ,617, p=,008). Εκτός του τύπου της), το οποίο σημαίνει πως όσο υψηλότερη ήταν η επίδοση του

ατόμου στη δοκιμασία των ερωτήσεων κατανόησης τόσο υψηλότερη ήταν η επίδοσή του
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στο επίπεδο της μακροδομής. Επίσης, βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης

των συμμετεχόντων με DS στη δοκιμασία της «Κλίμακας του Raven» και της επίδοσης

στο  έργο  των  «Έγχρωμων  Μητρών»  (Pearson  Correlation=,8). Εκτός του τύπου της95,p<,001),  το  οποίο

σημαίνει πως όσο καλύτερη ήταν η επίδοση στο ένα τεστ τόσο καλύτερη ήταν και στο

άλλο. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται δεδομένου πως οι «Έγχρωμες Μήτρες» είναι μία

απλοποιημένη μορφή της «Κλίμακας του  Raven» με τα μισά μοτίβα της τελευταίας να

είναι  πανομοιότυπα  με  της  παιδικής  εκδοχής  (δίχως  χρωματισμό).  Ακόμα,  βρέθηκε

θετική συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης των συμμετεχόντων με DS στην «Κλίμακα του

Raven» και  της επίδοσης στη δοκιμασία Δ.Α.Α.Ψ. (Pearson  Correlation=,636,p=,014)

καθώς και μεταξύ της επίδοσης στις «Έγχρωμες Μήτρες» και της επίδοσης στη Δ.Α.Α.Ψ

(Pearson  Correlation=,571,p=,017).  Τα ευρήματα αυτά δείχνουν τη συσχέτιση γενικής

νοημοσύνης και λεκτικής εργαζόμενης μνήμης στα άτομα με DS.

Τέλος,  ως  προς  τη  μικροδομή,  ο  βαθμός  χρήσης  σύνθετων  περιόδων

συσχετίστηκε  θετικά  με  το  βαθμό  χρήσης  δευτερευουσών  προτάσεων  (Pearson

Correlation=,720,p=,001).  Εντοπίστηκαν θετικές  συσχετίσεις  μεταξύ της επίδοσης στη

Δ.Α.Α.Ψ και της συνθετότητας των περιόδων (Pearson Correlation=,526*,p=,030) καθώς

και μεταξύ της επίδοσης στη δοκιμασία αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων και της χρήσης

δευτερευουσών προτάσεων (Pearson Correlation=,657**=,p=,004). Αρνητική συσχέτιση

εντοπίστηκε μεταξύ της λεξικής ποικιλίας και της χρήσης δευτερευουσών προτάσεων

(Pearson Correlation=-,551*,p=,022).

Στην ομάδα των τυπικά ανεπτυγμένων ενηλίκων εντοπίστηκε θετική συσχέτιση

μεταξύ  της  χρήσης  σύνθετων  περιόδων και  της  χρήσης δευτερευουσών προτάσεων

(Pearson Correlation=,668). Εκτός του τύπου της*,p=,003). 

Στην ομάδα των τυπικά αναπτυσσόμενων νηπίων και παιδιών βρέθηκε θετική

συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης στo CPM for  children και της επίδοσης στη Δ.Α.Α.Ψ

(Pearsoncorrelation=,547*,p=,023),  υποδηλώνοντας  τη  στενή  σχέση  γενικής

νοημοσύνης  και  λεκτικής  εργαζόμενης  μνήμης.Ακόμα,  εντοπίστηκε  θετική  συσχέτιση

μεταξύ  της  χρήσης  σύνθετων  περιόδων και  της  χρήσης δευτερευουσών προτάσεων

(Pearson Correlation=,776**,p<,001).  Εντοπίστηκαν  θετικές  συσχετίσεις  μεταξύ  της

επίδοσης των νηπίων και παιδιών τυπικής ανάπτυξης στη Δ.Α.Α.Ψ και της συνθετότητας

των  περιόδων  (Pearson Correlation=,533,p=,028). Εκτός του τύπου της).Τέλος,  διαπιστώθηκε  θετική

συσχέτιση,  η οποία πλησίαζε τη στατιστική  σημαντικότητα,  μεταξύ της  επίδοσης στη

Δ.Α.Α.Ψ και στη χρήση δευτερευουσών προτάσεων (Pearson Correlation=,474,p=,054). 
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Επιπλέον,  αναλύθηκαν  οι  επιδόσεις  των  συμμετεχόντων  στις  δοκιμασίες

αξιολόγησης μη λεκτικής νοημοσύνης («Κλίμακα του Raven» και «Έγχρωμες Μήτρες»)

εν  συγκρίσει  με  τις  επιδόσεις  τους  στις  ερωτήσεις  κατανόησης  προκειμένου  να

διαπιστωθεί εάν υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Δεν βρέθηκε, ωστόσο, θετική

συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης στο έργο της «Κλίμακας του Raven» και της επίδοσης

στις ερωτήσεις κατανόησης μέσα στις ίδιες τις ομάδες (δηλαδή ενήλικες με σύνδρομο

Down  (Pearson  Correlation=,38). Εκτός του τύπου της6,p=,173)  και  τυπικά  ανεπτυγμένοι  ενήλικες

(Pearsoncorrelation=,170,p=.513))  καθώς  και  μεταξύ  της  επίδοσης  στο  έργο

«Έγχρωμων Μητρών» και της επίδοσης στην κατανόηση μέσα στην ομάδα των νηπίων

και παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Pearson Correlation=,18). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της,p=,469) και στην ομάδα των

ενηλίκων με DS (Pearson Correlation=,443,p=,075).

Ακόμη, αναλύθηκαν οι επίδόσεις στο έργο της «Κλίμακας του  Raven» και των

«Έγχρωμων  Μητρών»  εν  συγκρίσει  προς  τις  επιδόσεις  στη  μακροδομή.  Δεν

εντοπίσθηκαν  συσχετίσεις  μεταξύ  της  επίδοσης  των  ατόμων  με  DS στο  έργο  της

«Κλίμακας του Raven» και στη μακροδομή (Pearson Correlation=,427,p=,127) είτε στο

έργο των «Έγχρωμων Μητρών» και στη μακροδομή (Pearson Correlation=,430,p=,08). Εκτός του τύπου της5).

Επίσης, δεν εντοπίστηκε συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης των νευροτυπικών ενηλίκων

στο έργο της «Κλίμακας του  Raven» και στη μακροδομή (Pearson Correlation,117,  p.

654) καθώς και μεταξύ της επίδοσης των νηπίων και παιδιών τυπικής ανάπτυξης στο

έργο των «Έγχρωμων Μητρών» και στη μακροδομή(Pearson Correlation=,38). Εκτός του τύπου της2,p=,130).

Τέλος, αναλύθηκαν οι επιδόσεις στη μακροδομή εν συγκρίσει με τις επιδόσεις

στη Δ.Α.Α.Ψ. Δεν βρέθηκαν συσχετίσεις μεταξύ της επίδοσης στη μακροδομή και της

επίδοσης  στη  Δ.Α.Α.Ψ  των  ενηλίκων  με  DS(PearsonCorrelation=,207,p=,425),  των

νευροτυπικών ενηλίκων (Pearson Correlation=,098). Εκτός του τύπου της,p=,708). Εκτός του τύπου της) και των νηπίων και παιδιών

τυπικής ανάπτυξης (Pearson Correlation=,002,p=,993).
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Κεφάλαιο 7. Συζήτηση

Βασικός  σκοπός  της  παρούσας  μελέτης  ήταν  να  προσθέσει  δεδομένα  στη

διερεύνηση  των  αφηγηματικών  ικανοτήτων  των  νέων  ενηλίκων  με  DS,  σε  επίπεδο

μακροδομής και μικροδομής λόγου. Επιπλέον, αναζητήθηκαν πιθανές συνδέσεις μεταξύ

των αφηγηματικών ελλειμμάτων που έχουν διαπιστωθεί στη βιβλιογραφία, αλλά και στην

παρούσα μελέτη, και των γνωστικών μηχανισμών της μη λεκτικής νοητικής ικανότητας

και  της  εργαζόμενης  μνήμης,  οι  οποίοι,  επίσης,  εμφανίζονται  ελλιπείς  στο  DS.  Στη

συνέχεια,  συζητάμε  τα  ευρήματά  μας  σε  σχέση  με  τη  προηγούμενη  βιβλιογραφία,

ξεκινώντας από τη μακροδομή και τη μικροδομή (7.1) και περνώντας στη σχέση μεταξύ

αφηγηματικής και γνωστικής ικανότητας (7.2).

