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ΠΔΡΙΛΗΦΗ (ΔΛΛΗΝΙΚΗ)

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηερλνινγία θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζηε
ινγνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε αηφκσλ κε λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο. Χζηφζν, παξαηεξείηαη
πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηε ζεξαπεία. πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αμηνζεκείσηεο
βηβιηνγξαθηθέο ειιείςεηο, θξίλεηαη κέγηζηεο ζεκαζίαο ε δηεμαγσγή εξεπλψλ, πνπ λα
εμεηάδνπλ, κέζσ αληηθεηκεληθψλ κεηξήζεσλ ηελ επίδξαζε ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ ηερληθψλ.
θνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ηφζν ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο
εθηέιεζεο ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο πνιπκέζσλ,
φζν θαη ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο ζηελ νξζή εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ απηψλ.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δείγκα ππνθεηκέλσλ απφ ηελ
Θεζζαινλίθε, νη νπνίνη δελ εκθάληδαλ θάπνηα λεπξνινγηθή ή ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή. Ο
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηα είθνζη εθηά. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ θξίζεθε αλαγθαίνο ν δηαρσξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ζε ηξείο νκάδεο ελλέα
αηφκσλ. Σα άηνκα θαινχληαλ λα εθηειέζνπλ ηηο αζθήζεηο πνπ έβιεπαλ ζηελ νζφλε ελφο ipad. Οη αζθήζεηο είραλ νκαδνπνηεζεί κε βάζε ηα πέληε βαζηθά θξαληαθά λεχξα γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηεο θαηάπνζεο θαη ηεο νκηιίαο (ηξίδπκν, πξνζσπηθφ, πλεπκνλνγαζηξηθφ,
γισζζνθαξπγγηθφ θαη ππνγιψζζην).
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, παξαηεξήζεθε φηη ε ειηθία δελ απνηειεί έλα
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ,
κέζσ ηεο ηερλνινγίαο πνιπκέζσλ. Γειαδή, νη δηαθνξέο σο πξνο ην βαζκφ δπζθνιίαο
εθηέιεζεο ησλ αζθήζεσλ κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ δελ είλαη ζεκαληηθέο. Οπζηαζηηθά
ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα θαηαγξάθεθε κφλν κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 20 έσο 40 εηψλ
θαη 60 έσο 90 εηψλ, ζε κία εθ ησλ είθνζη ελλέα αζθήζεσλ (άζθεζε 7). Δπίζεο, φπσο
θαηαγξάθεηαη ζηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ε εθηέιεζε ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ κέζσ
ηεο ηερλνινγίαο πνιπκέζσλ, δελ απνηειεί κία δχζθνιε δηαδηθαζία.
 ’απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα κειέηε απνηειεί κηα πξψηε πξνζπάζεηα γηα
ηελ δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζηνκαηνπξνζσπηθψλ αζθήζεσλ κέζσ ηεο
ηερλνινγίαο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ (ΑΓΓΛΙΚΗ)

In recent years, the technology is gaining ever more ground in speech pathology intervention
in people with neurological disorders. However, there is limited number of investigations
designed to study the effectiveness of technological tools in treatment. Therefore, considering
the remarkable bibliographical shortcomings, it is of importance to conduct the investigation
to examine, through objective measures the effect of oral-motor techniques.
The purpose of this presentation was the quantitative research of the degree of dificulty of
execution of oral-motor exercises, through technology (video) and by how much age affects
the proper execution of the exercises.
For the research, a sample of people from Thessaloniki was used of whom none presented
any neurological damage or any psychological disorder. The overall number of the
participant’s was seven subjects. For the analysis of results it was necessary to separate the
sample into three groups of nine people.
The participants were required to execute
the exercises they were seeing on the screen of an i-pad. These exercises were divided by five
basic cranial nerves, for the function of swallow and speech (trigeminal, facial, vagus,
glossopharyngeal, hypoglossal).
Regarding the results, it was observed that age is not an important factor that affects the
correct execution of the oral-motor exercises through multimedia technology. In order to be
clearer, differences in the degree of difficulty performing the exercises between age groups
are not significant. Statistical significance was recorded only among the age groups 20-40
years and 60-90 years old, in one of twenty-nine exercises (exercise 7). Also, as recorded in
the statistics, the execution of oral-motor exercises through multimedia technology, it is not a
difficult process.
At this point it is noted that this study is a first attempt to investigate the effectiveness of
oral-motor exercises through multimedia technology in the field of speech pathology in
Greece.
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ/ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.1 Δηζαγωγή
χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, δηαπηζηψλεηαη φηη ν ηνκέαο ηεο ζηνκαηνθηλεηηθήο ζεξαπείαο
(oral motor treatment) , παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο σο πξνο ηε δηαζέζηκε γλψζε γηα
ηε θχζε θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ αζθνχλ νη ηερληθέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ
ηνπο θιηληθνχο ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο ζπλφινπ δηαηαξαρψλ νκηιίαο, δηαθνξεηηθήο
αηηηνινγίαο θαη ζνβαξφηεηαο. Δηδηθφηεξα πξνθχπηεη, φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε
ρξήζε ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ ηερληθψλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε θιηληθέο πεξηπηψζεηο, εκπεηξηθά
δεδνκέλα θαη ππνθεηκεληθέο παξαηεξήζεηο. πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αμηνζεκείσηεο
βηβιηνγξαθηθέο ειιείςεηο, αιιά θαη ζχκθσλα κε άιιεο αλαθνξέο πεξί ζηαζηκφηεηαο θαη
πεξηνξηζκέλεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ζηνκαηνθηλεηηθήο ζεξαπείαο,
θξίλεηαη αλαγθαία ε δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ λα εμεηάδνπλ, κέζσ αληηθεηκεληθψλ κεηξήζεσλ
ηελ επίδξαζε ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ ηερληθψλ. Παξάιιεια είλαη σθέιηκν λα επηρεηξεζεί θαη
ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, κε ζηφρν ηελ αλεχξεζε ησλ
θαηαιιειφηεξσλ ηερληθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαηαξαρψλ νκηιίαο πνπ ζπλδένληαη κε
έλα ζχλνιν παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Όζνλ αθνξά, ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο σο ζεξαπεπηηθφ κέζν, θαίλεηαη φηη νη
ινγνζεξαπεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ εδψ θαη ρξφληα, έλα κεγάιν αξηζκφ ηερλνινγηθψλ κέζσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζθεπψλ γηα επαπμεηηθή επηθνηλσλία, θνξεηνχο ππνινγηζηέο
θαη κηα πνηθηιία ινγηζκηθψλ γηα ηελ ζεξαπεία ησλ δηαηαξαρψλ ηεο νκηιίαο. Με ηελ επέθηαζε
ηνπ δηαδηθηχνπ, ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα
νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ ππνινγηζηψλ, νη ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρνιείν, ζηε
δνπιεηά θαη ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο απφ φιεο ηηο ειηθίεο (Elman, 2001).
Δπίζεο, φπσο ζα αλαθεξζεί θαη ζηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε έξεπλεο ε ζεξαπεία βαζηζκέλε ζε
ππνινγηζηή έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή θαζψο πξνσζεί ηελ αχμεζε ησλ επθαηξηψλ γηα
πξαθηηθή εμάζθεζε, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο γισζζηθήο απφδνζεο (Kinsey, 1986;
Loverso, Prescott & Selinger 1992; Mortley et al, 2003; Wallesh & Johannsen-Horbach
2004). Χζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί φηη δελ είλαη φινη νη αζζελείο δεθηηθνί ζηε ρξήζε
ππνινγηζηψλ. Δπίζεο, αξθεηνί επαγγεικαηίεο απνθαηάζηαζεο δελ είλαη άλεηνη κε ηε ρξήζε
ηεο ηερλνινγίαο. χκθσλα κε ηνπο Loris Davis & Karen Copeland (2006), κπνξεί λα
πξνθχςνπλ εζηθά δεηήκαηα, εάλ νη ινγνζεξαπεπηέο πξνσζήζνπλ θάπνην ινγηζκηθφ ή
ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ρσξίο ηελ θαηάιιειε θιηληθή αμηνιφγεζε θαη δηδαζθαιία. Δπηπιένλ,
νη ππνινγηζηέο δε κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πνιιέο απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο
ησλ ινγνζεξαπεπηψλ, νχηε κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν
επηθνηλσλία ή λα παξέρνπλ εμαηνκηθεπκέλε δηεπθφιπλζε ή εζηθή ππνζηήξημε. Σέινο, ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ππνινγηζηή δελ
παξέρνπλ ηζρπξφ θίλεηξν, νχησο ψζηε λα παξαθηλήζνπλ ηνλ αζζελή (Wallesch & JohannsenHorbach, 2004).
πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ θαη έρνληαο ιάβεη ππφςε ηφζν ηηο ζεηηθέο φζν θαη ηηο
αξλεηηθέο εθθάλζεηο ηεο ηερλνινγίαο σο κέζν ζεξαπείαο, ε παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε κε
ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ επθνιίαο εθηέιεζεο ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ κε
νπηηθναθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ
παξνχζα κειέηε
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δεκηνπξγήζεθαλ βίληεν πνπ εκπεξηέρνπλ ζηνκαηνπξνζσπηθέο αζθήζεηο, νη νπνίεο
παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηεο νζφλεο ελφο Ipad. Οη ζπκκεηέρνληεο
θιήζεθαλ λα εθηειέζνπλ ηηο αζθήζεηο φπσο απηέο παξνπζηάδνληαλ απφ ηε ινγνζεξαπεχηξηα
κέζσ ηνπ βίληεν. ’ απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα κειέηε απνηειεί κηα πξψηε
πξνζπάζεηα γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζηνκαηνπξνζσπηθψλ
αζθήζεσλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα.
Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ κέξνο. Σν
ζεσξεηηθφ κέξνο ζηα πιαίζηα ηεο αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πξαγκαηεχεηαη ηηο έλλνηεο
ησλ 12 θξαληαθψλ λεχξσλ, ηελ αλαηνκία, ηε θπζηνινγία, θαζψο θαη ηα ζπκπηψκαηα, ησλ 5
βαζηθψλ θξαληαθψλ λεχξσλ, (ηξίδπκν, πξνζσπηθφ, γισζζνθαξπγγηθφ, πλεπκνλνγαζηξηθφ
θαη ππνγιψζζην) πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο νκηιίαο θαη ηεο θαηάπνζεο, κεηά απφ
ηελ εγθεθαιηθή βιάβε. Δπίζεο, αλαθέξνληαη νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ απηή ηε
βιάβε θαη έλαο ζπλνπηηθφο πίλαθαο αμηνιφγεζεο απηψλ ησλ λεχξσλ. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη
αλαθνξά ζε κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ
(apps) ζηελ ινγνζεξαπεία Δπηπξνζζέησο, παξαηίζεληαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζρεηηθά κε
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηνκαηηθελεηηθήο ζεξαπείαο (oral motor treatment). Δπηπιένλ,
αθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο, φπνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ε κεζνδνινγία θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Σέινο, ε παξνχζα εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηε ζπδήηεζε ησλ
επξεκάησλ, ησλ πεξηνξηζκψλ, αιιά ησλ πξνηάζεσλ γηα πηζαλέο κειινληηθέο έξεπλεο.

