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Verbálisfluencia-tesztek két szkizofrén
alcsoportban
Elméleti háttér, problémafelvetés, célok, hipotézis(ek)
Az előadás a szkizofréniás spektrumzavar és a végrehajtó funkciók összefüggéseit vizsgálja a
betegség két alcsoportjában. A szkizofrénia igen jellegzetes beszédprodukcióbeli jelenségeket
és deficiteket mutathat az egészséges populáció tagjaihoz képest; ezeknek a különböző nyelvi
eltéréseknek a klinikai diagnosztikában is fontos szerepet tulajdonítanak (Garab 2007). A
végrehajtó működéseknek (executive functions) nincs pontos fogalmi meghatározásuk, inkább
egyfajta „képességhalmaz”-ként gondolhatunk rájuk (Csépe és mtsai, 2008; Tánczos 2012). A
verbális fluencia és a szkizofrénia összefüggésével számos nemzetközi szakirodalom
foglalkozott már (vö. Kambanaros et al 2010-ben végzett képi ige- és tárgymegnevezési
vizsgálata). Magyar nyelven leginkább a fonemikus és a szemantikus fluenciát vizsgálták (vö.
Szendi et al 2010). Vizsgálatomban a szemantikus és a fonemikus fluencia mellett az verbális
igemegnevezési fluenciát is teszteltem.
Hipotéziseim a következők voltak: (1) A két alcsoport különböző fluenciaeredményei jelentős
eltérést mutatnak. (2) Az igemegnevezési feladat eredményei illeszkednek a két alcsoport
szemantikus és fonemikus fluencia eredményeihez. (3) A ’Z’ csoport eredményei, a korábbi
kutatásokhoz igazodva, jobbak lesznek az igemegnevezési feladatban. (4) A ’Z’ csoport
elemszámai, hibaszámai és szünettartási jellemzői minden fluencia feladatban jobbak lesznek,
mint az ’S’ csoport eredményei.

Módszertan
Az előadás alapjául egy több tesztet tartalmazó kutatás részeredményei szolgálnak. A 14
vizsgálati személyt előzetesen két alcsoportba (’S’ és ’Z’) osztottuk Szendi és mtsai.
felosztása alapján (Szendi et al 2010): az ’S’ csoport mindkét féltekét érintő frontális
diszfunkciókkal rendelkezik, a ’Z’ csoportba sorolt személyek csak bal féltekét érintőekkel. A
teszteket minden vizsgálati személlyel egy ülésben vettem fel; a teljes tesztelést minden
esetben diktafonra rögzítettem. A felvett tesztek a következők voltak: Módosított MiniMentál
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Eredmények
A kutatás eredményei szerint az elemszámok mértéke nem mutat ugyan szignifikáns
különbséget a két alcsoportban, ám a ’Z’ csoport minden esetben jobban teljesített az ’S’
csoport eredményeivel összevetve (középérték). Az eddig nem mért igemegnevezési
feladatban is a ’Z’ csoport teljesített jobban, illeszkedve a fonemikus és szemantikus tesztek
eredményeihez. Az elemszámok és hibázások melletti szünettartási adatok értékelése jelenleg
is zajlik.

Következtetések
Az előadásban bemutatott kutatás részeredményei az SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinikáján
folyó kutatás nyelvi alfejezeteként hozzájárulnak a két alcsoport elkülönítésének
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