7.1      Μακροδομή και μικροδομή

Σε  σχέση  με  τη  μακροδομή,  διαπιστώσαμε,  όπως  αναμενόταν,  ανεπάρκειες  των

νέων ενηλίκων ατόμων με DS ως προς την απόδοση του περιεχομένου της ιστορίας

προς αφήγηση. Οι ενήλικες με DS παρουσίασαν τα βασικά επεισόδια (και τα δομικά τους
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στοιχεία) και τους χαρακτήρες σε βαθμό στατιστικά χαμηλότερο από ό,τι προβλέπει η

χρονολογική τους ηλικία και αντίστοιχο της μη λεκτικής νοητικής τους ηλικίας. 

Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με τα δεδομένα των Hogan-Brown

κ. συν. (2013), οι οποίοι, αν και εντόπισαν επίδραση της μη λεκτικής νοητικής ηλικίας

στη μακροδομή (F(4,8). Εκτός του τύπου της1)=7.13,p<.001), δεν εντόπισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές

μεταξύ  εφήβων  με  DS  και  παιδιών  τυπικής  ανάπτυξης  αντίστοιχου  προσληπτικού-

εκφραστικού λεξιλογίου και νοητικής ηλικίας ως προς την απόδοση των επεισοδίων και

τη διατήρηση του θέματος μίας αφηγούμενης ιστορίας. Ακόμα, συμφωνούν με τη μελέτη

των Boudreau και Chapman (2000), οι οποίοι δεν εντόπισαν διαφορές μεταξύ παιδιών

και  εφήβων  με  DS  και  παιδιών  αντίστοιχης  νοητικής  ηλικίας  και  εκφραστικής  και

προσληπτικής σύνταξης στον αριθμό των χαρακτήρων και των αιτιακών σχέσεων που

απέδωσαν κατά την αφήγηση. Τα αποτελέσματά μας επίσης συνάδουν με τα ευρήματα

των Miles και Chapman (2002),  οι  οποίοι  εντόπισαν στα άτομα με DS απόδοση της

πλοκής αντίστοιχη της μη λεκτικής νοητικής ηλικίας τους. 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, όπως οι Miles και Chapman (2002), πως άτομα

με DS διαθέτουν νοητική γνώση ώστε να εκφράσουν τα στοιχεία κλειδιά της ιστορίας

(στο βαθμό που αναμένεται βάσει νοητικού τους δυναμικού) αλλά περιορίζονται από τα

εκφραστικά  τους  ελλείμματα.   Από  τα  δεδομένα  της  παρούσας  μελέτης,  ωστόσο,

φαίνεται πως η μικροδομή των αφηγήσεων των συμμετεχόντων με DS δεν εμφανίζεται

τόσο  προβληματική  όσο  η  μακροδομή  καθώς  στη  μικροδομή  διαφέρουν  με  τους

νευροτυπικούς ενήλικες σε λίγους υποτομείς ενώ σε πολλούς υποτομείς δεν εμφανίζουν

διαφορές. Αντιθέτως, η μακροδομή τους εμφανίζεται στατιστικά σημαντικά ελλειμματική

συγκριτικά  με  εκείνη  των αφηγήσεων των νευροτυπικών ενηλίκων.  Το εύρημα αυτό,

όμως, μπορεί να ερμηνευθεί με βάση το γεγονός πως οι ενήλικες με DS χρησιμοποίησαν

λέξεις κλειδιά οι οποίες απέδιδαν σε γενικές γραμμές το νόημα της ιστορίας αλλά τα

εκφωνήματά τους ήταν πολλές φορές μονολεκτικά ή ελλιπή ως προς σύνθετες δομές.

Προκειμένου  να  διερευνήσουμε  περαιτέρω  τη  μικροδομή  των  αφηγήσεων  των

συμμετεχόντων θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε μετρήσεις του ΜΜΕ. Ακόμα, αν

εξισωθούν οι εκφραστικές τους ικανότητες με εκεινες των ατόμων τυπικής ανάπτυξης

αντίστοιχης μη λεκτικής νοητικής ηλικίας τότε ίσως να επαληθευτεί η υπόθεσή μας.

Οι  Boudreau  και  Chapman  (2000)  υπολόγισαν  ξεχωριστά  τους  μέσους  όρους

συνόλου  των  χαρακτήρων  και  των  αιτιακών  σχέσεων  που  αποδόθηκαν  από  τους

συμμετέχοντες  βασίζοντας  την  ανάλυσή  τους  σε  δικό  τους  μοντέλο  το  οποίο
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συγκέντρωνε συνολικά 55 νοηματικές ενότητες και δεν εντόπισαν διαφορές με τα παιδιά

αντίστοιχης  νοητικής  ηλικίας.  Στην  παρούσα  μελέτη,  από  την  άλλη,  η  μακροδομή

εξετάστηκε  στο  σύνολό  της  και  όχι  σε  κάθε  υποτομέα  της  ξεχωριστά  (απόδοση

χαρακτήρων, βασικά επεισόδια, αιτιακές/χρονολογικές σχέσεις). 

Οι Miles και Chapman (2000), από την άλλη, ακολούθησαν το μοντέλο δομής της

ιστορίας του Berman (198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της), το οποίο βασίστηκε την παράδοση της Γραμματικής της

Ιστορίας (Story Grammar, Mandler, 198). Εκτός του τύπου της4. Stein & Glenn, 1979), και προσομοιάζει σε

αυτό  της  παρούσας  μελέτης.  Ωστόσο,  υπολόγισαν  ξεχωριστά  την  απόδοση  του

θεματικού  περιεχομένου  (thematic  content  ή  search  theme)  και  την  απόδοση  των

περιπετειών των χαρακτήρων (του αγοριού και του σκύλου) και εντόπισαν χαμηλότερη

απόδοση του θεματικού περιεχομένου από τους εφήβους και τους νέους ενήλικες με DS

συγκριτικά με τα αντίστοιχά τους σε νοητική ηλικία και ισότιμη απόδοση των περιπετειών

μεταξύ  των  δύο  ομάδων.  Θα  μπορούσαμε  να  ισχυριστούμε  ότι  η  ανάλυση  της

μακροδομής  στην  παρούσα  μελέτη  προσομοιάζει  περισσότερο  στον  συνδυασμό  της

γραμμής της πλοκής με το θεματικό περιεχόμενο της μελέτης των Miles και Chapman

(2002). 

Το παράδοξο είναι πως σε προηγούμενες μελέτες, όπως αυτή των Finestack κ. συν.

2012),  τα προτερήματα των ατόμων με DS στο επίπεδο της μακροδομής μειώθηκαν

όταν έγινε αντιστοίχιση των συμμετεχόντων ενός προς έναν ως προς τη νοητική ηλικία

και  το  ΜΜΕ και  βρέθηκε  αντιστοιχία  με  τη  μη  λεκτική  νοητική  τους  ηλικία  ενώ στην

παρούσα  μελέτη  υπήρξε  αντιστοιχία  μεταξύ  της  επίδοσης  στη  μακροδομή  των

συμμετεχόντων με DS και των συμμετεχόντων αντίστοιχης μη λεκτικής νοητικής ηλικίας

δίχως να γίνει  αντιστοίχιση ενός προς έναν ως προς το ΜΜΕ. Οι  Finestack  κ.  συν.

(2012), ωστόσο, αντιστοίχισαν αρχικά τους συμμετέχοντες με DS ως προς τη μη λεκτική

νοητική ηλικία κατά μέσο όρο ενώ στην παρούσα μελέτη έγινε αντιστοίχιση ενός προς

έναν. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να συμπεράνουμε τί θα γινόταν εάν  αντιστοιχίζαμε τους

συμμετέχοντες έναν προς έναν ως προς την εκφραστική ικανότητά τους. 