1.2
Νεπξνινγία/Φπζηνινγία/Αλαηνκία
Δγθεθάινπ

ηνπ

Αλζξώπηλνπ

Ο εγθέθαινο απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν θαη κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο. Βξίζθεηαη εληφο ηνπ εγθεθαιηθνχ θξαλίνπ θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηξεηο
πξνζηαηεπηηθνχο πκέλεο, ηηο κήληγγεο. Απνηειείηαη απφ δχν εκηζθαίξηα ηα νπνία ρσξίδνληαη
κεηαμχ ηνπο απφ ηελ επηκήθε ζρηζκή. Απφ ηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ εγθεθάινπ εθθχνληαη
νη εγθεθαιηθέο ζπδπγίεο ή λεχξα θαη μεθηλά ν λσηηαίνο κπειφο. Σν λεπξηθφ ζχζηεκα (Ν..)
απνηειεί ην ζχζηεκα εθείλν πνπ ξπζκίδεη θαη ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ
αλζξσπίλνπ ζψκαηνο, θαζψο, επίζεο θαη ηε κεηαμχ ηνπο αξκνληθή ζπλεξγαζία Σν λεπξηθφ
ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ δηαθξίλεηαη ζε θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (ΚΝ) θαη ζε
πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (ΠΝ) (Mandal, 2013˙MyField clinic, 2013).
Σν θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, απνηειείηαη απφ ηνλ εγθέθαιν θαη ηνλ λσηηαίν κπειφ, νη
νπνίνη πξνζηαηεχνληαη απφ ην θξαλίν θαη ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε αληίζηνηρα θαη απνηεινχλ ηα
θχξηα θέληξα φπνπ γίλεηαη ε δηαπινθή, ε ζπζρέηηζε θαη ε νινθιήξσζε ησλ λεπξηθψλ
πιεξνθνξηψλ.
Σν πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, απνηειείηαη απφ ηα εγθεθαιηθά θαη ηα λσηηαία λεχξα κε ηα
λεπξηθά γάγγιηά ηνπο. Οη λεπξψλεο πνπ απάγνπλ ζήκαηα απφ ηνλ εγθέθαιν θαη ην λσηηαίν
κπειφ πξνο ηνπο πεξηθεξηθνχο ηζηνχο αλαθέξνληαη σο 'Απαγσγηθνί'. Οη λεπξψλεο πνπ
πξνζάγνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα αλαθέξνληαη
σο 'Πξνζαγσγηθνί'. Σν πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ππνδηαηξείηαη πεξαηηέξσ ζε α) ζσκαηηθφ
λεπξηθφ ζχζηεκα θαη β) απηφλνκα λεπξηθφ ζχζηεκα. Σέινο, ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα
κε ηε ζεηξά ηνπ δηαθξίλεηαη ζε :
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1) πκπαζεηηθό ζύζηεκα (εηθφλα 1): ην ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα
αζρνιείηαη κε ηελ απφθξηζε ζην ζηξεο θαη ηνλ θίλδπλν, απειεπζεξψλνληαο επηλεθξίλεο
(αδξελαιίλε), θαη γεληθά ηελ αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ κεηαβνιηθνχ ξπζκνχ
(Chamberlain & Narins, 2005).
2) Παξαζπκπαζεηηθό ζύζηεκα (εηθφλα 1): απηφ ην ζχζηεκα κεηξηάδεη ηηο
παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο μεθνχξαζεο, ηνπ χπλνπ, ηεο πέςεο ηξνθίκσλ θαη, ζε γεληθέο γξακκέο, κεηψλεη
ην κεηαβνιηθφ ξπζκφ, επηβξαδχλεη δξαζηεξηφηεηα, θαη επαλαθέξεη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο θαη
θαξδηαθνχ ρηχπνπ (Chamberlain & Narins, 2005).

Δηθόλα 1. πκπαζεηηθό θαη Παξαζπκπαζεηηθό ύζηεκα Δγθεθάινπ (Science Wiki)

Ο θηλεηηθφο κεραληζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο επηκέξνπο
κεραληζκνχο: α) ηνλ θηλεηηθφ κεραληζκφ ζην ζπκβνιηθφ-ηδεάην επίπεδν, β) ηνλ εθηειεζηηθφ
θηλεηηθφ κεραληζκφ θαη γ) ηνλ ξπζκηζηηθφ θηλεηηθφ κεραληζκφ. ηνλ εθηειεζηηθφ θηλεηηθφ
κεραληζκφ πνπ πεξηγξάθεηαη εδψ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ην ζχζηεκα ηνπ αλψηεξνπ
(θεληξηθνχ) θηλεηηθνχ λεπξψλα, ην ζχζηεκα ηνπ θαηψηεξνπ (πεξηθεξηθνχ) θεληξηθνχ
λεπξψλα θαη ην εμσππξακηδηθφ ζχζηεκα. Οη παξαπάλσ κεραληζκνί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
ξπζκηζηηθφ θηλεηηθφ κεραληζκφ, κε θχξηα ελέξγεηα ηεο παξεγθεθαιίδαο, είλαη ππεχζπλνη γηα
ηηο εθνχζηεο θηλήζεηο, αθνχ πξνεγεζεί ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ζην ηδεαηφ επίπεδν. Σν
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εμσππξακηδηθφ ζχζηεκα εθηφο απφ ηε ζπκβνιή ηνπ ζηηο εθνχζηεο θηλήζεηο, ειέγρεη θαη ηελ
αθνχζηα απηφκαηε θηλεηηθφηεηα (Kiernan & Rajakumar, 2013).
Σα παξαπάλσ απφ ην αλαθεξζέληα ζπζηήκαηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, εκθαλίδνληαη λα
έρνπλ ππνζηεί θάπνηα δπζιεηηνπξγία, χζηεξα απφ βιάβε ηνπ εγθεθάινπ (λεπξνινγηθή
βιάβε). ηελ παξνχζα ελφηεηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχληνκε αλαθνξά ζηηο βιάβεο πνπ
αθνξνχλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, νη νπνίεο ζπλαληψληαη ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα.
Δπηπξφζζεηα, ζην επφκελν ππνθεθάιαην ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
κηα βιάβε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πεξηθεξηθνχ
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (ζε ζρέζε κε ηα θξαληαθά λεχξα).

1.2.1. Γηαρωξηζκόο ηωλ δηαηαξαρώλ νκηιίαο κε αθαζηθνύ ηύπνπ
ην παξφλ θεθάιαηα θξίλεηαη αλαγθαίνο ν δηαρσξηζκφο ησλ δηαηαξαρψλ νκηιίαο. Χο
δηαηαξαρέο νκηιίαο, νξίδνπκε ηα ζπκπηψκαηα ηεο νκηιίαο κε αθαζηθνχ ηχπνπ πνπ νθείινληαη
ζε βιάβε ηεο λεχξσζεο ησλ κπψλ, ησλ θξαληαθψλ ππξήλσλ θαη λεχξσλ, θαζψο θαη ζε
βιάβεο ηεο ππεξππξεληθήο ππξακηδηθήο νδνχ, ηεο παξεγθεθαιίδαο θαη ηνπ εμσππξακηδηθνχ
ζπζηήκαηνο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ άξζξσζε θαη ηε θψλεζε. Οη δηαηαξαρέο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηηο παξαπάλσ βιάβεο, είλαη ε δπζαξζξία θαη ε δπζθσλία (Λνγνζέηε & Μπισλά, 2004).
ην ζεκείν απηφ είλαη αλάγθε λα ζεκεησζεί, φηη νπνηαδήπνηε βιάβε ζηα παξαπάλσ
αλαηνκηθά ζεκεία, είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη θαη δηαηαξαρή ηεο θαηάπνζεο ή αιιηψο
δπζθαγία, δεδνκέλνπ φηη ηα θξαληαθά λεχξα πνπ ειέγρνπλ ηελ θίλεζε θαηά ηελ παξαγσγή
ηεο νκηιίαο είλαη ηα απηά πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαπνηηθήο ιεηηνπξγίαο.

1.2.2 Αλαηνκία-Φπζηνινγία Κξαληαθώλ Νεύξωλ
Σα θξαληαθά λεχξα πξνβάιινπλ απφ ηε βαζηθή κνίξα ηνπ εγθεθάινπ ζε 12 δεχγε λεπξηθψλ
ζηειερψλ (εηθφλα 2). Οη ππξήλεο ησλ θξαληαθψλ λεχξσλ, εθηφο απφ ηνπο δχν πξψηνπο
(νπηηθφ θαη νζθξεηηθφ), βξίζθνληαη ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο. Οη θηλεηηθνί ππξήλεο δέρνληαη
απφ ηα ππξακηδηθά δεκάηηα ππεξππξεληθή λεχξσζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα θχηηαξα ηνπ
θηλεηηθνχ θινηνχ (πξφζζηα θεληξηθή έιηθα ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ). Οη αηζζεηηθνί ππξήλεο
ησλ θξαληαθψλ λεχξσλ ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο είλαη θπηηαξηθνί ζηαζκνί ζηνπο νπνίνπο
θαηαιήγνπλ νη αηζζεηηθέο ίλεο ησλ θξαληαθψλ λεχξσλ Απφ ηνπο αηζζεηηθνχο ππξήλεο, ίλεο
ηνπ δεχηεξνπ αηζζεηηθνχ λεπξψλα πεγαίλνπλ εηεξφπιεπξα θαη ακθνηεξφπιεπξα κέζσ ηνπ
ζαιάκνπ ζε αηζζεηηθά θέληξα ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ (Grilling & Sandres, 2010).
’ απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη πηζαλέο
δπζιεηηνπξγίεο ησλ θξαληαθψλ λεχξσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο
αλαηνκίαο θαη θπζηνινγίαο ησλ θξαληαθψλ λεχξσλ:
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Δηθόλα 2. Απεηθόληζε Κξαληαθώλ Νεύξωλ (Βηνινγία Α΄ Γεληθνύ Λπθείνπ, θεθάιαην 9: Νεπξηθό ύζηεκα)



Οζθρηηικό νεύρο (I εγκεθαλική ζσζσγία)

Οη ππξήλεο ηνπ νζθξεηηθνχ λεχξνπ είλαη ζηνλ αλψηεξν ξηληθφ βιελλνγφλν θαη ζρεκαηίδνπλ
ηα νζθξεηηθά λεκάηηα (Πξψηνπ, 2005). Απηά ζηε ζπλέρεηα πεξλνχλ κέζα απφ ην ηεηξεκέλν
πέηαιν ηνπ εζκνεηδνχο θαη ζπλάπηνληαη κε θχηηαξα ζηνλ ζχζηνηρν νζθξεηηθφ βνιβφ. Ζ
νζθξεηηθή νδφο θαηαιήγεη ζηα νζθξεηηθά ξηλεγθεθαιηθά θινηψδε θέληξα ηνπ θξνηαθηθνχ
ινβνχ (Λνγνζέηε & Μπισλά, 2004).



Οπηικό νεύρο (ΙΙ εγκεθαλική ζσζσγία)

Σν νπηηθφ λεχξν ζρεκαηίδεηαη απφ αμνληθέο ίλεο ησλ γαγγιηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ
ακθηβιεζηξνεηδνχο, ηα νπνία αθνχ ζρεκαηίζνπλ ηελ νπηηθή ζειή θαη ηνλ θνξκφ ηνπ νπηηθνχ
λεχξνπ, θέξνληαη ζην νπηηθφ ρίαζκα. ηνλ νπηηθφ θινηφ θάζε εκηζθαηξίνπ νη ίλεο πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηα δεμηά άλσ νκψλπκα ηεηαξηεκφξηα ησλ ακθηβιεζηξνεηδψλ θαηαιήγνπλ
ζηνλ θινηφ ηνπ δεμηνχ άλσ ρείινπο ηεο πιεθηξαίαο ζρηζκήο, ελψ νη ίλεο απφ ηα δεμηά θάησ
νκψλπκα ηεηαξηεκφξηα ησλ ακθηβιεζηξνεηδψλ θαηαιήγνπλ ζηνλ θινηφ ηνπ δεμηνχ θάησ
ρείινπο ηεο πιεθηξαίαο ζρηζκήο. Αλάινγε είλαη θαη ε θαηάιεμε ησλ ηλψλ απφ ηα αξηζηεξά
άλσ θαη θάησ νκψλπκα ηεηαξηεκφξηα ζηελ αξηζηεξή πεξηνρή (Λνγνζέηε & Μπισλά, 2004).



Oθθαλμοκινηηικό νεύρο (ΙΙΙ εγκεθαλική ζσζσγία)

Σν νθζαικνθηλεηηθφ λεχξν ειέγρεη ηελ πνζφηεηα ηνπ εηζεξρφκελνπ θσηφο κε
αληαλαθιαζηηθή ζχζπαζε πνπ ζηελεχεη ην άλνηγκα ηεο θφξεο. Δπίζεο, θηλεί φινπο ηνπο κχεο
πνπ θηλνχλ ην κάηη εθηφο απφ δχν. ηε εμσηεξηθή νθζαικνπιεγία νη εμσηεξηθνί νπηηθνί κχεο
παξαιχνπλ κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη δηπισπία (Πξψηνπ, 2005).
11



Τροτιλιακό νεύρο (ΙV εγκεθαλική ζσζσγία)

O ππξήλαο ηνπ ηξνρηιηαθνχ βξίζθεηαη ζηνλ κεζεγθέθαιν θνηιηαθά ηνπ πδξαγσγνχ, πίζσ
απφ ηνλ ππξήλα ηνπ θνηλνχ θηλεηηθφ. Ίλεο απφ θάζε ππξήλα ρηάδνληαη πξηλ ην λεχξν βγεη απφ
ηε ξαρηαία επηθάλεηα ηνπ κεζεγθεθάινπ θαη αθνχ απηφ πεξηθάκςεη ηε γέθπξα θαη ην έμσ
ρείινο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζθέινπο δηαπεξλά ηε ζθιεξή κήληγγα θαη κπαίλεη ζην έμσ ηνίρσκα
ηνπ ζεξαγγψδνπο θφιπνπ. Δίλαη ην δεχηεξν πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ θίλεζε ησλ νθζαικψλ θαη
θαηεπζχλεη ηα κάηηα πξνο ηα θάησ θαη έμσ. ε πεξίπησζε βιάβεο ε απφπεηξα λα δεη θαλείο
πξνο ηα θάησ θαη έμσ πξνθαιεί δηπισπία (Λνγνζέηε & Μπισλά, 2004).