Θα  μπορούσαμε  να  υποθέσουμε  πως,  εάν  στην  παρούσα  μελέτη  γινόταν

αντιστοίχιση βάσει εκφραστικής ικανότητας, δεν θα μειωνόταν η επίδοση των ατόμων με

DS, εφόσον ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων με DS της παρούσας μελέτης

(Μ.Ο.=26;95) είναι ανώτερος εκείνου των συμμετεχόντων των Finestack και Abbeduto

(2012) (Μ.Ο.=16;9), άρα και η εξοικείωσή τους με την αφήγηση μεγαλύτερη. Επίσης, θα

μπορούσαν οι εκφραστικές ικανότητες των συμμετεχόντων με DS της παρούσας μελέτης
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να  είναι  χαμηλότερες  εκείνων  του  δείγματος  των  Finestack  και  Abbeduto  (2012),

επομένως να μειώνεται η διαφορά μεταξύ ενηλίκων με DS και παιδιών ΤΑ χαμηλότερης

ηλικίας  στην  απόδοση  περιεχομένου  και,  επομένως,  να  εντοπίζονται  αντίστοιχες

επιδόσεις  μεταξύ τους.  Οι  Miles  και  Chapman (2002),  επίσης,  εντοπίζουν καλύτερες

επιδόσεις στην πλοκή και τις θεματικές σε άτομα με DS συγκριτικά με τα αντίστοιχά τους

ως προς το ΜΜΕ παιδιά ΤΑ, οι οποίες αποδίδονται σε πιθανόν χαμηλότερα ΜΜΕ των

ατόμων  με  DS  που  συμπεριέλαβαν  στη  μελέτη  τους  συγκριτικά  με  εκείνα  των

συμμετεχόντων στη μελέτη των Finestack κ. συν.  (2012). 

Οι Hogan-Brown κ. συν. (2013), επίσης, εντοπίζουν αντίστοιχες επιδόσεις ατόμων με

DS (νεώτερων της παρούσας μελέτης, Μ.Ο=11.01) και νεότερων ατόμων παρόμοιας μη

λεκτικής  νοητικής  ηλικίας,  έχοντας,  ωστόσο,  κάνει  ενδελεχή  αντιστοίχιση  των

συμμετεχόντων  ως  προς  το  ΜΜΕ.  Εδώ  θα  μπορούσαμε  να  ισχυριστούμε  πως  η

υψηλότερη νοητική ηλικία των ατόμων τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο.=5;18). Εκτός του τύπου της συγκριτικά με το

μέσο όρο της παρούσας μελέτης Μ.0=4.5) καθώς και η μικρότερη χρονολογική ηλικία

των ατόμων με  DS (11;01 έναντι  των 26;95 της παρούσας μελέτης)  συνέβαλαν στη

μείωση των διαφορών σε επίπεδο μακροδομής. 

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ολοκληρωμένα τις μελέτες μεταξύ

τους, δεδομένου πως οι Finestack.et al. (2012) (όπως και οι Miles και Chapman (2002)

και οι Hogan-Brown κ. συν. (2013)) εξέτασαν, πέραν του συνόλου της μακροδομής, και

τους διαφορετικούς υποτομείς της ξεχωριστά καθώς και τα ΜΜΕ των συμμετεχόντων και

χρησιμοποίησαν διαφορετικά εργαλεία αξιολόγησης της μακροδομής. 

Στη  μελέτη  των  Miles  και  Chapman  (2002),  για  παράδειγμα,  η  ομάδα  του  DS

αφηγήθηκε την ιστορία καλύτερα από τα άτομα αντίστοιχης εκφραστικής σύνταξης σε

επίπεδο πλοκής και θεματικού περιεχομένου. Η παλινδρόμηση έδειξε πως από μόνη της

η μη λεκτική νοητική ηλικία δεν αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης της μακροδομής, αλλά

μόνο  σε  συνδυασμό  με  τις  γλωσσικές  μετρήσεις  (κατανόησης  και  έκφρασης).  Οι

γλωσσικές μετρήσεις βρέθηκαν σημαντικοί  παράγοντες πρόβλεψης του αφηγηματικού

περιεχομένου  και  θεωρήθηκε  πως,  όταν  η  συντακτική  κατανόηση  και  παραγωγή

διαφέρουν,  το  επίπεδο  εκφραστικού  περιεχομένου  είναι  αντίστοιχο  των  επιπέδων

γλωσσικής κατανόησης.

Προκειμένου  να  θεωρηθεί  πως η  χρονολογική  ηλικία  των  συμμετεχόντων  με  DS

συμβάλλει στην ευρύτερη εμπειρία τους άρα και στην καλύτερη αφήγηση μιας ιστορίας
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θα πρέπει  οι  συμμετέχοντες  να  ξεπερνούν  την  ομάδα ελέγχου μη λεκτικής  νοητικής

ηλικίας  στην  πλοκή  και  στην  απόδοση  θεματικού  περιεχομένου,  όπως  γίνεται  στην

κατανόηση του λεξιλογίου (Chapman et al.,  1991). Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται από τα

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, καθώς και της μελέτης των Miles και Chapman

(2002), η επίδοσή τους σε επίπεδο μακροδομής δεν είναι καλύτερη αυτής των παιδιών

αντίστοιχης μη λεκτικής νοητικής ηλικίας. Επιπλέον, στη μελέτη των Miles και Chapman

(2002) η χρονολογική ηλικία δεν συνέβαλε στην επίδοση των ατόμων με DS σε σχέση με

τη  μακροδομή.  Μία  ιστορία  περισσότερο  εφαρμοσμένη  στις  εμπειρίες  τους  θα

μπορούσε, ίσως, να υποδείξει ορισμένες διαφορές. 

Τέλος,  η  επίδοση  των  ατόμων  με  DS  στην  παρούσα  μελέτη  ήταν  καλύτερη

συγκριτικά με εκείνη των συμμετεχόντων των Kay-Raining Bird και Chapman (1994).

Αυτό,  όπως υποτέθηκε και  από προηγούμενους μελετητές,  ίσως οφείλεται  στο ότι  οι

Kay-Raining Bird και Chapman (1994) εξέτασαν την ανάκληση μιας ιστορίας που είχε

χορηγηθεί  ακουστικά,  επομένως  ενέπλεκε  και  την  ακουστική  βραχύχρονη  μνήμη

περισσότερο από μία διαδικασία, όπως της παρούσας μελέτης, η οποία βασίστηκε στη

χορήγηση οπτικού υλικού. 

Ως προς τη μικροδομή, εν μέρει όπως προβλέφθηκε, η επίδοση των συμμετεχόντων

με  DS  βρέθηκε  χαμηλότερη  των  τυπικά  ανεπτυγμένων  ενηλίκων  αντίστοιχης

χρονολογικής ηλικίας αλλά σε κάποιους υποτομείς δεν εντοπίστηκαν διαφορές μεταξύ

των  δύο  ομάδων.  Συγκριτικά  με  τη  μη  λεκτική  νοητική  τους  ηλικία,  επίσης,  οι

συμμετέχοντες με DS απέδωσαν εξίσου καλά σε όλους τους υποτομείς. Σε ορισμένους

υποτομείς,  παρότι  δεν  υπήρχε  διαφορά  μεταξύ  των  ομάδων,  υπήρχε  η  τάση  των

συμμετεχόντων  με  DS  να  αποδίδουν  χαμηλότερα  από  τα  αντίστοιχά  τους  σε

χρονολογική  (συμπληρωματικές  προτάσεις,  ΘτΝ)  ή  μη  λεκτική  νοητική  ηλικία  (λεξική

ποικιλία), δίχως, όμως η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Σε ορισμένους τομείς

είχαν την τάση να ξεπερνούν τα άτομα αντίστοιχης μη λεκτικής νοητικής ηλικίας (δείκτης

υπόταξης, επιρρηματικές προτάσεις) αν και οι διαφορές αυτές δεν κρίθηκαν στατιστικά

σημαντικές. 

Πιο  συγκεκριμένα,  οι  ενήλικες  με  DS,  όπως και  τα  νήπια  και  παιδιά  τυπικής

ανάπτυξης,  φάνηκε  πως  χρησιμοποίησαν  στατιστικά  σημαντικά  λιγότερες  σύνθετες

περιόδους συγκριτικά με τους τυπικά ανεπτυγμένους ενήλικες.  Επομένως, όπως είχε

προβλεφθεί,  η  επίδοση των  ατόμων με  DS  απέδωσαν  σε  βαθμό  αντίστοιχο  της  μη

λεκτικής  νοητικής  τους  ηλικίας  αλλά  πολύ  χαμηλότερο  του  αναμενόμενου  βάσει  της
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χρονολογικής τους ηλικίας. Τα δεδομένα μας συμφωνούν με εκείνα των Hogan-Brown κ.

συν.  (2013),  οι  οποίοι  δεν  εντόπισαν  διαφορές  μεταξύ  ατόμων  με  DS  και  των

αντιστοίχων τους ΤΑ μη λεκτικής νοητικής ηλικίας ως προς τη συντακτική συνθετότητα.

Τα δεδομένα μας δεν συμφωνούν με εκείνα των Chapman κ. συν. (1998). Εκτός του τύπου της), οι οποίοι

εντόπισαν  χαμηλότερη  προτασική συνθετότητα  των ατόμων με  DS συγκριτικά  με  τα

αντίστοιχά τους ως προς τη μη λεκτική νοητική ηλικία.  Ωστόσο, οι  Chapman κ.  συν.

(1998). Εκτός του τύπου της)  συμπεριέλαβαν  στο  δείγμα  τους  άτομα  με  DS  χαμηλότερου  μέσου  όρου

χρονολογικής ηλικίας (Μ.Ο=12;35).

Από την άλλη, οι Thordardottir κ. συν. (2002) δεν εντοπίζουν ελλείμματα στην

ομάδα με DS ως προς την προτασική συνθετότητα και την ποικιλία σύνθετων δομών.

Ωστόσο,  οι  ερευνητές,  συγκρίνουν  τα  άτομα  με  DS  με  ομάδες  αντίστοιχου  ΜΜΕ.

Επομένως,  προκειμένου  να  αποκτήσουμε  μία  πιο  πλήρη  εικόνα  του  αφηγηματικού

λόγου των ατόμων με DS, θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν ως παράγοντες και μετρήσεις

εκφραστικών ικανοτήτων. 

Ακόμα, εντοπίστηκαν θετικές συσχετίσεις μεταξύ της συνθετότητας των περιόδων

και  του  δείκτη  υπόταξης  σε  όλες  τις  ομάδες  συμμετεχόντων.  Τα  δεδομένα  ήταν

αναμενόμενα,  καθώς  η  υπόταξη  αποτελεί  βασική  δομή  σύνθετου  λόγου  που

χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες στην παρούσα μελέτη.

Η  υπόταξη  παρουσίασε  ιδιαίτερο  μοτίβο  καθώς  οι  ενήλικες  με  DS  δεν

παρουσίασαν  διαφορές  με  καμία  από τις  ομάδες  ελέγχου.  Από την  άλλη,  οι  τυπικά

ανεπτυγμένοι  ενήλικες  χρησιμοποίησαν  στατιστικά  σημαντικά  περισσότερες

δευτερεύουσες προτάσεις συγκριτικά με τα νήπια και παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Εφόσον

δεν εντοπίστηκαν διαφορές μεταξύ των ενηλίκων με DS και των νευροτυπικών ενηλίκων

θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως δεν υφίσταται έλλειμμα του συνδρόμου στον

συγκεκριμένο  τομέα  σε  σχέση  προς  τη  χρονολογική  τους  ηλικία.  Κάτι  τέτοιο  θα

μπορούσε  να  αποδοθεί  στην  εμπειρία  τους  η  οποία  είναι  μεγαλύτερη  εκείνης  των

παιδιών πολύ χαμηλότερης χρονολογικής  ηλικίας.  Ωστόσο,  δεν εντοπίστηκε  διαφορά

ούτε μεταξύ των νηπίων και παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των ενηλίκων με  DS. Το

γεγονός  πως  ορισμένοι  νευροτυπικοί  ενήλικες  δεν  χρησιμοποίησαν  σημαντικά

περισσότερες συμπληρωματικές και επιρρηματικές προτάσεις από τους ενήλικες με DS

ίσως να μειώνει τη στατιστική σημαντικότητα των διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων. Σε

κάθε περίπτωση, οι  μέσοι όροι επίδοσης δείχνουν πως η ομάδα των ατόμων με DS
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βρίσκεται  πιο  κοντά  ως  προς  τη  χρήση δευτερευουσών  προτάσεων στη  μη  λεκτική

νοητική της ηλικία, ενώ οι νευροτυπικοί ενήλικες ξεπερνούν σε μέσο όρο τους ενήλικες

με DS και τα νήπια και παιδιά τυπικής ανάπτυξης και τα άτομα με DS έχουν μια τάση

υπέρβασης των νηπίων και παιδιών τυπικής ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα,  ως προς τη χρήση αναφορικών προτάσεων, οι  ενήλικες με DS

εμφάνισαν  σημαντικά  ελλιπή  επίδοση συγκριτικά  με  τους  χρονολογικά  συνομήλικους

ενήλικες και αντίστοιχη της μη λεκτικής νοητικής ηλικίας τους. Ωστόσο, ενώ αναμενόταν

πως και η επίδοση των νηπίων και παιδιών τυπικής ανάπτυξης θα ήταν χαμηλότερη

συγκριτικά με αυτή των νευροτυπικών ενηλίκων, κάτι τέτοιο δεν επαληθεύτηκε. Ίσως, και

πάλι, αυτό να ερμηνεύεται βάσει επιδόσεων της ομάδας των νευροτυπικών ενηλίκων, οι

οποίοι  δεν χρησιμοποίησαν πολλές αναφορικές προτάσεις.  Σε κάθε περίπτωση, από

τους  μέσους  όρους  φαίνεται  υψηλότερη  χρήση  αναφορικών  προτάσεων  από  τους

νευροτυπικούς ενήλικες συγκριτικά με τα νήπια και παιδιά τυπικής ανάπτυξης καθώς και

τάση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης να ξεπεράσουν τους ενήλικες με DS. Τέλος, όπως

και στη μελέτη των Hogan-Brown κ. συν. (2013) δεν εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές

στη χρήση αναφορικών προτάσεων μεταξύ των ομάδων, η οποία, μάλιστα, ήταν σπάνια

σε όλες τις ομάδες.

Ακόμα, όπως και στη μελέτη των Hogan-Brown κ. συν. (2013), δεν εντοπίστηκαν

διαφορές στατιστικά σημαντικές μεταξύ των ομάδων στη χρήση συμπληρωματικών και

επιρρηματικών  προτάσεων.  Ωστόσο,  από  τους  μέσους  όρους  των  επιδόσεων  των

συμμετεχόντων  φαίνεται  πως  οι  ενήλικες  με  DS  χρησιμοποίησαν  λιγότερες

συμπληρωματικές προτάσεις και περισσότερες επιρρηματικές προτάσεις και από τις δύο

ομάδες ελέγχου. 

Η λεξική ποικιλία των ενηλίκων με DS παρουσιάστηκε αντίστοιχη των νευροτυπικών

ενηλίκων και ανεπαίσθητα κατώτερη των νηπίων και παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Το

εύρημα  είναι  σύμφωνο  προς  δεδομένα  που  δείχνουν  πως  τα  επίπεδα  εκφραστικού

λεξιλογίου εφήβων και νέων ενηλίκων με DS μπορεί να είναι υψηλότερα των επιπέδων

μη λεκτικής  νοημοσύνης  τους  (Glenn &  Cunningham,  2005).  Αυτό  θα  μπορούσε να

ερμηνευθεί ως απότοκο της εξοικείωσής τους με τη διαδικασία της αφήγησης και του

καλύτερου επιπέδου λεξιλογίου που παρουσιάζουν κατά την ανάπτυξή τους (Chapman

et al.,  1998). Εκτός του τύπου της. Chapman & Hesketh, 2000. Rondal,  2009). Το παράδοξο είναι πως δεν

υπήρξε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  των  νηπίων  και  παιδιών  τυπικής

ανάπτυξης και των νευροτυπικών ενηλίκων. Ωστόσο, η έλλειψη διαφοράς θα μπορούσε
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να αποδοθεί σε παρόμοια ΜΜΕ μεταξύ των δύο ομάδων39. Τον μέσο όρο των ενηλίκων

θα  μπορούσαν,  επίσης,  να  μειώνουν  ορισμένες  περιπτώσεις  του  δείγματος  που

αφηγήθηκαν την ιστορία πολύ συνοπτικά. 