Τρίδσμο νεύρο (V εγκεθαλική ζσζσγία)

Σν ηξίδπκν είλαη αηζζεηηθφ λεχξν γηα ην πξφζσπν θαη ην ζηνκαηνξηληθφ βιελλνγφλν θαη
θηλεηηθφ γηα ηνπο κχεο ηεο κάζεζεο. Παξαθάησ, δηαγξάθνληαη νη θηλεηηθέο θαη αηζζεηηθέο
ζπλδέζεηο θαη νη ππξεληθνί ζρεκαηηζκνί ηεο ηξηδπκηθήο νδνχ θαη νη ηξεηο θιάδνη ηνπ
ηξηδχκνπ. Ζ θχξηα θηλεηηθή λεχξσζε είλαη γηα ηνπο καζεηήξεο, θξνηαθίηεο θαη πηεξπγνεηδείο
κπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε κάζεζε θαη ηε ζχγθιεηζε ηνπ ζηφκαηνο. Οη πεξηθεξηθέο
αηζζεηηθέο ίλεο ηνπ ηξηδχκνπ γηα ηελ επηπνιήο αηζζεηηθφηεηα είλαη νη πεξηθεξηθέο απνθπάδεο
λεπξαμφλσλ ησλ ςεπδνκνλφπνισλ γαγγιηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ γαζζέξεηνπ γαγγιίνπ, πνπ
ζρεκαηίδνπλ ηνπο ηξείο θιάδνπο ηνπ ηξηδχκνπ (Λνγνζέηε & Μπισλά, 2004˙ Chia-Tsong
Hsu, Gaillart et al, 2015):
 1νο θιάδνο ή νθζαικηθφ λεχξν, ην νπνίν είλαη θαζαξά αηζζεηηθφ.
 2νο θιάδνο ή άλσ γλαζηθφ λεχξν, ην νπνίν είλαη θαη απηφ θαζαξά αηζζεηηθφ
λεχξν.
 3νο θιάδνο ή θάησ γλαζηθφ λεχξν. Σν θάησ γλαζηθφ λεχξν, είλαη αηζζεηηθφ
θαη θηλεηηθφ λεχξν.



Απαγωγό νεύρο (VI εγκεθαλική ζσζσγία)

Ο ππξήλαο ηνπ απαγσγνχ λεχξνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο γέθπξαο θαη πεξηβάιιεηαη
απφ ίλεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζρεκαηίδνπλ έηζη κία αγθχιε γχξσ απφ ηνλ απαγσγφ ππξήλα,
πξηλ απφ ηελ έμνδν ηνπο απφ ην ζηέιερνο. Σν απαγσγφ εθθχεηαη θνληά ζηε κέζε γξακκή,
εθεί φπνπ ε γέθπξα κεηαρσξεί ζηνλ πξνκήθε. ηε ζπλέρεηα, εηζέξρεηαη ζηνλ θφγρν κέζα απφ
ην ππεξθφγρην ζρίζκα, γηα λα λεπξψζεη ηνλ έμσ νξζφ πνπ θηλεί ηνλ βνιβφ πξνο ηα έμσ. Δίλαη
ην ηξίην λεχξν πνπ ζπλενζθέξεη ζηελ θίλεζε ησλ νθζαικψλ θαη ειέγρεη ην έληνλν θνίηαγκα
(Λνγνζέηε & Μπισλά, 2004).



Προζωπικό κρανιακό νεύρο (VII εγκεθαλική ζσζσγία)

Σν πξνζσπηθφ είλαη θηλεηηθφ θαη αηζζεηηθφ λεχξν γηα ηνπο κχεο ηνπ πξνζψπνπ. Ίλεο απφ ην
πάλσ κέξνο ηνπ ππξήλα λεπξψλνπλ ηνλ κεησπηαίν κπ, ην πάλσ κέξνο ηνπ ζθηγθηήξα ησλ
βιεθάξσλ θαη άιινπο κπο ηεο αλψηεξεο κνίξαο ηνπ πξνζψπνπ. Ίλεο απφ ην θάησ κέξνο ηνπ
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ππξήλα πξννξίδνληαη γηα ην θάησ κέξνο ηνπ ζθηγθηήξα ησλ βιεθάξσλ, ην ζθηγθηήξα ηνπ
ζηφκαηνο θαη γεληθά γηα ηνπο θαηψηεξνπο κχεο ηνπ πξνζψπνπ θαη ην κπψδεο πιάηπζκα. Οη
πεξηθεξηθέο αηζζεηηθέο ίλεο ηνπ λεχξνπ, κεηαθέξνπλ γεπζηηθά εξεζίζκαηα απφ ηα πξφζζηα
2/3 ηεο γιψζζαο θαη επηπνιήο αηζζεηηθφηεηα απφ ηνλ έμσ αθνπζηηθφ πφξν, ην ηχκπαλν θαη
ην πίζσ κέξνο ηνπ απηηνχ. Οη θεληξηθέο απνθπάδεο ησλ λεπξαμφλσλ ησλ γαγγιηαθψλ
θπηηάξσλ ηνπ γνλαηψδνπο γαγγιίνπ απνηεινχλ ηελ αηζζεηηθή ξίδα ηνπ πξνζσπηθνχ
(Λνγνζέηε & Μπισλά, 2004˙ Gaillard et al, 2015).



Ακοσζηικό νεύρο (VIII εγκεθαλική ζσζσγία)

Σν αθνπζηηθφ λεχξν απνηειεί ην θνηλφ λεπξηθφ ζηέιερνο ηνπ θνριηαθνχ θαη ηνπ αηζνπζαίνπ
λεχξνπ, ζην νπνίν ξπζκίδεηαη ε αίζζεζε ηεο αθνήο θαη ε αίζζεζε ηεο ηζνξξνπίαο αληίζηνηρα.
ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ αθνπζηηθνχ λεχξνπ, πηζαλά ζπκπηψκαηα είλαη ε δηαηαξαγκέλε
ηζνξξνπία θαη αθνή. Απφ ηελ άιιε, κηα βιάβε ηνπ αηζνπζαίνπ λεχξνπ, ζα έρεη σο
απνηέιεζκα δηαηαξαρέο ζηελ ηζνξξνπία, ίιηγγν θαη λπζηαγκφ. Οη δηαηαξαρέο ηεο αθνπζηηθήο
ηθαλφηεηαο ρσξίδνληαη κε βάζε ηε ζέζε ηεο βιάβεο ζε αγψγηκεο θαη αηζζεζηνλεπξηθέο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, κηα βιάβε ζηε ηπκπαληθή κεκβξάλε θαη ζηα νζηάξηα (ζθχξα, άθκνλαο θαη
αλαβνιέαο), ζα πξνθαιέζεη βαξεθνΐα αγσγήο, ελψ κηα βιάβε ζην ιαβχξηλζν ζα πξνθαιέζεη
αηζζεηεξηαθή βαξεθνΐα (Πξψηνπ, 2005).



Γλωζζοθαρσγγικό νεύρο (ΙΦ εγκεθαλική ζσζσγία)

Σν γισζζνθαξπγγηθφ είλαη λεχξν θηλεηηθφ, εθθξηηηθφ θαη αηζζεηηθφ. Οη ίλεο ηνπ λεχξνπ
βγαίλνπλ απφ ηνλ πξνκήθε, πάλσ απφ ην πλεπκνλνγαζηξηθφ θαη ην παξαπιεξσκαηηθφ. Σα
δχν απηά λεχξα ζπλνδεχνπλ ην γισζζνθαξπγγηθφ ζην νπίζζην ξεγκαηψδεο ηξήκα, ζηελ
έμνδφ ηνπο απφ ην θξαλίν. Οη θηλεηηθέο ίλεο ηνπ λεχξνπ μεθηλνχλ απφ ην αλψηεξν κέξνο ηνπ
κηθηνχ ππξήλα ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ θαη πξννξίδνληαη γηα ηε λεχξσζε ησλ κπψλ ηνπ
θάξπγγα, απαξαίηεησλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαηάπνζεο, ηελ νπνία κε θνηλή λεχξσζε
εμππεξεηεί θπξίσο ην πλεπκνγαζηξηθφ. Ζ αηζζεηηθή λεχξσζε απηνχ ηνπ λεχξνπ ζρεηίδεηαη κε
ηελ αηζζεηηθφηεηα ηνπ έμσ απηηνχ, ηνπ ηπκπάλνπ θαη ηεο ζθιεξήο κήληγγαο ηνπ νπίζζηνπ
εγθεθαιηθνχ βνζξίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζπιαρληθέο αηζζεηηθέο ίλεο πξννξίδνληαη γηα
ηε γεχζε ηνπ πίζσ ηξηηεκνξίνπ ηεο γιψζζαο θαη γηα ηελ επηπνιήο αηζζεηηθφηεηα ηνπ κέξνπο
απηνχ ηεο γιψζζαο, θαζψο θαη γηα ηηο παξίζζκηεο θακάξεο, ηηο ακπγδαιέο, ην πίζσ πιάγην
ηνίρσκα ηνπ θάξπγγα, ηε καιζαθή ππεξψα θαη ηελ ηπκπαληθή θνηιφηεηα (Λνγνζέηε &
Μπισλά, 2004˙ Hacking, Wehba et al, 2015).
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Πνεσμονογαζηρικό νεύρο (Φ εγκεθαλική ζσζσγία)

Σν πλεπκνλνγαζηξηθφ είλαη λεχξν θηλεηηθφ, εθθξηηηθφ θαη αηζζεηηθφ. Ξεθηλά απφ ηνλ
πξνκήθε κε ξηδηηηθά ηλίδηα, ηα νπνία αθνχ ελσζνχλ ζε εληαίν θνξκφ, βγαίλνπλ απφ ην
νπίζζην ξεγκαηψδεο ηξήκα καδί κε ην γισζζνθαξπγγηθφ θαη ην παξαπιεξσκαηηθφ. Οη
ζσκαηηθέο θηλεηηθέο ίλεο ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ πξννξίδνληαη γηα ηε λεχξσζε ηεο
καιζαθήο ππεξψαο, ηνπ θάξπγγα θαη ηνπ ιάξπγγα θαη εμππεξεηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο
θαηάπνζεο θαη ηεο θψλεζεο. Δηδηθφηεξα, ε θηλεηηθφηεηα ηνπ ιάξπγγα εμππεξεηείηαη απφ ηνλ
θιάδν ηνπ παιίλδξνκνπ ιαξπγγηθνχ λεχξνπ. Σν άλσ ιαξπγγηθφ λεχξν μεθηλά απφ ην
πλεπκνλνγαζηξηθφ ζην χςνο ηνπ ζθαγηηηδηθνχ ζπνλδχινπ. Ζ θηλεηηθή λεχξσζε ηνπ θάξπγγα
θαη ηεο καιζαθήο ππεξψαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θαξπγγηθφ θιάδν ηνπ
πλεπκνλνγαζηξηθνχ, ην νπνίν καδί κε ηνλ θιάδν ηνπ παξαπιεξσκαηηθνχ λεχξνπ
ζρεκαηίδνπλ ην θαξπγγηθφ πιέγκα (Λνγνζέηε & Μπισλά, 2004˙ Luijkx, Dixon et al, 2015).