Σε  αντίθεση  με  την  παρούσα  μελέτη,  οι  Chapman  κ.  συν.  (1998). Εκτός του τύπου της)  διαπίστωσαν

σημαντικά χαμηλότερη επίδοση των ατόμων με DS ως προς τη λεξική ποικιλία και σε

περικείμενο συζήτησης και σε αφηγηματικό περικείμενο. Η διαφορά αυτή, ωστόσο, θα

μπορούσε  να  αποδοθεί  στον  μικρότερο  μέσο  όρο  ηλικίας  των  συμμετεχόντων  της

μελέτης (12;35). Όπως είχαν διαπιστώσει και άλλοι ερευνητές (Rosin et al., 198). Εκτός του τύπου της8). Εκτός του τύπου της. Price

et  al.,  2008). Εκτός του τύπου της),  τα  παιδιά  και  έφηβοι  με  DS  δείχνουν  χαμηλότερο  αριθμό

χρησιμοποιούμενων  λέξεων  και  αριθμό  διαφορετικών  λέξεων  συγκριτικά  με  τα

αντίστοιχά  τους  ως  προς  τη  νοητική  ηλικία  (και  τυπικής  ανάπτυξης  και  νοητικής

καθυστέρησης αόριστης αιτιολογίας).

Τέλος, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων ως προς

τη χρήση λέξεων που εκφράζουν νοητικές και συναισθηματικές καταστάσεις. Από τους

μέσους όρους φάνηκε πως οι νευροτυπικοί ενήλικες έδειξαν μία τάση να ξεπερνούν τους

ενήλικες με DS και τα νήπια και παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ακόμη, κατ’ ελάχιστον οι

ενήλικες  με  DS  έδειξαν  να  ξεπερνούν  τα  νήπια  και  παιδιά  τυπικής  ανάπτυξης.

Επομένως,  φαίνεται  πως  οι  ενήλικες  με  DS  ήταν  σε  θέση  να  αποδώσουν  νοήματα

σχετικά με τις νοητικές καταστάσεις των χαρακτήρων σε βαθμό ισότιμο της χρονολογικής

και μη λεκτικής νοητικής τους ηλικίας. Σύμφωνα και με προηγούμενες μελέτες (Hogan-

Brown et al., 2013, Keller-Bell & Abbeduto, 2007) η χρήση εκφράσεων που δηλώνουν

νοητική και συναισθηματική κατάσταση από άτομα με DS δεν φαίνεται διαταραγμένη.

Τα αποτελέσματα  δεν  συμφωνούν  με  εκείνα  των  Ashby  κ.συν.  (2017),  οι  οποίοι

εντόπισαν χαμηλότερα επίπεδα επαγωγικής γλώσσας των ατόμων με DS συγκριτικά με

τα αντίστοιχά τους ως προς τη μη λεκτική νοητική ηλικία άτομα ΤΑ. Ωστόσο, μετά τον

συνυπολογισμό του ΜΜΕ οι διαφορές εξαλείφθηκαν αλλά δεν εξαλείφθηκαν οι διαφορές

μεταξύ  των  ομάδων  ατόμων  με  DS  και  FXS,  γεγονός  το  οποίο  αποδόθηκε  στις

φτωχότερες μορφοσυντακτικές ικανότητες (όπως η χαμηλότερη χρήση ρημάτων) ή/και

σε άλλους παράγοντες. Το ίδιο ίσχυσε συγκεκριμένα για τον υποτομέα των αναφορών

σε  εσωτερικές  καταστάσεις.  Οι  διαφορές  μεταξύ  των  μελετών  θα  μπορούσαν  να

εξηγηθούν  βάσει  διαφορών  ηλικιακών  ομάδων  συμμετεχόντων.  Ο  μέσος  όρος

39 Όπως διαπίστωσαν και οι Miles και Chapman (2002) τα άτομα με DS δεν διαφέρουν από τα αντίστοιχα 
ΜΜΕ τους ως προς τη λεξική ποικιλία.
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χρονολογικής  ηλικίας  των  συμμετεχόντων  (Μ.Ο=12;8). Εκτός του τύπου της0)  ήταν  μικρότερος  αυτού  της

παρούσας μελέτης. Παρ’ όλα αυτά ο μέσος όρος ηλικίας της μελέτης των Hogan-Brown

κ.συν. (2013) ήταν παρόμοιος (Μ.Ο=11;01) αλλά τα αποτελέσματα ίδια. 

Και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί  ακόμη μία φορά η αξία της εξέτασης του ΜΜΕ

καθώς και άλλων κοινωνικών παραγόντων οι οποίοι πιθανώς επηρεάζουν την Θεωρία

του  Νου  και,  συνεπώς,  την  επαγωγική  γλωσσική  ικανότητα,  καθώς  έχουν  υπάρξει

μελέτες  οι  οποίες  διαπιστώνουν  διαταραχές  σε  πιο  σύνθετες  κοινωνικο-γνωστικές

ικανότητες ατόμων με DS (Hahn et al., 2013. Hesketh & Chapman, 1998). Εκτός του τύπου της. Zelazo et al.,

1996). Επιπλέον, οι Lorusso κ. συν. (2007) εντόπισαν συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών

ΘτΝ  σε  αφηγήσεις  και  γνωστικών  και  γλωσσικών  ικανοτήτων.  Επομένως,  ίσως

γνωστικοί  και  γλωσσικοί  παράγοντες  να  εμπλέκονται  σε  διαφορετικές  όψεις  της

ανάπτυξης της Θεωρίας του Νου.

Ακόμη, ίσως φαίνεται λίγο παράξενο το γεγονός πως τα παιδιά δεν παρουσίασαν

δυσκολίες  στη  χρήση  λέξεων  ΘτΝ.  Ωστόσο,  σύμφωνα  και  με  μελέτες  κοινωνικής

συμπεριφοράς τα παιδιά ηλικίας 3 με 4 ετών έχουν αρχίσει  να κατακτούν ικανότητες

εξαγωγής  συμπερασμάτων  για  τη  νοητική  κατάσταση  των  χαρακτήρων  και  να

αντιλαμβάνονται  τις  χρονολογικές  και  αιτιακές  σχέσεις  μεταξύ  των  γεγονότων  (βλ.

Channell et al., 2015). 

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση λέξεων ΘτΝ βρέθηκε χαμηλή σε όλες τις ομάδες. Ίσως

το  αφηγηματικό  περικείμενο  της  παρούσας  έρευνας  να  μη  δημιουργεί  την  ανάγκη

συχνής  χρήσης  δομών  που  απεικονίζουν  νοητική  ή  συναισθηματική  κατάσταση  με

αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να εστιάζουν στην απλή διήγηση των γεγονότων και να μη

χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου δομές.

Οι ενήλικες με DS φαίνεται πως κατανόησαν την ιστορία προς αφήγηση σε βαθμό

στατιστικά χαμηλότερο εκείνου των αντιστοίχων τους ως προς τη χρονολογική ηλικία και

αντίστοιχο  των  ατόμων  αντίστοιχης  μη  λεκτικής  νοητικής  ηλικίας.  Το  εύρημα  είναι

συνεπές προς προηγούμενες μελέτες (Chapman & Hesketh, 2001).

 Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως, εφόσον τα άτομα με DS είχαν αντίστοιχες

επιδόσεις στις ερωτήσεις κατανόησης με τα άτομα αντίστοιχης μη λεκτικής ηλικίας, τότε η

μη λεκτική νοητική ηλικία των ατόμων συνδέεται με την κατανόησή τους. Ωστόσο, δεν

βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης στο έργο «Έγχρωμων Μητρών» και στις

ερωτήσεις κατανόησης, καθώς και μεταξύ της επίδοσης στην «Κλίμακα του Raven» και
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της  επίδοσης  στις  ερωτήσεις  κατανόησης  ούτε  μεταξύ  της  επίδοσης  στο  έργο

«Έγχρωμων  Μητρών»  και  της  επίδοσης  στις  ερωτήσεις  κατανόησης  μέσα  σε  κάθε

ομάδα. Η θετική συσχέτιση, βέβαια, δεν σημαίνει απαραίτητα και αιτιακή σχέση μεταξύ

δύο  μεταβλητών.  Επίσης,  άλλοι  παράγοντες,  όπως  η  κατανόηση  των  γλωσσικών

δομών,  είναι  πιθανόν να εμπλέκονται  στην κατανόηση της ιστορίας40.  Ακόμα, πιθανή

ανομοιογένεια της ομάδας των ατόμων με DS, όπως και το μικρό δείγμα, θα μπορούσαν

να ευθύνονται για την έλλειψη συσχέτισης.

Διαπιστώθηκε  θετική  συσχέτιση  μεταξύ  της  επίδοσης  των  ατόμων  με  DS  στις

ερωτήσεις  κατανόησης  της  ιστορίας  και  της  επίδοσής  τους  στη  μακροδομή.  Θα

μπορούσαμε, λοιπόν, να υποθέσουμε πως όσο καλύτερα κατανοούν τα άτομα με DS μία

ιστορία με αρχή μέση και τέλος τόσο πιο καλά μπορούν να αποδώσουν το περιεχόμενό

της. Ωστόσο, δεδομένου πως η συσχέτιση δεν σημαίνει ταυτόχρονα και αιτιακή σχέση,

θα μπορούσαν και άλλοι παράγοντες να επηρεάζουν την απόδοση περιεχομένου μίας

ιστορίας. Ένας από αυτούς θα μπορούσε να είναι το επίπεδο γλωσσικής πρόσληψης,

όπως φάνηκε και στη μελέτη των Miles και Chapman (2002). Στην παρούσα μελέτη δεν

αξιολογήθηκαν  οι  προσληπτικές  γλωσσικές  ικανότητες  των  συμμετεχόντων,  καθώς

δόθηκε έμφαση στην αξιολόγηση της μακροδομής και μικροδομής και στην αναζήτηση

πιθανών συνδέσεων μεταξύ αφηγηματικής ικανότητας, μη λεκτικής νοητικής ικανότητας

και  εργαζόμενης  μνήμης.  Τέλος,  δεν  διαπιστώθηκαν  θετικές  συσχετίσεις  μεταξύ

κατανόησης της ιστορίας και μακροδομής στις ομάδες ελέγχου. 

7.2 Γνωστική ικανότητα και αφηγηματική ικανότητα

Υπενθυμίζεται  ότι  στη  δοκιμασία  της  «Κλίμακας  του  Raven»  οι  ενήλικες  με  DS

απέδωσαν σε βαθμό σημαντικά χαμηλότερο εκείνου των νευροτυπικών ενηλίκων ενώ

στο έργο «Έγχρωμων Μητρών» σε βαθμό αντίστοιχο των νηπίων και παιδιών τυπικής

ανάπτυξης. Επίσης, στη δοκιμασία της αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων οι ενήλικες με

DS  έδειξαν  στατιστικά  σημαντικά  χαμηλότερη  επίδοση  εκείνης  των  νευροτυπικών

ενηλίκων και αντίστοιχη εκείνης των νηπίων και παιδιών τυπικής ανάπτυξης.

40 Οι Chapman, Seung, Schwartz και Kay-RainingBird (2000), οι Miles & Chapman (2002) και οι Chapman, 
Hesketh και Kistler (2002) διαπίστωσαν πως η γλωσσική κατανόηση αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα 
πρόβλεψης της γλωσσικής έκφρασης σε εφήβους με DS.
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Από τα δεδομένα, λοιπόν, προκύπτει πως οι ενήλικες με DS εμφάνισαν δυναμικό

ρευστής  νοημοσύνης  χαμηλότερο  του  αναμενόμενου  βάσει  της  χρονολογικής  ηλικίας

τους (26;95) και αντίστοιχο νηπίων και παιδιών ηλικίας κατά μέσο όρο 4;5 ετών. Επίσης,

το δυναμικό της εργαζόμενης μνήμης τους παρουσιάζεται  σημαντικά χαμηλότερο της

χρονολογικής τους ηλικίας και εφάμιλλο της μη λεκτικής νοητικής τους ηλικίας.

Δεδομένου  πως οι  επιδόσεις  των συμμετεχόντων  με DS και  των συμμετεχόντων

αντίστοιχης  μη  λεκτικής  νοητικής  ηλικίας  στη  μακροδομή  ήταν  παρόμοιες,  τότε  θα

μπορούσαμε  να  ισχυριστούμε  πως  η  μη  λεκτική  νοητική  ηλικία  είναι  κρίσιμος

παράγοντας στην ικανότητα αναπαραγωγής των δομικών στοιχείων μιας ιστορίας, όπως

έχει διαπιστωθεί και από τους Finestack και Abbeduto (2012). Ωστόσο, στην παρούσα

μελέτη  δεν  εντοπίστηκαν  θετικές  συσχετίσεις  μεταξύ  της  επίδοσης  στην  «Κλίμακα

Raven» ή στο έργο «Έγχρωμων Μητρών» και στις επιδόσεις στη μακροδομή. Σαφώς, τα

εργαλεία  αξιολόγησης  της  μη  λεκτικής  νοητικής  ηλικίας  που χρησιμοποιήθηκαν  στην

παρούσα  μελέτη,  όπως  και  οι  αναλύσεις  που  έγιναν,  διαφέρουν  από  εκείνα  των

προαναφερθέντων  μελετητών.  Επίσης,  όπως  σημειώθηκε  ανωτέρω,  μία  θετική

συσχέτιση  δεν  ερμηνεύεται  απαραίτητα  ως  αιτιακή  σχέση  και  θα  μπορούσε  να

παρεμβάλλεται και ο βαθμός γλωσσικής κατανόησης ως παράγοντας μεταξύ των δύο

μεταβλητών.  Τέλος,  η  έλλειψη  συσχέτισης  θα  μπορούσε  να  αποδοθεί  στην

ανομοιογένεια  της ομάδας DS ως προς τις  δύο ικανότητες  και στο μικρό δείγμα της

έρευνας. Υπήρχε παρ’ όλα αυτά μία τάση, αν και όχι σημαντική, προς θετική συσχέτιση

μεταξύ  επίδοσης  στο  έργο «Έγχρωμων Μητρών» και  επίδοσης  στη μακροδομή στα

άτομα με DS (p=,08). Εκτός του τύπου της5).

Όσον  αφορά  στη  μικροδομή,  επίσης,  δεν  βρέθηκαν  συσχετίσεις  μεταξύ  των

επιδόσεων στους υποτομείς της και των επιδόσεων στο έργο των «Έγχρωμων Μητρών»

ή στην «Κλίμακα του Raven» σε καμία από τις τρεις ομάδες. 

Ακόμα,  διαπιστώθηκε  θετική  συσχέτιση  μεταξύ  της  επίδοσης  στη  δοκιμασία

αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων και της επίδοσης στα έργα «Έγχρωμων Μητρών» ή

«Κλίμακας του Raven». Όπως έχει προαναφερθεί (βλ. 2.1.3), η Δ.Α.Α.Ψ. εμπλέκει, εκτός

της λεκτικής βραχύχρονης μνήμης των ατόμων, και ανώτερες εκτελεστικές διεργασίες

(Baddeley & Jarrold, 2007). Η χαμηλή επίδοση στη Δ.Α.Α.Ψ., επομένως, ίσως δείχνει και

χαμηλότερες ικανότητες του κεντρικού επεξεργαστή των ατόμων με DS (Lanfranchi et

al.,  2012. Vicari et al.,  1995.), οι οποίες θα μπορούσαν να οφείλονται στο γενικότερο

γνωστικό έλλειμμά τους.