Παραπληρωμαηικό νεύρο (XI εγκεθαλική ζσζσγία)

Σν παξαπιεξσκαηηθφ είλαη θηλεηηθφ λεχξν. Απνηειείηαη απφ κία θξαληαθή θαη κηα λσηηαία
κνίξα. Οη ίλεο απηέο κεηαρσξνχλ ζην πλεπκνλνγαζηξηθφ λεχξν. Ζ πξνο ηα θάησ πνξεία ηνπ
παξαπιεξσκαηηθνχ δίλεη λεχξσζε ζηνλ ζηεξλνθιεηδνκαζηνεηδή θαη ζηελ άλσ θαη κέζε
κνίξα ηνπ ηξαπεδνεηδνχο. Όηαλ ελεξγεί ν ζηεξλνθιεηδνκαζηνεηδήο, ζηξέθεη ην θεθάιη πξνο
ην αληίζεην πιάγην θαη νη δχν καδί θάλνπλ πξφζζηα θάκςε ηνπ απρέλα. Ο ηξαπεδνεηδήο έρεη
ηξεηο κνίξεο. Ζ άλσ κνίξα είλαη γηα ηελ πιάγηα θάκςε ηνπ απρέλα, ηελ αλχςσζε ησλ άλσ
άθξσλ πάλσ απφ ηνλ ψκν, ηελ αλχςσζε ησλ ψκσλ θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο σκνπιάηεο
θαηά ηηο θηλήζεηο ησλ άλσ άθξσλ. Ζ κέζε κνίξα ηνπ ηξαπεδνεηδνχο θάλεη πξνζαγσγή ηεο
σκνπιάηεο. Ζ θάησ κνίξα ζηαζεξνπνηεί ηελ σκνπιάηε θαη ηελ θηλεί πξνο ηα θάησ θαη κέζα
(Λνγνζέηε & Μπισλά, 2004).



Υπογλώζζιο κρανιακό νεύρο (ΦΙΙ εγκεθαλική ζσζσγία)

Σν ππνγιψζζην είλαη θηλεηηθφ λεχξν, ην νπνίν μεθηλά απφ ηνλ νκψλπκν ππξήλα, πνπ
βξίζθεηαη θάησ απφ ην έδαθνο ηεο 4εο θνηιίαο ζηνλ πξνκήθε. Σν λεχξν αθνχ βγεη απφ ην
θαηψηεξν κέξνο ηνπ πξνκήθνπο, δηέξρεηαη έμσ απφ ην θξαλίν, δηαζρίδεη ην ππνγιψζζην
ηξήκα θαη πξνρσξεί γηα λα λεπξψζεη ηνπο κπο ηεο γιψζζαο. Απφ ηνπο κπο απηνχο, ν
γελεηνγισζζηθφο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ θίλεζε ηεο γιψζζαο έμσ απφ ην ζηφκα θαη
πξνο ην αληίζεην πιάγην. Όηαλ νη κχεο ελεξγνχλ ηαπηφρξνλα, ε γιψζζα έξρεηαη θαηεπζείαλ
κπξνζηά θαη έμσ απφ ην ζηφκα (Λνγνζέηε & Μπισλά, 2004˙ Muzio, Gaillard et al, 2015).
Δπνκέλσο, γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη νπνηαδήπνηε βιάβε ζε θάπνην αλαηνκηθφ ζεκείν
ζην νπνίν ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ θξαληαθψλ λεχξσλ, ζα πξνθαιέζεη ηελ αληίζηνηρε
δπζιεηηνπξγία.
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1.2.3. πλνπηηθή κέζνδνο θιηληθήο εμέηαζεο ηωλ πέληε βαζηθώλ
θξαληαθώλ λεύξωλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νκηιίαο θαη ηεο
θαηάπνζεο
Ο ζηνκαηνπξνζσπηθφο έιεγρνο ζηνρεχεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ
ζηνκαηνπξνζσπηθνχ κεραληζκνχ πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηάπνζεο θαη ηεο
νκηιίαο. Ζ επάξθεηα ηεο θηλεηηθφηεηαο (αθξίβεηα, εχξνο, ζπγρξνληζκφο) θαη ηεο ηζρχνο ηεο
γιψζζαο, ησλ ρεηιηψλ, ηεο θάησ γλάζνπ θαη ηεο καιαθήο ππεξψαο, θαζψο επίζεο ε
αηζζεηηθφηεηα ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο θαη ε αληαλαθιαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, απνηεινχλ
αληηθείκελα ειέγρνπ θαηά ηελ ζηνκαηνπξνζσπηθή εμέηαζε (Κακπαλάξνπ, 2007). Ο
ζηνκαηνπξνζσπηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ινγνζεξαπεπηή θαηά ηελ θιηληθή
αμηνιφγεζε, θαη γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ, απαηηείηαη ηφζν ε
ηθαλφηεηα παξαηεξεηηθφηεηαο ηνπ θιηληθνχ, φζν θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνχο. Ζ
αμηνιφγεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ θξαληαθψλ λεχξσλ, απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα κία
πιήξε λεπξνινγηθή εμέηαζε. Οπνηαδήπνηε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
αλαθξηβή δηάγλσζε. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα, ηελ επηινγή κίαο αθαηάιιειεο
ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο (Department of Health Care Sciences, 2014). Παξαθάησ
παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά έλαο πίλαθαο ζπλνπηηθήο αμηνιφγεζεο, ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη κία ή
παξαπάλσ απφ κηα εληνιή, ηελ νπνία ν αζζελήο πξέπεη λα εθηειέζεη γηα λα δηαπηζησζεί ε
επάξθεηα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε θξαληαθνχ λεχξνπ.
«Ανοίξηε ηο ζηόμα»
«Γαγκώζηε ηο κάηω σείλορ»

Σξίδπκν ( V )

«Γείξηε μος πωρ μαζάηε»
«Χαμογελάζηε»
«Σοςθπώζηε ηα σείλη ζαρ»
«Φοςζκώζηε ηα μάγοςλα ζαρ»

Πξνζσπηθφ ( VII )

«Σηκώζηε ηα θπύδια ζαρ»
«Κλείζηε ηα μάηια ζαρ ζθισηά»

Έλεγσορ ανηανακλαζηικού εξεμέζεωρ

Γισζζνθαξπγγηθφ ( IX )

«Πάπηε μια βαθιά ειζπνοή και πείηε
ζςνεσόμενα /s/ ή /z/»

Πλεπκνλνγαζηξηθφ ( X )

«Πείηε /a/, /a/ διακεκομμένα»
«Βγάληε έξω ηη γλώζζα»
«Σηκώζηε ηη γλώζζα ππορ ηη μύηη»
«Καηεβάζηε ηη γλώζζα ππορ ηο πιγούνι»

Τπνγιψζζην ( XII )

«Κοςνήζηε ηη γλώζζα δεξιά-απιζηεπά»

Πίλαθαο 1.1. Πίλαθαο ζπλνπηηθήο αμηνιόγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ θξαληαθώλ λεύξωλ
Κακπαλάξνπ, (2007)
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Οη παξαπάλσ ζηνκαηνπξνζσπηθέο αζθήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ινγνζεξαπεπηέο κε
ζθνπφ ηελ εχξεζε πηζαλήο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ νκηιίαο θαη θαηάπνζεο. Ο
έιεγρνο ησλ ζηνκαηνπξνζσπηθψλ δνκψλ πξέπεη λα αμηνινγείηαη, ζε ππνςήθηνπο αζζελείο κε
λεπξνινγηθή βιάβε απαξαηηήησο, αιιά θαη ζε αζζελείο νη νπνίνη κπνξεί λα κελ είλαη
ππνςήθηνη γηα λεπξνινγηθή βιάβε, κε ζθνπφ ηνλ απνθιεηζκφ πηζαλήο χπαξμήο ηεο. χκθσλα
κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ππάξρεη κηα πιεζψξα ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο έλαο
ζεξαπεπηήο εμεηάδεη ηα θξαληαθά λεχξα, σζηφζν φιεο αθνινπζνχλ κηα θνηλή ζπληζηακέλε:
ηελ πιήξε θαη νινθιεξσκέλε εμέηαζε ησλ θξαληαθψλ λεχξσλ, έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν
ηελ δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.

1.2.4. πρλόηεξα αίηηα πνπ πξνθαινύλ βιάβεο ζην θεληξηθό
λεπξηθό ζύζηεκα ή/θαη ζην πεξηθεξηθό λεπξηθό ζύζηεκα
Οη βιάβεο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (ΚΝ) θαζψο θαη νη βιάβεο ζην πεξηθεξηθφ
λεπξηθφ ζχζηεκα (ΠΝ), κπνξεί λα πξνθαινχληαη απφ κία πιεζψξα λεπξνινγηθψλ ή
ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. Σα πην ζπρλά απφ ηα λεπξνινγηθά θαη ςπρηαηξηθά αίηηα είλαη ηα
εμήο (Βειέηδαο, 2011) :










Δγθεθαιηθά επεηζφδηα
Άλνηα
Πάξθηλζνλ
θιήξπλζε Καηά Πιάθαο
Μπνπάζεηεο- κπαζζεληθή ζχλδξνκα
Πνιπλεπξνπάζεηα
Δπηιεςία
Καηάζιηςε
Αγρψδεηο δηαηαξαρέο/ Φπρψζεηο

Όπσο γίλεηαη εκθαλέο απφ ηελ αλαθνξά φισλ ησλ παξαπάλσ, ππάξρεη κηα
πιεζψξα
παξαγφλησλ νη νπνίνη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κηα λεπξνινγηθή βιάβε. Χζηφζν, ζε απηή ηελ
ελφηεηα αλαθέξνληαη νη πην ζπρλνί απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο. Οη λεπξνινγηθέο βιάβεο
πνηθίινπλ, αλαιφγσο ηα αίηηα πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ηε λεπξνινγηθή βιάβε, ην αλαηνκηθφ
ζεκείν ζην νπνίν εληνπίδεηαη ε βιάβε θαη ηελ έθηαζε ηεο βιάβεο. Όπσο, επηζεκαίλεηαη θαη
ζηε πξναλαθεξζείζα βηβιηνγξαθία, κηα βιάβε ζε έλα ή παξαπάλσ απφ έλα θξαληαθφ λεχξν,
ζα έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηφζν ζε επίπεδν νκηιίαο φζν
θαη ζε επίπεδν ζίηηζεο.
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1.2.5. Γπζιεηηνπξγίεο ηωλ πέληε βαζηθώλ θξαληαθώλ λεύξωλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο νκηιίαο θαη ηεο θαηάπνζεο
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζε
δπζιεηηνπξγίεο ζπγθεθξηκέλσλ θξαληαθψλ λεχξσλ, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο νκηιίαο θαη ηεο θαηάπνζεο. πγθεθξηκέλα, ζα αλαθεξζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ
πξνθαινχληαη απφ βιάβε ζηα εμήο πέληε θξαληαθά λεχξα:

Τρίδσμο κρανιακό νεύρο
Ζ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ λεχξνπ είλαη ηφζν θηλεηηθή, φζν θαη αηζζεηηθή. Πεξηθεξηθνχ ηχπνπ
πάξεζε εθδειψλεηαη κε πάξεζε ησλ κπψλ ηεο κάζεζεο. Με ην θιείζηκν ηνπ ζηφκαηνο
δηαπηζηψλεηαη αηειήο ζχγθιεηζε θαη ειαθξηά απφθιηζε ηεο θάησ γλάζνπ πξνο ηε κεξηά ηεο
βιάβεο. ε ακθνηεξφπιεπξεο παξέζεηο ην ζηφκα κέλεη αλνηρηφ. ε εηεξφπιεπξεο ππξεληθέο
βιάβεο ζηε κεζφηεηα ηεο γέθπξαο ζπρλά ππάξρεη θαη εκηπάξεζε ζην αληίζεην πιάγην απφ
ηελ βιάβε ησλ ππξακηδηθψλ ηλψλ, ελψ ππαηζζεζία παξαηεξείηαη ζην πξφζσπν (αθή) ζην ίδην
πιάγην απφ βιάβε ηνπ θχξηνπ αηζζεηηθνχ ππξήλα ηνπ ηξηδχκνπ. Απφ βιάβε ηνπ
λσηηνζαιακηθνχ δεκαηίνπ πξνθαιείηαη εκηππαηζζεζία ζην ζψκα θαη ζηα άθξα ηνπ αληίζεηνπ
πιάγηνπ. Τπεξππξεληθέο βιάβεο, εθδειψλνληαη κφλν αλ είλαη ακθνηεξφπιεπξεο θαη γίλνληαη
αληηιεπηέο κε αδπλακία ζηε κάζεζε, κε αχμεζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ ησλ καζεηήξσλ.
Βιάβε ζην γαζζέξεην γάγγιην ή ζηελ αηζζεηηθή ξίδα πξνθαιεί ππαηζζεζία ζε φια ηα είδε
ηεο αηζζεηηθφηεηαο ζην κηζφ πξφζσπν, εθηφο απφ ηε γσλία ηεο θάησ γλάζνπ. Πξνζβνιή ηνπ
1νπ θιάδνπ, πξνθαιεί αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο ζην κέησπν, ζηε ξάρε ηεο κχηεο θαη ζην άλσ
βιέθαξν. Πξνζβνιή ηνπ 2νπ θιάδνπ πξνθαιεί αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο ζην θάησ βιέθαξν,
ζηελ παξεηά θαη ζην άλσ ρείινο. Πξνζβνιή ηνπ 3νπ θιάδνπ έρεη σο ζπλέπεηα αηζζεηηθέο
δηαηαξαρέο ζηελ πεξηνρή ηεο θάησ γλάζνπ, ζην θάησ ρείινο, ζην πεγνχλη, ζηα πξφζζηα 2/3
ηεο γιψζζαο θαη ζηνπο βιελλνγφλνπο ηεο βάζεο ηνπ ζηφκαηνο (Λνγνζέηε θαη Μπισλά,
2004).