95



Το εύρημα αυτό συγκλίνει με τα δεδομένα προηγούμενων μελετών (βλ. Conway και

Kovacs  (2013)  για  ανασκόπηση),  τα  οποία  εντοπίζουν  θετική  συσχέτιση  μεταξύ

επίδοσης σε έργα αξιολόγησης της  ρευστής  νοητικής  ικανότητας,  όπως τα έργα του

Raven, και επίδοσης σε έργα αξιολόγησης της εργαζόμενης μνήμης τα οποία απαιτούν

ταυτόχρονη αποθήκευση και επεξεργασία της πληροφορίας. Μας παραπέμπει, λοιπόν,

στην υπόθεση πως η εργαζόμενη μνήμη επηρεάζει ή/και επηρεάζεται από τη ρευστή

νοητική ικανότητα (Engle et al. 1999, όπ. αναφ. στο Kormos & Trebits, 2011).

 Αν  και  έχει  ευρέως  διαπιστωθεί  θετική  συσχέτιση  μεταξύ  των  δύο  γνωστικών

ικανοτήτων, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια η κατεύθυνση της σύνδεσής τους,

καθώς  σχεδόν  όλες  οι  μετρήσεις  γνωστικών  ικανοτήτων  συνδέονται  θετικά  και

μετριοπαθώς μεταξύ τους. Τα δεδομένα που έχουν προκύψει κατά καιρούς, όπως και οι

οπτικές των ερευνητών για το ποιές ακριβώς λειτουργίες εξετάζουν τα έργα αξιολόγησης

της ΕΜ, αποκλίνουν μεταξύ τους. Ωστόσο, δεν θα διερευνήσουμε περαιτέρω το ερώτημα

καθώς οι στόχοι της παρούσας έρευνας εστιάζουν περισσότερο στο αν υπάρχει σύνδεση

μεταξύ  ρευστής νοητικής ικανότητας, εργαζόμενης μνήμης και αφηγηματικής ικανότητας

παρά στο γιατί. 

Παρ’  όλα  αυτά,  λιγότερο  ή  περισσότερο  θεωρείται  πως  τα  υψηλότερα  επίπεδα

εργαζόμενης  μνήμης  διευκολύνουν  την  επίλυση  προβλημάτων  είτε  λόγω  καλύτερης

συγκράτησης πολλών στόχων, υποθέσεων και επί μέρους λύσεων σε ενεργή κατάσταση

(Unsworth et al., 2014) είτε λόγω αυξημένου ελέγχου της προσοχής (Engle, 2018). Εκτός του τύπου της). Έτσι,

αναμενόταν πως οι επιδόσεις σε ένα αφηγηματικό έργο, το οποίο δημιουργεί απαιτήσεις

ταυτόχρονης αποθήκευσης και επεξεργασίας, θα συσχετίζονταν θετικά με τη μακροδομή

και τη μικροδομή του αφηγηματικού λόγου των συμμετεχόντων.

Η υπόθεση εν μέρει επαληθεύθηκε. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν θετικές συσχετίσεις

μεταξύ συνθετότητας περιόδων και Δ.Α.Α.Ψ, δείκτη υπόταξης και Δ.Α.Α.Ψ στην ομάδα

των ατόμων με DS  και μεταξύ συνθετότητας περιόδων και Δ.Α.Α.Ψ στην ομάδα των

νηπίων  και  παιδιών  ΤΑ.  Το  αποτέλεσμα  κρίνεται  αναμενόμενο,  δεδομένου  οτι  οι

συμμετέχοντες καλούνταν παράλληλα με τη συγκράτηση και επεξεργασία του οπτικού

υλικού που τους παρουσιαζόταν να επεξεργάζονται και τις γλωσσικές δομές τις οποίες

θα εκφωνήσουν και δεδομένης της σύνδεσης της λεκτικής βραχύχρονης μνήμης με την

εκφραστική  γλωσσική  ικανότητα  όπως  έχει  διαπιστωθεί  από  προηγούμενες  μελέτες

(Lanfranchi et al., 2012). 

96



Παραδόξως δεν βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης στη μακροδομή και

στη Δ.Α.Α.Ψ σε καμία από τις τρεις ομάδες.  Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε  πως,

εφόσον  η  δοκιμασία  της  αφήγησης  χορηγήθηκε  βάσει  οπτικού  υλικού,  δεν  ενέπλεξε

ιδιαίτερα την λεκτική εργαζόμενη μνήμη στην ανάκλησή της. Σε αντίθεση με τα παρόντα

αποτελέσματα,  οι  Kay-Raining  Bird  και  Chapman  (1994)  εντόπισαν  χαμηλότερη

απόδοση περιεχομένου από άτομα με DS συγκριτικά με τα αντίστοιχά τους ως προς τη

μη  λεκτική  νοητική  ηλικία  καθώς  και  θετική  συσχέτιση  μεταξύ  της  επίδοσης  στη

δοκιμασία  ανάκλησης  ψηφίων  και  στην  ανάκληση  της  ιστορίας  (p<,01).  Σαφώς,

χρειάζεται  περισσότερη  διερεύνηση  καθώς  στη  μελέτη  των  Kay-Raining  Bird  και

Chapman  (1994)  με  το  έργο  ανάκλησης  ψηφίων  εξετάσθηκε  η  λεκτική  βραχύχρονη

μνήμη ενώ στην παρούσα μελέτη με την αντίστροφη ανάκληση ψηφίων εξετάσθηκαν και

πιο σύνθετες γνωστικές διεργασίες. Τέλος, υπήρξε μεγάλη ποικιλία στις επιδόσεις στη

μακροδομή μέσα στην κάθε ομάδα, κάτι το οποίο δε συνέβη στις επιδόσεις στη Δ.Α.Α.Ψ.

Αυτό θα μπορούσε να έχει αποκλείσει τη συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Περιορισμοί έρευνας

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης έλλειψαν ορισμένα δεδομένα τα οποία θα

μπορούσαν να μας προσφέρουν μία πιο πλήρη εικόνα της αφηγηματικής ικανότητας των

νέων ενηλίκων με DS. Δεν στάθηκε δυνατόν να υπολογισθούν οι ικανότητες γλωσσικής

κατανόησης και έκφρασης των συμμετεχόντων, ώστε να γίνει μία πιο σφαιρική ανάλυση

των γλωσσικών πλεονεκτημάτων και ανεπαρκειών των ατόμων με DS. Θα ήταν χρήσιμο

μελλοντικά  να  εξετασθούν  οι  γλωσσικές  ικανότητες  (λεκτική  νοημοσύνη)  των

συμμετεχόντων  ώστε  να  διαχωριστούν  ανεπάρκειες  που  πιθανώς  να  οφείλονται  σε

δυσκολίες στην ομιλία (άρθρωση κλπ.) από ανεπάρκειες που προκύπτουν καθαρά στο

λεξιλογικό και συντακτικό επίπεδο της γλώσσας. 

Επιπλέον,  στην  παρούσα  μελέτη  εξετάστηκαν  οι  αφηγηματικές  ικανότητες  των

συμμετεχόντων βάσει οπτικού υλικού (ΕΝΝΙ) και έγιναν αναλύσεις πιθανών συσχετίσεών

τους με έργα γνωστικής αξιολόγησης διαφορετικών τροπικοτήτων (ακουστική,  οπτική)

καθώς  και  αναλύσεις  πιθανών  συσχετίσεων  μεταξύ  των  έργων  αξιολόγησης

διαφορετικών τροπικοτήτων.  Πιο συγκεκριμένα,  εξετάσθηκε η  μη λεκτική νοημοσύνη

των συμμετεχόντων βάσει έργων αξιολόγησης με οπτικό υλικό («Κλίμακα του  Raven»

και «Έγχρωμες Μήτρες») ενώ στην αφήγηση εμπλέκεται και η λεκτική νοημοσύνη των

συμμετεχόντων.  Ακόμα,  εξετάσθηκε  η  εργαζόμενη  μνήμη  των  συμμετεχόντων  με  τη

δοκιμασία  αντίστροφης  ανάκλησης  ψηφίων,  η  οποία  δεν  εμπλέκει  την  οπτικοχωρική
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μνήμη η οποία, ωστόσο, είναι κυρίαρχη στην αφήγηση οπτικού υλικού. Θα ήταν χρήσιμη

η  διερεύνηση  συσχετίσεων  μεταξύ  επιδόσεων  σε  έργα  γνωστικής  αξιολόγησης  που

εμπλέκουν τις ίδιες τροπικότητες καθώς και μεταξύ επιδόσεων σε έργα αξιολόγησης της

οπτικής εργαζόμενης μνήμης και των αφηγηματικών ικανοτήτων σε δοκιμασίες, όπως η

παρούσα, οι οποίες εμπλέκουν την οπτική εργαζόμενη μνήμη. 