Προζωπικό κρανιακό νεύρο
Όζνλ αθνξά ηηο δηαηαξαρέο ζε απηφ ην λεχξν, απηέο εθδειψλνληαη κε παξάιπζε ή πάξεζε,
ππνγεπζία ή κείσζε εθθξηηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. ε πεξηθεξηθή παξάιπζε ηνπ πξνζσπηθνχ
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε παξάιπζε, φπνπ παξνπζηάδεηαη κε απνπιάλεζε ηνπ κεηψπνπ,
αδπλακία ξπηίδσζεο, δηεχξπλζε ηεο βιεθαξηθήο ζρηζκήο, αδπλακία ζχγθιηζεο ησλ
βιεθάξσλ, πηψζε ηεο γσλίαο ηνπ ζηφκαηνο θαη απφθιηζε ηνπ ζηφκαηνο πξνο ην αληίζεην
πιάγην. ε ππεξππξεληθή βιάβε, αλ απηή είλαη εηεξφπιεπξε, ε παξάιπζε αθνξά κφλν ζην
θάησ κέξνο ηνπ πξνζψπνπ ζην αληίζεην πιάγην. Αληίζεηα, αλ πθίζηαληαη ακθνηεξφπιεπξεο
ππεξππξεληθέο βιάβεο, πξνθαιείηαη παξάιπζε ζε φιν ην πξφζσπν πνπ ζε αληίζεζε κε ηελ
παξάιπζε πεξηθεξηθνχ ηχπνπ, ραξαθηεξίδνληαη απφ κπτθή ππεξηνλία κε αχμεζε ηνπ
ξηλνβιεθαξηθνχ θαη πεξηζηνκαηηθνχ αληαλαθιαζηηθνχ. πρλά ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε
αδπλακία εθδειψλεηαη θπξίσο κε θαζήισζε ηνπ πξνζψπνπ θαη απνπζία απζφξκεηεο
θηλεηηθφηεηαο θαη ιηγφηεξν κε απνπζία εθνχζηαο θηλεηηθφηεηαο (Λνγνζέηε & Μπισλά,
2004).
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Γλωζζοθαρσγγικό κρανιακό νεύρο
ρεηηθά κε ηηο δηαηαξαρέο απφ έθπησζε ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λεχξνπ, απηέο δελ
είλαη ζνβαξέο εθηφο αλ ζπλππάξρεη θαη βιάβε ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ. ε εηνξφπιεπξε
πεξηθεξηθή δπζιεηηνπξγία παξαηεξείηαη ειαθξηά δπζθαηαπνζία, ειάηησζε ηνπ
αληαλαθιαζηηθνχ ηνπ θάξπγγα ζην πιάγην ηεο βιάβεο θαη κείσζε ηεο αηζζεηηθφηεηαο ζηε
ζχζηνηρε ακπγδαιή θαη ζηελ πιάγηα κνίξα ηνπ θάξπγγα. Ακθνηεξφπιεπξε πεξηθεξηθή βιάβε
πξνθαιεί δπζθαηαπνζία θαη πάξεζε ηνπ θάξπγγα, φρη φκσο ζνβαξνχ ηχπνπ, εθηφο αλ έρεη
ππνζηεί βιάβε θαη ην πλεπκνλνγαζηξηθφ λεχξν (Λνγνζέηε & Μπισλά, 2004).

Πνεσμονογαζηρικό κρανιακό νεύρο
ην παξφλ λεχξν, δηαηαξαρέο κε έθπησζε ιεηηνπξγηψλ ζε εηεξφπιεπξε πεξηθεξηθή βιάβε,
απνηεινχλ ε ζχζηνηρε παξάιπζε ηνπ θάξπγγα, ηεο καιζαθήο ππεξψαο θαη ηνπ ιάξπγγα
θαζψο θαη ε ζχζηνηρε ππαηζζεζία ηεο θάησ θαξπγγηθήο πεξηνρήο θαη ηνπ ιάξπγγα. ηελ
πεξίπησζε απηή, ν κηζφο θάξπγγαο δε ζπζπάηαη, ε καιζαθή ππεξψα πέθηεη θαη έιθεηαη πξνο
ην πγηέο πιάγην θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ θσλήκαηνο /a/ ζε επηκήθπλζε (/a..a..a/).
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε βιάβε ηνπ παιίλδξνκνπ ιαξπγγηθνχ ζηελ ελδνζσξαθηθή δηαδξνκή
ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ κε βξάγρνο θσλήο θαη δπζθσλία, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο
θσλεηηθήο ρνξδήο λα εθηειέζεη πξνζαγσγέο θαη απαγσγέο θηλήζεηο, κε απνηέιεζκα λα
παξακέλεη ζηε κέζε γξακκή. Ζ ακθνηεξφπιεπξε βιάβε ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ πξνθαιεί
έληνλε δπζθαηαπνζία, αλάξξνηα, έξξηλε θσλή, δπζθσλία ή αθσλία θαη ιίκλαζε εθθξίζεσλ
ηνπ θάξπγγα. Σέινο, ε καιζαθή ππεξψα είλαη πεζκέλε θαη ην αληαλαθιαζηηθφ ηνπ θάξπγγα
απνπζηάδεη (Λνγνζέηε & Μπισλά, 2004).

Υπογλώζζιο κρανιακό νεύρο
Γηαηαξαρέο ζην ππνγιψζζην λεχξν εθδειψλνληαη κε πάξεζε, κε παξάιπζε ή ππεξθηλεζίεο.
ε εηνξφπιεπξε πεξηθεξηθή βιάβε, έρνπκε αληίζηνηρα κε ηε βιάβε, ραιαξή πάξεζε ή
παξάιπζε κε αηξνθία θαη ηληδηθέο ζπζηνιέο. Ζ γιψζζα εζσηεξηθά ηνπ ζηφκαηνο απνθιίλεη
πξνο ην πγηέο πιάγην, ελψ έμσ απφ ην ζηφκα απνθιίλεη πξνο ην παξεηηθφ πιάγην, ιφγσ
ππεξίζρπζεο ηνπ πγηνχο γελεηνγισζζηθνχ κπφο ηνπ αληίζεηνπ πιάγηνπ. ε ακθνηεξφπιεπξε
βιάβε, παξαηεξείηαη δπζθνιία πξνψζεζεο θαη εμψζεζεο ηεο γιψζζαο απφ ην ζηφκα θαη
ππάξρεη δηάρπηε αηξνθία, ηληδηθέο ζπζηνιέο, δπζαξζξία θαη δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε ησλ
ηξνθψλ (Λνγνζέηε & Μπισλά, 2004).
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1.3 Η ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ

ΤΓΥΡΟΝΧΝ
ΣΗΝ

1.3.1
Έξεπλεο
κέζω
ηωλ
νπνίωλ
απνδεηθλύεηαη
ε
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ρξήζεο ζύγρξνλωλ ηερλνινγηθώλ κέζωλ
ζηε ινγνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε
Σα ηειεπηαία ρξφληα ιακβάλνπλ ρψξα έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο ρξήζεο ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε αηφκσλ κε εγθεθαιηθή βιάβε.
Δηδηθφηεξα, νη Westerberg, Jacobaeus et al. (2007), κειέηεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ινγηζκηθνχ CogMed, ην νπνίν απνηειεί ινγηζκηθφ γηα ηελ βειηίσζε ηεο κλήκεο εξγαζίαο ζε
άηνκα κε εγθεθαιηθή βιάβε. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ρνξεγήζεθε ζε δεθανρηψ
ζπκκεηέρνληεο κε εγθεθαιηθή βιάβε, νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: ηελ νκάδα
ειέγρνπ θαη ηελ νκάδα ζεξαπείαο. Μεηά απφ πέληε εβδνκάδεο, δηαπηζηψζεθε φηη ε νκάδα
ζεξαπείαο παξνπζίαζε βειηίσζε ζηνπο ζρεηηθά αλεθπαίδεπηνπο ηνκείο ηεο κλήκεο εξγαζίαο
θαζψο θαη ζηε πξνζνρή ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη ίδηνη αζζελείο αλέθεξαλ
ιηγφηεξα γλσζηηθά πξνβιήκαηα κεηά ηε ζεξαπεία (Westerberg et al, 2007). ηε ζπλέρεηα, νη
Lundqvist, Grundstrom et al.(2010), πξαγκαηνπνίεζαλ κηα κειέηε γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαπάλσ ινγηζκηθνχ. Υξεζηκνπνίεζαλ, ινηπφλ, ην CogMed ζε
είθνζη έλα ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη είραλ ππνζηεί είηε ηξαπκαηηθή βιάβε (TBI) είηε
εγθεθαιηθφ θαη ηνπο ρψξηζαλ θαη απηνί ζε δχν νκάδεο (νκάδα ειέγρνπ θαη νκάδα ζεξαπείαο).
Μεηά απφ πέληε εβδνκάδεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ πξφνδν ζηνπο ηνκείο πνπ
εθπαηδεχηεθαλ θαη νη ίδηνη αλέθεξαλ ιηγφηεξα γλσζηηθά ιάζε, θαιχηεξε επαγγεικαηηθή
απφδνζε θαη αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο. Μηα αθφκε έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην παξφλ
ινγηζκηθφ είλαη απηή ησλ Johanson & Tornmalm (2012). Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο
κειέηεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ CogMad ζε δεθανρηψ ζπκκεηέρνληεο κε ειιείκκαηα ζηε
κλήκε εξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κεηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο
βειηηψζεθαλ ζηνπο ηνκείο πνπ εθπαηδεχηεθαλ, ηδίσο φηαλ ην έιιεηκκα ήηαλ πεξηζζφηεξν
δηαηαξαγκέλν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ιηγφηεξα γλσζηηθά
πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή. χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη, φηη ε
εθπαίδεπζε ηεο κλήκεο εξγαζίαο κέζα απφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξφγξακκα, βειηηψλεη ηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο κλήκεο εξγαζίαο θαη θάπνηεο άιιεο απηφ αλαθεξφκελεο θαζεκεξηλέο
ιεηηνπξγίεο.
Ζ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή, έρεη επίζεο απνδεηρζεί φηη δηεπθνιχλεη
ηελ βειηίσζε ηεο θαηνλνκαζίαο ζηε ρξφληα αθαζία. Οη Doesborgh et al. (2014) εμέηαζαλ ηελ
θαηνλνκαζία ζε δέθα νρηψ άηνκα κε ειιείκκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. Απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, νη νρηψ έιαβαλ 10-11 ψξεο ζεξαπείαο κε έλα πξφγξακκα ππνινγηζηή
εχξεζεο ιέμεσλ (Multicue), ελψ νη ππφινηπνη δέθα δελ έιαβαλ ζεξαπεία. Σα απνηειέζκαηα
θαηέδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία βειηηψζεθαλ ζηε δνθηκαζία Boston
Naming Test θαη δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαηά ηε ζχγθξηζε ηνπο κε ηελ
νκάδα ειέγρνπ. ε άιιε κειέηε, νη εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηξία άηνκα κε αλνκία,
αθνινπζψληαο ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε κέζσ ππνινγηζηή (computer-based treatment) ρσξίο
επίβιεςε απφ ηνλ ζεξαπεπηή θαη βξήθαλ φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ πνηθίινπο
ηξφπνπο βειηίσζεο (Pedersen et al, 2001). Απφ ηελ άιιε, νη Fink et al. (2002),
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ρξεζηκνπνίεζαλ κηα άιιε κέζνδν ζεξαπείαο, επνλνκαδφκελε «Moss Talk Words», ζηελ
νπνία ζπκκεηείραλ έμη αζζελείο κε αθαζία. Απφ απηνχο νη ηξεηο ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ
πιήξε θαζνδήγεζε απφ ηνλ θιηληθφ, θαζψο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην πξφγξακκα ηνπ ππνινγηζηή,
ελψ νη άιινη ηξεηο είραλ κεξηθή αλεμαξηεζία. Καη νη δχν νκάδεο έδεημαλ ζεηηθά
απνηειέζκαηα θαηάξηηζεο.
Παξφιν πνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο απνθαηάζηαζεο κέζσ ηεο ρξήζεο
ηερλνινγίαο ζε άηνκα κε αθαζία είλαη ζρεηηθά λέα, ε παξαθάησ έξεπλα εμεηάδεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ζεξαπείαο κέζσ ipad, γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ βειηίσζε ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ζεξαπεπηηθνχο ηνκείο θαζψο θαη ην πσο απηνί νη ηνκείο επεξεάδνπλ ηηο
γισζζηθέο θαη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο γεληθφηεξα. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
ζπγθεληξψζεθαλ πελήληα έλα άηνκα κε αθαζία, πξνεξρφκελε είηε απφ εγθεθαιηθφ είηε απφ
θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε, ζηα νπνία ρνξεγήζεθε έλα ινγηζκηθφ κέζσ ipad κε ηελ νλνκαζία
«Constant Therapy» γηα δέθα εβδνκάδεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: ηελ
νκάδα ειέγρνπ (9 άηνκα) θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (42 άηνκα). Καη ζηηο δχν νκάδεο
παξέρνληαλ κία ψξα ζπλεδξίαο κε ηνλ θιηληθφ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο εμαζθνχληαλ θαη ζην ζπίηη. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δε
δηέθεξε σο πξνο ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Καη νη δχν νκάδεο έδεημαλ, κε ηνλ θαηξφ,
βειηίσζε ζηηο δνθηκαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ ζηε ζεξαπεία. Χζηφζν, ε πεηξακαηηθή
νκάδα ρξεζηκνπνηνχζε ηελ εθαξκνγή πην ζπρλά, δείρλνληαο έηζη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηελ
αθξίβεηα θαη ζην ρξφλν δηάξθεηαο ησλ αζθήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Έλαο
παξάγνληαο βειηίσζεο, ήηαλ ην επίπεδν ζνβαξφηεηαο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, φπσο απηφ
κεηξήζεθε κε ηππνπνηεκέλεο δνθηκαζίεο γλσζηηθψλ θαη γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαηά ηελ
έλαξμε. Οη ππννκάδεο δνθηκαζηψλ ζπλ-βειηίσζεο θάλεθε φηη ζπκβαίλνπλ κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ δνθηκαζηψλ, κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ δνθηκαζηψλ θαη
ζηνπο δχν ηνκείο. Σέινο, ε πεηξακαηηθή νκάδα παξνπζίαζε πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο θαη
ζεηηθέο αιιαγέο πνπ νθείινληαλ ζηε ζεξαπεία ησλ ηππνπνηεκέλσλ δνθηκαζηψλ ηνπο, ζε
ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (Neurosci, 2015). Σα απνηειέζκαηα απηά παξέρνπλ
πξνθαηαξηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ρξεζηκφηεηα κηαο «tablet-based platform», νη νπνία ζα
παξέρεη πξνζαξκνζκέλε γισζζηθή θαη γλσζηηθή ζεξαπεία.