Ακόμα, μελλοντικά θα μπορούσε να γίνει ανάλυση των υποτομέων της μακροδομής

ξεχωριστά  ώστε  να  εντοπιστούν  πιο  συγκεκριμένα  προβλήματα  ή  προτερήματα  του

αφηγηματικού λόγου τους. Στην παρούσα μελέτη έγιναν αναλύσεις μακροδομής βάσει

του γενικού συνόλου των επεισοδίων της ιστορίας που αποδόθηκαν και δεν έγινε πιο

ενδελεχής μελέτη της επίτευξης διατήρησης του θέματος ούτε υπήρξε διερεύνηση των

μηχανισμών αξιολόγησης, όπως έγινε στη μελέτη των Hogan κ. συν. (2013). Ούτως ή

άλλως, η ερευνήτρια ακολούθησε το μοντέλο ανάλυσης μακροδομής της «Γραμματικής

της ιστορίας» ενώ οι Hogan κ. συν. (2013) ακολούθησαν το μοντέλο των Reilly, Klima

και Bellugi (1990).  

Θα μπορούσε,  επίσης,  να χρησιμοποιηθεί  και  οπτικό  υλικό  προκειμένου να  γίνει

ανάλυση μη λεκτικών μέσων που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες κατά την αφήγηση

μίας ιστορίας (χειρονομίες, εκφράσεις) τα οποία προσθέτουν στοιχεία στο αφηγηματικό

περιεχόμενο.  Επιπλέον,  η  χρήση  εργαλείων  γνωστικής  αξιολόγησης,  τα  οποία  να

εξετάζουν περισσότερους γνωστικούς τομείς (όπως το WISC) είναι αναγκαία. Δυστυχώς,

στο πλαίσιο  της  παρούσας μελέτης  δεν υπήρξε  ο  χρόνος  διεκπεραίωσης ενός  τόσο

μεγάλου  πειράματος,  δεδομένου,  μάλιστα,  πως το  συγκεκριμένο  εργαλείο  χορηγείται

μόνο  από  ειδικούς  ψυχικής  υγείας.  Τέλος,  όπως  προέκυψε  και  από  προηγούμενες

μελέτες,  κρίνεται  χρήσιμη  η  εξέταση του  αφηγηματικού  λόγου  ατόμων με  γλωσσικές

διαταραχές διαχρονικά καθώς και συγκριτικά με περισσότερους κλινικούς πληθυσμούς

ώστε να διευκρινιστεί  το εάν οι  διαταραχές στο λόγο των ατόμων με  DS αποτελούν

ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου συνδρόμου ή προκύπτουν από τη γενικότερη νοητική

καθυστέρηση  ή  άλλους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  και  άλλες  νευροβιολογικές

διαταραχές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Edmonton Narrative Norms Instrument (ENNI)
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1. Η ελεφαντίνα παίρνει το παιχνίδι της καμηλοπάρδαλης

2. Το παιχνίδι πέφτει μέσα στην πισίνα.

128



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β:  (α)  Κλίμακα  του  «Raven»  και  δοκιμασία  (β)  «Έγχρωμων

Μητρών» 

 (α)
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 (β)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Αντίστροφη ανάκληση ψηφίων

Φάση εξοικείωσης:

Επίπεδ

ο

Κατάλογος Εξοικείωσης 0-1

P1 2 3
P2 5 4
P3 3 4 5
P4 5 2 4

Κυρίως δοκιμασία:

Επίπεδο Κατάλογος

αξιολόγησης

0-1 Επίπεδ
ο

Κατάλογος 
αξιολόγηση
ς

0-1

2 2 7 5 2 1 4 9 8). Εκτός του τύπου της 
5 9 5 7 1 4 2
3 1 2 7 4 6 3
9 7 9 5 1 4 2
4 6 3 5 8). Εκτός του τύπου της 2 6
8). Εκτός του τύπου της 4 4 6 3 1 5

3 8). Εκτός του τύπου της 1 4 6 5 2 1 7 9 3
6 3 7 2 7 6 3 8). Εκτός του τύπου της 5
4 6 2 4 8). Εκτός του τύπου της 3 5 2 7
2 5 9 8). Εκτός του τύπου της 5 2 9 1 3
7 3 5 1 9 5 8). Εκτός του τύπου της 2 4
9 4 3 6 1 3 9 5 2

4 2 7 1 4 7 8). Εκτός του τύπου της 3 5 2 9 4 1
5 2 7 3 6 3 1 9 4 7 5
6 3 8). Εκτός του τύπου της 4 5 8). Εκτός του τύπου της 7 2 4 9 3
1 5 4 9 7 9 2 6 1 9 3
9 6 5 8). Εκτός του τύπου της 8). Εκτός του τύπου της 5 2 4 9 3 6
8). Εκτός του τύπου της 1 6 2 9 6 2 8). Εκτός του τύπου της 1 4 7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Πίνακας στοιχείων γνωστικής αξιολόγησης των συμμετεχόντων
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Ομάδα Συμμετέχων/ουσα Ηλικία Φύλο Κλίμακα RavenRaven Έγχρωμες RavenΜήτρες Δ.Α.Α.Ψ

DOWN 1 18;6 Α 11 8 0

DOWN 2 19;6 Θ 23 31 6

DOWN 3 19;10 Α 11 12 2

DOWN 4 21;8 Θ 10 6 0

DOWN 5 21;10 Α - 18 2

DOWN 6 22;0 Α - 11 0

DOWN 7 22;6 Α 9 14 0

DOWN 8 23;7 Α 12 16 0

DOWN 9 24;7 Α - 14 3

DOWN 10 27;8 Α 7 7 1

DOWN 11 28;9 Α 14 14 0

DOWN 12 30;11 Θ 12 13 4

DOWN 13 31;0 Α 9 8 0

DOWN 14 31;8 Θ 14 19 7

DOWN 15 31;9 Θ 14 13 6

DOWN 16 33;4 Θ 11 10 2

DOWN 17 34;2 Θ 13 12 5

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1 18;2 Α 49 0 15

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2 19;10 Α 48 0 18

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 3 21;9 Θ 33 0 24

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 4 22;2 Θ 47 0 16

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 5 22;4 Α 48 0 15

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 6 23;9 Α 45 0 15

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 7 24;5 Α 34 0 18

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 8 24;5 Α 50 0 19

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 9 27;7 Α 45 0 23

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 10 28;0 Α 38 0 12

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 11 28;10 Θ 34 0 15

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 12 31;1 Θ 54 0 14

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 13 31;11 Α 43 0 18

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 14 31;11 Θ 45 0 18

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 15 32;7 Θ 38 0 18

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 16 34;1 Α 49 0 17

ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 17 37;5 Θ 43 0 21

(- = μη διαθέσιμα στοιχεία).

132



Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 3;9 Α 0 13 0

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2 3;10 Α 0 13 0

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3 3;11 Α 0 18 1

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4 3;11 Θ 0 14 1

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5 3;11 Θ 0 13 0

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6 4;0 Α 0 18 0

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 4;1 Θ 0 14 0

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8 4;1 Α 0 18 9

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 4;2 Θ 0 8 0

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 10 4;2 Α 0 15 1

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 11 4;4 Α 0 19 0

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 12 4;4 Α 0 16 6

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 13 4;5 Θ 0 15 9

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 14 4;9 Α 0 14 0

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15 5;6 Α 0 13 3

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 16 5;7 Θ 0 18 5

Ν/Π ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 17 10;1 Θ 0 29 9

Ν/Π= νήπια και παιδιά τυπικής ανάπτυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
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