1.3.2 Πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ρξήζε ηωλ ζύγρξνλωλ
ηερλνινγηθώλ κέζωλ δηεπθνιύλεη ηελ απνθαηάζηαζε.
Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ιφγσ κεησκέλσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, νη εηδηθνί αλαδεηνχλ πην
επέιηθηνπο ηξφπνπο γηα λα επεθηείλνπλ ηελ ζεξαπεία ζην ζπηηηθφ πεξηβάιινλ.
Υξεζηκνπνηψληαο ινηπφλ, ηελ ηερλνινγία, είλαη κία θαιή επθαηξία γηα ηνπο ινγνζεξαπεπηέο
λα εμεξεπλήζνπλ έλα ελαιιαθηηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ κνληέιν ζεξαπείαο. Ζ ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο, δίλεη ηελ επθαηξία γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο θαη ζε
άιια θαζήθνληα θιηληθήο δηαρείξηζεο. Ζ θαηαζθεπή πξνγξακκάησλ ππνινγηζηή γηα ην ζπίηη,
έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη ηφζν νηθνλνκηθή φζν θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ βειηίσζε ησλ
γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε αθαζία (Mortley, Wade, Davies & Enderby, 2003).
Δπηπιένλ, ε ζεξαπεία βαζηζκέλε ζε ππνινγηζηή (computer-based treatment), πξνσζεί ηελ
αχμεζε ησλ επθαηξηψλ γηα πξαθηηθή εμάζθεζε, κέζσ ηεο νπνίαο απμάλεηαη ε βειηίσζε ηεο
γισζζηθήο απφδνζεο (Kinsey, 1986˙ Loverso, Prescott & Selinger, 1992˙ Mortley et al, 2003˙
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Wallesh & Johannsen- Horbach, 2004). Δπίζεο, νξηζκέλεο έξεπλεο δείρλνπλ βειηίσζε ζηηο
δεμηφηεηεο ησλ αζζελψλ κε ρξφληα αθαζία, νη νπνίνη αθνινπζνχλ ζεξαπείεο βαζηζκέλεο ζε
ππνινγηζηή γηα ηελ πξνθνξηθή γισζζηθή έθθξαζε (Laganaro & Venet, 2001˙ Weinrich,
1997), ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ (Crerar, Ellis & Dean, 1996˙ Katz & Wertz, 1992, 1997) θαη
ζηελ θαηνλνκαζία (Bruce & Howard, 1987). Ο Petheram (1996) βξήθε φηη ηα άηνκα πνπ
ρξεζηκνπνηνχζαλ πξφγξακκα ππνινγηζηή ζην ζπίηη, αιιειεπηδξνχζαλ κε απηφ, κε ηελ ίδηα
ζθνδξφηεηα θαη ηελ ίδηα δηάξθεηα φπσο ζε κία ινγνζεξαπεπηηθή ζπλεδξία. Απηνί νη αζζελείο
έιαβαλ κηθξή εθπαίδεπζε θαη θαζφινπ άκεζε επίβιεςε. Δπηπξφζζεηα, αζζελείο κε αθαζία
αλέθεξαλ θάπνηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε πξνγξακκάησλ ππνινγηζηή, φπσο ε
απηνλνκία θαη ε επειημία (Petheram, 1996).
Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε παξαδνζηαθή-άκεζε
ινγνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε δηαθφπηεηαη, είηε ιφγσ ηέικαηνο ζηελ εμέιημε ηνπ αζζελή, είηε
ιφγσ ηεο απμεκέλεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη Palmer,
Enderby & Hawley (2010), δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα κε ζθνπφ λα ζπγθξίλνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο βαζηζκέλε ζε ππνινγηζηή, ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή
ζεξαπεία ζε αζζελείο κε ρξφληα δπζαξζξία. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο
κε ρξφληα δπζαξζξία βειηίσζαλ ηελ νκηιία ηνπο ηφζν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζεξαπεία κέζσ
ππνινγηζηή, φζν θαη κέζσ ηεο παξαδνζηαθήο ζεξαπείαο. Οη ππνινγηζηέο ζα κπνξνχζαλ λα
πξνζθέξνπλ κηα κέζνδν παξνρήο κίαο απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο γηα ηελ δπζαξζξία ρσξίο
πςειέο απαηηήζεηο θφζηνπο ζε πφξνπο ζεξαπείαο. Ζ ζεξαπεία βαζηζκέλε ζε ππνινγηζηή
(computer-based treatment), επίζεο κπνξεί λα κεηψζεη ηηο απαηηήζεηο απφ ηνπο θξνληηζηέο
ζην ζπίηη (Wallesch & Johannsen-Horbach, 2004). Αθφκε, ε πξφζβαζε ζηνλ δηαδίθηπν,
επηηξέπεη ηελ ζπλαλαζηξνθή κε άηνκα πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε δηαηαξαρή, ηηο νηθνγέλεηέο
ηνπο θαη κε άιιεο πεγέο ππνζηήξημεο (Δgan, Worral & Oxenham, 2004).
Σέινο, ζπλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε επαλάζηαζε ηεο εηθνληθήο
ηερλνινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε δηαζεζηκφηεηά ηεο ζηνπο ρξήζηεο, βειηηψλεη ηελ
δηαδξαζηηθή πηπρή, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε ζεξαπεία βαζηδφκελε ζε ππνινγηζηή.

1.4
Η
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΟΜΑΣΟΚΙΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΔΓΓΙΔΧΝ

ΣΧΝ

1.4.1 Οξηζκόο θαη ζηόρνη ηεο ζηνκαηνθηλεηηθήο ζεξαπείαο (oralmotor treatment)

H βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ζηε ζηνκαηνθηλεηηθή ζεξαπεία (ή αιιηψο κε- ιεθηηθή
ζηνκαηνθηλεηηθή ζεξαπεία), θαηαγξάθνληαο έξεπλεο γηα λα απνδεηρζεί ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο ζε άηνκα κε δηαηαξαρέο ηεο νκηιίαο (φπσο
άηνκα κε δπζαξζξία). Ο φξνο ζηομαηοκινηηική θεραπεία, αλαθέξεηαη ζε έλα θάζκα κε
ιεθηηθψλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηηεπρζεί κηα
ζεηξά ζηφρσλ πνπ εκπιέθνπλ αζθήζεηο γηα ηα ρείιε, ηε γιψζζα θαη ηε γλάζν. Σππηθά, απηέο
νη πξνζεγγίζεηο θαηαηάζζνληαη ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία, πνπ εθαξκφδνληαη απφ
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επαγγεικαηίεο (φπσο νη εξγνζεξαπεπηέο ή νη ινγνζεξαπεπηέο), νη νπνίνη είλαη κέιε νκάδαο
παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία, κπνξεί θαη λα εθαξκνζηεί ζε
ζπλδπαζκφ κε ρεηξνπξγηθέο, νξζνδνληηθέο ή θαξκαθνινγηθέο ζεξαπείεο, ζηελ πξνζπάζεηα λα
βειηηψζνπλ ζην κέγηζην ηα ιεηηνπξγηθά νθέιε ησλ ηαηξηθψλ απηψλ πξνζεγγίζεσλ
(ASHA,1993˙ Dworkin,1991).
Ζ κε ιεθηηθή ζηομαηοκινηηική θεραπεία θαηαγξάθεηαη κέζα ζηε βηβιηνγξαθία θαη
θαηαηάζζεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ: α) ηζνηνληθέο θαη ηζνκεηξηθέο
αζθήζεηο ελδπλάκσζεο, β) αζθήζεηο ραιάξσζεο θαη γ) λεπξνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο
(Gordon, 1987). ηφρνο ησλ αζθήζεσλ ελδπλάκσζεο είλαη ε πξνψζεζε ησλ θαηάιιεισλ
ζέζεσλ/ζηάζεσλ ζηα ρείιε, ζηε γιψζζα θαη ζηε γλάζν, φηαλ ην άηνκν βξίζθεηαη ζε
αλάπαπζε/ εξεκία θαη ε αχμεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο δχλακεο, ηνπ εχξνπο, ηεο ηαρχηεηαο
θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ ησλ παξαπάλσ δνκψλ (Duffy, 1995˙ Hanson & Barrett, 1988).
Αληίζεηα, ζηφρνο ησλ αζθήζεσλ ραιάξσζεο είλαη λα κεηψζεη ηνλ δηαηαξαγκέλν πςειφ κπτθφ
ηφλν ζηα ρείιε, ζηε γλάζν θαη ζηε γιψζζα. Οη ζηφρνη ησλ λεπξνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ
είλαη λα κεηψζνπλ ηνλ κπτθφ ηφλν, λα αλαζηείινπλ ηα παζνινγηθά ζηνκαηηθά
αληαλαθιαζηηθά θαη ηηο εζθαικέλεο ζηάζεηο ζψκαηνο ζε εξεκία ή θαηά ηε δηάξθεηα
ιεηηνπξγηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο θαηά ηελ νκηιία ή θαηά ηε ζίηηζε. Ζ λεπξνζεξαπεπηηθή
πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηεί αζθήζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ αηζζεηηθνθηλεηηθή νινθιήξσζε γηα ηα
ρείιε, ηε γλάζν θαη ηε γιψζζα θαη βνεζνχλ ηελ νκηιία θαη ηε ζηνκαηηθή θάζε ηεο
θαηάπνζεο (Bahr, 2001˙Dworkin, 1991˙ Mysak, 1983˙Robertson & Thompson, 1986). Οη
πξναλαθεξζείζεο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε γηα λα
δηεπθνιχλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κπψλ, βαζίδνληαη ζηηο ηερληθέο ηνπ Rood (1956) θαη
ζηελ ηδηνδεθηηθή λεπξνκπτθή δηεπθφιπλζε (Knott & Voss, 1968). Αθφκε, νη ηερληθέο πνπ
ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ δηαηαξαγκέλνπ κπτθνχ ηφλνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ζηάζεο
ζψκαηνο έρνπλ ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ παζνινγηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ θαη ησλ
ιαλζαζκέλσλ πξνηχπσλ θίλεζεο. Δπηπξφζζεηα, νη ηειεπηαίεο ηερληθέο βαζίδνληαη ζηελ
λεπξναλαπηπμηαθή ζεξαπεία (Bobath & Bobath, 1984).
Οινθιεξψλνληαο, νη λεπξνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ βαζίδνληαη ζηα
αληαλαθιαζηηθά ή ζηα ηεξαξρηθά κνληέια ηνπ θηλεηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο παξαδνζηαθήο
θηλεηηθήο αλάπηπμεο. Υξεζηκνπνηνχλ κηα λεπξνθπζηνινγηθή ινγηθή γηα λα εμεγήζνπλ
θπζηνινγηθέο θηλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο ππνζέζεηο γηα ην πψο ην
Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ΚΝ) νξγαλψλεηαη αιιά θαη ηη ζπκβαίλεη φηαλ απηφ ππνζηεί
βιάβε (Gordon, 1987˙ Mathiowetz & Haugen, 1994).

1.4.2 Οξηζκόο θαη ρξήζε κε ιεθηηθώλ ζηνκαηνθηλεηηθώλ
αζθήζεωλ (oral motor exercises)
Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο νξηζκέλεο ηερληθέο νη νπνίεο
απνηεινχλ θνκκάηη ηεο παξαδνζηαθήο ζεξαπείαο ηεο άξζξσζεο, εκπιέθνληαη θάησ απφ ηνλ
φξν ηεο ζηομαηοκινηηικής θεραπείας (Boshart, 1998˙Chapman Bahr, 2001). Απηέο νη ηερληθέο,
ρξεζηκνπνηνχλ αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε κε θπζηθφ ηξφπν, πξνθνξηθέο νδεγίεο θαη νπηηθάαθνπζηηθά-απηηθά εξεζίζκαηα, γηα λα βνεζήζνπλ ην παηδί ή ηνλ ελήιηθα λα κάζεη ή λα
μαλακάζεη πψο λα ηνπνζεηεί θαη λα θηλεί ηα ρείιε, ηε γιψζζα θαη ηε γλάζν γηα λα εθθέξεη
νξζά ην θψλεκα-ζηφρν. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο παξνκνηάδνπλ, ιαλζαζκέλα, ηηο παξαδνζηαθέο
ζεξαπείεο άξζξσζεο κε ηηο ζηνκαηνθηλεηηθέο ζεξαπείεο γηα δπζαξζξηθά άηνκα. Οη
παξαδνζηαθέο κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ, νινθιεξσηηθή δηέγεξζε («βιέπε θαη άθνπ» κηκεηηθέο
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θηλήζεηο), θσλεηηθή ηνπνζέηεζε (δήμε ηξφπνπ θαη ηφπνπ άξζξσζεο) θαη θσλεηηθή
παξαγσγή (ρξήζε κε ιεθηηθήο ρεηξνλνκίαο, φπσο «θχζεκα» γηα ηελ παξαγσγή ηνπ
θσλήκαηνο /u/). Οη ζηνκαηνθηλεηηθέο αζθήζεηο, φκσο, είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε ή θηλεηηθέο αζθήζεηο γηα ρείιε, γιψζζα, γλάζν,
καιαθή ππεξψα, ιάξπγγα θαζψο θαη γηα ηνπο αλαπλεπζηηθνχο κχεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο
θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππεξσηνθαξπγγηθνχ κεραληζκνχ. Οη αζθήζεηο απηέο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ: ελεξγεηηθέο αζθήζεηο κπψλ, παζεηηθέο αζθήζεηο κπψλ, αζθήζεηο κπτθήο
ελδπλάκσζεο θαη αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε.
Ζ ρξήζε ησλ κε-ιεθηηθψλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ, γηα βειηίσζε ηεο νκηιίαο είλαη κηα
θνηλή ζεξαπεπηηθή ηερληθή, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αξθεηά ρξφληα, επξέσο, απφ πνιινχο
θιηληθνχο ινγνπαζνιφγνπο ζηελ Ακεξηθή, ζηνλ Καλαδά θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.
Αλαθνξέο απφ απηέο ηηο ρψξεο, έρνπλ θαηαγξάςεη φηη ην 71,5% - 85% ησλ θιηληθψλ
ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή γηα λα αιιάμνπλ ηελ παξαγσγή νκηιίαο.
πγθεληξσηηθά, ινηπφλ, νη κε ιεθηηθέο ζηνκαηνθηλεηηθέο αζθήζεηο, κπνξεί θαη λα νξίδνληαη
θαη σο κηα νπνηαδήπνηε ζεξαπεπηηθή ηερληθή πνπ δελ απαηηεί απφ ην άηνκν λα παξάγεη έλα
ζπγθεθξηκέλν ήρν, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ γηα
νκηιία (Davis & Velleman, 2008).

1.4.3
Απνηειεζκαηηθόηεηα
(δεδνκέλα θαη ζπκπεξηθνξέο)

ζηνκαηνθηλεηηθήο

ζεξαπείαο

Ο έιεγρνο ηνπ ζηνκαηνπξνζσπηθνχ κεραληζκνχ είλαη παξαδνζηαθά ην πξψην «εξγαιείν»
πνπ αμηνινγείηαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ) (2001), ζε άηνκα κε
λεπξνινγηθή βιάβε. Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο αληηθάζεηο κεηαμχ ησλ ινγνζεξαπεπηψλ γηα
ηε θχζε ησλ αζθήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμέηαζε ελφο «ζηνκαηηθνχ κεραληζκνχ»,
θαζψο θαη ην πψο εξκελεχνληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη παξαηεξήζεηο. ε πνιιά άξζξα, γηα λα
κελ ππάξρνπλ ζπγρχζεηο θαηαγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη δηαηαξαρέο ησλ κπψλ, φπσο απηνί
παξαηεξνχληαη απφ ηνπο θιηληθνχο. Οη θιηληθέο ινηπφλ παξαηεξήζεηο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ
παξνπζία ησλ λεπξνκπηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη νη εμήο: αδπλακία (κεησκέλε δχλακε ησλ
κπψλ), αληνρή, κεηαβνιέο ζην κπτθφ ηφλν θαη κεηαβαιιφκελε αηζζεηηθφηεηα. Οη επηπηψζεηο
ησλ παξαπάλσ γίλνληαη εκθαλείο θαηά ηελ νκηιία (φπσο παξαηεξείηαη ζηε δπζαξζξία) ή/θαη
θαηά ηελ ζίηηζε θαη θαηάπνζε (δπζθαγία).
ηε βηβιηνγξαθία, επηζεκάλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ αθφκα αληηθεηκεληθέο κεηξήζεηο γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ, ζρεηηθά δειαδή κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ αζθήζεσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζηνκαηνθηλεηηθνχ κεραληζκνχ, θαζψο θαη ηελ ζσζηή
εξκελεία ησλ παξαηεξήζεσλ, φπσο θαη γηα ην εχξνο ηεο θίλεζεο ελφο αξζξσηή (Muttiah,
2011). Έηζη, νη θιηληθνί ινγνζεξαπεπηέο ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε απηά ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα, γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ πειαηψλ. Τπάξρνπλ,
ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ αλαθέξνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ζηνκαηνθηλεηηθήο
ζεξαπείαο ζηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ νκηιίαο. Οη θιηληθνί ινγνζεξαπεπηέο νθείινπλ λα
αθνινπζνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν πνπ βαζίδεηαη ζε απνδείμεηο, γηα λα δηαπηζησζεί
αλ θαη θαηά πφζν νη αζθήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία έρνπλ
ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε βειηίσζε ηεο νκηιίαο.
Ζ ρξήζε ινηπφλ, ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ κε-ιεθηηθψλ αζθήζεσλ, πξνηείλεη ηε ρνξήγεζε
επαλαιακβαλφκελσλ, κε-ιεθηηθψλ θηλήζεσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία
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ζε ζρέζε κε ηα θίλεηξα θαη ηηο επθαηξίεο γηα επηθνηλσλία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο
παξαδνζηαθέο ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο ηεο άξζξσζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζ’ έλα παηδί πνπ
βξίζθεηαη ζην πξνγισζζηθφ ζηάδην αλάπηπμεο, νη κε ιεθηηθέο ζηνκαηνθηλεηηθέο αζθήζεηο,
δελ ζα ην βνεζήζνπλ λα κηιήζεη. Αληηζέησο, κε ηε ρξήζε επαλαιακβαλφκελσλ κε ιεθηηθψλ
ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ, ζα κπνξεί λα εθθξάδεη ιεηηνπξγηθά ηηο αλάγθεο θαη ηηο
επηζπκίεο ηνπ ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ.
Ζ ηεθκεξησκέλε πξαθηηθή ζεξαπεία (evidence-based practice), πεξηιακβάλεη ηα εξεπλεηηθά
ζηνηρεία, ηε θιηληθή εκπεηξία θαη ηηο αμίεο ηνπ πειάηε γηα ηε ιήςε θιηληθψλ απνθάζεσλ. Όια
ηα παξαπάλσ, έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε ρξήζε ηεο ζηνκαηνθηλεηηθήο ζεξαπείαο ζε
αζζελείο κε δηαηαξαρέο νκηιίαο. Απηφ, ζπκβαίλεη γηαηί εξεπλεηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε
ζηνκαηνθηλεηηθή ζεξαπεία δελ είλαη ηεθκεξησκέλε ζεξαπεία, αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο
απφ ηνπο θιηληθνχο ινγνζεξαπεπηέο, παγθνζκίσο, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο.
Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο ηφζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ζηομαηοκινηηικής θεραπείας, φζν θαη γηα ηε ρξήζε απηήο ζηε ζεξαπείαο απφ ηνπο θιηληθνχο
ινγνζεξαπεπηέο. ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαηαγξάθεηαη ην εμήο: Γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αζθήζεσλ, δελ πθίζηαηαη ηεθκεξησκέλε άπνςε θαζψο ην εχξνο ηεο
έξεπλαο είλαη πνιχ κηθξφ θαη επηπιένλ, ππάξρεη έιιεηςε εκπεηξίαο απφ ηνπο θιηληθνχο
ινγνζεξαπεπηέο. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηεο ζηομαηοκινηηικής θεραπείας, πιεζψξα
εξεπλεηψλ ππνζηεξίδεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία, ε νπνία πεξηιακβάλεη κε-ιεθηηθέο
ζηνκαηνθηλεηηθέο αζθήζεηο, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
ινγνζεξαπεπηψλ, παγθνζκίσο, είηε ζαλ θχξηα ζεξαπεία, είηε ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή ησλ
παξαδνζηαθψλ ζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ άξζξσζεο (Muttiah, Georges & Brackenbury, 2011).
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2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ

2.1.

Δπηινγή θαη πεξηγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνύ δείγκαηνο

ηελ παξνχζα έξεπλα έιαβαλ κέξνο είθνζη εθηά ζπκκεηέρνληεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ
ρσξηζκέλνη ζε ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο: α) πξψηε νκάδα απαξηίδνληαλ απφ άηνκα 20 έσο 40
εηψλ, β) δεχηεξε νκάδα απφ άηνκα 40 έσο 60 εηψλ θαη γ) ηξίηε νκάδα απφ άηνκα 60 έσο 90
εηψλ. Ζ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θξίζεθε αλαγθαία, νχησο ψζηε λα
θαηαγξαθεί ν βαζκφο δπζθνιίαο εθηέιεζεο ησλ βίληεν, βάζεη ηεο ειηθίαο. Απφ ην ζπλνιηθφ
δείγκα, νη ελληά ζπκκεηέρνληεο ήηαλ άληξεο θαη νη δέθα νρηψ γπλαίθεο. ηελ πξψηε ειηθηαθή
νκάδα, ζπκκεηείραλ πέληε άληξεο θαη ηέζζεξηο γπλαίθεο, ζηελ δεχηεξε ειηθηαθή νκάδα ,
ζπκκεηείραλ δχν άληξεο θαη εθηά γπλαίθεο θαη ζηε ηξίηε ειηθηαθή νκάδα, ζπκκεηείραλ δχν
άληξεο θαη εθηά γπλαίθεο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ κεηξηθή γιψζζα ηελ ειιεληθή.
Οξηζκέλνη απφ απηνχο ήηαλ θάηνρνη πηπρίνπ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, επηπέδνπ Lower ή
Proficiency. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνηθίιεη απφ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα
θαη ηξηηνβάζκηα αλεμαξηήησο ειηθηαθήο νκάδαο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ
δείγκαηνο ζηελ έξεπλα, ήηαλ, θάζε ππνθείκελν μερσξηζηά λα κελ δηαζέηεη ηζηνξηθφ
λεπξνινγηθψλ ή ςπρηαηξηθψλ παζήζεσλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη πίλαθεο πνπ πεξηγξάθνπλ
αλαιπηηθά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο εθάζηνηε νκάδαο.

Πίλαθαο δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ειηθηαθήο νκάδαο 20-40 εηψλ
Κωδικόρ
Σςμμεηέσο
νηα

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ιζηοπικό
Νεςπολογι
κών/Ψςσι
αηπικών
Παθήζεων

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ηλικία

23

25

25

26

27

27

31

33

40

Μηηπική
Γλώζζα

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

Φύλο

Θήλς

Άππεν

Θήλς

Άππεν

Θήλς

Άππεν

Θήλς

Άππεν

Άππεν

Δκπαίδες
ζη

Τπιηοβά
θ-μια

Γεςηεπ
οβάθμια

Τπιηοβ
άθ-μια

Τπιηοβ
άθ-μια

Γεςηεπ
οβάθμια

Γεςηεπ
οβάθμια

Τπιηοβ
άθ-μια

Γεςηεπ
οβάθμια

Τπιηοβ
άθ-μια

Κάηοσορ
πηςσίος
αγγλικήρ

Lower

ΟΧΙ

Profici
ency

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Profici
ency

ΟΧΙ

Lower
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Πίλαθαο δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ειηθηαθήο νκάδαο 40-60 εηψλ
Κωδικόρ
Σςμμεηέσο
νηα

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ιζηοπικό
Νεςπολογι
κών/Ψςσια
ηπικών
Παθήζεων

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ηλικία

47

48

49

50

52

53

55

59

60

Μηηπική
Γλώζζα

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/ΚΗ

ΔΛ/Κ
Η

Φύλο

Θήλς

Θήλς

Άππεν

Θήλς

Θήλς

Άππεν

Θήλς

Θήλς

Θήλς

Δκπαίδεςζ
η

Γεςηεπ
οβάθμια

Γεςηεπ
οβάθμια

Γεςηεπ
οβάθμια

Γεςηεπ
οβάθμια

Γεςηεπ
οβάθμια

Τπιηοβ
άθ-μια

Γεςηεπ
οβάθμια

Γεςηεπ
οβάθμια

Τπιηο
βάθμια

Κάηοσηρ
πηςσίος
αγγλικηρ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Πίλαθαο δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ειηθηαθήο νκάδαο 60-90 εηψλ
Κωδικόσ
υμμετζχο
ντα

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ιςτορικό
Νευρολογι
κών/Ψυχια
τρικών
Παθήςεων

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ηλικία

65

68

68

71

73

74

78

80

85

Μητρική
Γλώςςα

ΕΛ/ΚΗ

ΕΛ/ΚΗ

ΕΛ/ΚΗ

ΕΛ/ΚΗ

ΕΛ/ΚΗ

ΕΛ/ΚΗ

ΕΛ/ΚΗ

ΕΛ/ΚΗ

ΕΛ/ΚΗ

Θήλυ

Θήλυ

Άρρεν

Θήλυ

Θήλυ

Άρρεν

Θήλυ

Θήλυ

Θήλυ

Εκπαίδευς
η

Δευτερ
οβάθμια

Πρωτοβ
ά-θμια

Σριτοβά
θ-μια

Δευτερο
β-άθμια

Δευτεροβάθμια

Πρωτοβ
ά-θμια

Πρωτοβ
ά-θμια

Πρωτοβ
ά-θμια

Πρωτοβ
ά-θμια

Κάτοχοσ
πτυχίου
αγγλικήσ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Φφλο
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2.2. Τιηθό
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ κηα ζεηξά
απφ βίληεν ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ. Απηέο νη ζηνκαηνθηλεηηθέο αζθήζεηο, επηιέρζεθαλ
ζχκθσλα κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, κε βάζε ηα θχξηα θξαληαθά λεχξα, γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηεο νκηιίαο θαη ηεο θαηάπνζεο (ηξίδπκν, πξνζσπηθφ, γισζζνθαξπγγηθφ,
πλεπκνλνγαζηξηθφ θαη ππνγιψζζην). Δηδηθφηεξα, νη ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο αθνξνχζαλ ηηο
δνκέο ησλ ρεηιηψλ, ηεο γλάζνπ, ησλ παξεηψλ, ηεο γιψζζαο, ηεο καιζαθήο ππεξψαο θαη ηηο
θσλεηηθέο ρνξδέο. πλνιηθά ηα βίληεν ήηαλ 63, δηαρσξηζκέλα ζε δχν νκάδεο. Ζ πξψηε
νκάδα βίληεν (29 βίληεν) πεξηειάκβαλε ηηο εθθσλήζεηο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ αζθήζεσλ ελψ
ε δεχηεξε νκάδα (29 βίληεν) αθνξνχζε ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ. Σα ππφινηπα πέληε
βίληεν απνηεινχλ ηελ εθθψλεζε γηα ηελ νκάδα ησλ αζθήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζε θάζε
θξαληαθφ λεχξν (γηα παξάδεηγκα, νη παξαθάησ αζθήζεηο εζηηάδνπλ ζην ππνγιψζζην
θξαληαθφ λεχξν). ε φια ηα βίληεν εμήληα ηξία ζην ζχλνιν, θαίλνληαλ κφλν ην κηζφ
πξφζσπν ηνπ «κνληέινπ» (απφ ηε κχηε κέρξη ην ιαηκφ). Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε άζθεζε
ππήξραλ δχν βίληεν, απηφ ηεο εθθψλεζεο φπνπ δηλφηαλ ιεθηηθή νδεγία θαη εθείλν ηεο
άζθεζεο φπνπ δηλφηαλ ην νπηηθφ εξέζηζκα. Δπηπξφζζεηα, απφ ην ζχλνιν ησλ αζθήζεσλ, νη
πέληε πξψηεο ζρεηίδνληαλ κε ην πλεπκνλνγαζηξηθφ λεχξν, νη δχν επφκελεο κε ην
γισζζνθαξπγγηθφ λεχξν, νη κεηέπεηηα ελληά κε ην πξνζσπηθφ λεχξν, νη αθφινπζεο εθηά κε
ην ππνγιψζζην λεχξν θαη έμη ηειεπηαίεο κε ην ηξίδπκν λεχξν. Οη παξαπάλσ νκάδεο
αζθήζεσλ παξνπζηάδνληαλ ζηνλ εθάζηνηε ζπκκεηέρνληα κε ηελ παξαπάλσ αληίζηνηρε ζεηξά.
Δπηπιένλ, γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ αζθήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάπνηα αληηθείκελα
φπσο θαιακάθη, κπαιφλη θαη γισζζνπίεζηξα. Ο κέγηζηνο ρξφλνο δηάξθεηαο ησλ αζθήζεσλ
ήηαλ 20΄΄. Δπηπιένλ, γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε κία θφξκα
θαηαγξαθήο κε ηηο ζηνκαηνπξνζσπηθέο αζθήζεηο, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαλ ζηα βίληεν. Ο
θιηληθφο θαινχληαλ λα ζεκεηψζεη ηηο εθάζηνηε παξαηεξήζεηο, δειαδή αλ γηλφηαλ ζσζηή
εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ ή φρη. (Παξάξηεκα, Α).
Σέινο, δεκηνπξγήζεθε κία αθφκε θφξκα, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσλαλ ηα
ζηνηρεία ηνπο, ππέγξαθαλ γηα ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπο σο πξνο ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη
απαληνχζαλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ
(Παξάξηεκα, Β).

2.3. Γηαδηθαζία κέηξεζεο
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο θαηαγξαθήο
ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο εθαξκνγήο ελφο ζπλφινπ ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ κέζσ I-pad,
ζε θπζηνινγηθφ πιεζπζκφ, δηαθφξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, θαζψο θαη θαηά πφζν ε ειηθία
κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νξζή εθηέιεζε απηψλ. Όζνλ αθνξά ηηο αζθήζεηο, απηέο
επηιέρζεθαλ κε βάζε ηα πέληε θχξηα θξαληαθά λεχξα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο νκηιίαο θαη ηεο
θαηάπνζεο. Ο αξηζκφο ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ ηηο νπνίεο έπξεπε λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ είθνζη ελληά. Σα ρξνληθά πεξηζψξηα κέζα ζηα
νπνία ζπγθεληξψζεθε ην δείγκα ήηαλ θαηά ηελ πεξίνδν Απγνχζηνπ- επηεκβξίνπ 2015. Ο
ρψξνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, δελ ήηαλ ζπγθεθξηκέλνο, αιιά θαζνξίδνληαλ κε βάζε ηε
δπλαηφηεηα ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. Άιινηε δηεμάγνληαλ ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν θαη
άιινηε ζε θάπνηνλ άιιν ρψξν (ζηνλ ρψξν εξγαζίαο), φπνπ θαη πάιη δελ ήηαλ θαζνξηζκέλνο.
Χζηφζν, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ ην πεξηβάιινλ λα
είλαη ήζπρν, ρσξίο εμσηεξηθνχο πεξηζπαζκνχο, νχησο ψζηε ε πξνζνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ
λα ήηαλ ζηξακκέλε ζηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ θαη κφλν. Όπσο παξαηεξήζεθε θαη
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ζεκεηψζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα απνπεξάησζεο φισλ ησλ αζθήζεσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο,
ν ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ αζθήζεσλ θπκάλζεθε απφ 30΄- 35΄. Δπηπιένλ, δελ ππήξρε
θαζνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ εκεξεζίσο. Ο αξηζκφο εμαξηηφληαλ απφ ηελ
δπλαηφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ν
θιηληθφο ήηαλ απηφο πνπ ρεηξίδνληαλ ην κέζν ζην νπνίν παξνπζηάδνληαλ νη αζθήζεηο (κέζσ
ipad), δειαδή απηφο επέιεγε ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία παξνπζηάδνληαλ νη αζθήζεηο, ε νπνία
φκσο ήηαλ πξνθαζνξηζκέλε γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. (Παξάξηεκα, Α). Γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππήξρε νπηηθναθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δνπλ έλα βίληεν, ην
νπνίν πεξηειάκβαλε ηελ πεξηγξαθή ηεο άζθεζεο πνπ ζα αθνινπζνχζε. ηε ζπλέρεηα,
πξνβάιινληαλ ζε θάζε ζπκκεηέρνληα ην επφκελν βίληεν, ην νπνίν παξνπζίαδε ηελ
θίλεζε/άζθεζε πνπ έπξεπε λα εθηειέζνπλ. Πξηλ απφ θάζε έλαξμε δίλνληαλ ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο νη εμήο νδεγίεο:
«Θα εθηειέζεηε θάπνηεο αζθήζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζηφκα. Αξρηθά, ζα δείηε έλα βίληεν ζην
νπνίν είλαη ε εθθψλεζε, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε άζθεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. ηε ζπλέρεηα, ζα
δείηε ην βίληεν κε ηελ άζθεζε πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαη ζα θάλεηε φηη βιέπεηε εθείλε
ηελ ψξα. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ αζθήζεσλ δε ζα γίλεη θακία δηεπθξίληζε πνπ αθνξνχλ
ηηο αζθήζεηο».
ην ηέινο ησλ νδεγηψλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αζθήζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ
εάλ έρνπλ θάπνηα απνξία. Δπίζεο, ηνπο επηζεκάλζεθε, φηη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
παξαθνινπζήζνπλ ην θάζε βίληεν κφλν κία θνξά. Δπηπιένλ, πξηλ ηελ έλαξμε νη
ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσλαλ κία θφξκα, ζηελ νπνία ζπκπιήξσλαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην
αλ ππάξρεη ηζηνξηθφ λεπξνινγηθψλ ή ςπρηαηξηθψλ παζήζεσλ, ηελ ειηθία, ην θχιν, ην επίπεδν
εθπαίδεπζεο, ηε κεηξηθή γιψζζα θαη αλ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Σέινο,
ελέθξηλαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα ππνγξάθνληαο.
ην ηέινο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αζθήζεσλ, δεηήζεθε απφ ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα
λα απαληήζεη πξνθνξηθά ζε δχν εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαλ απφ ηνλ εμεηαζηή πάλσ
ζηε θφξκα: α) Έρεηε θάπνην ζρφιην γηα ηα βίληεν; Αλ λαη αλαθέξεηέ ην. β) Αλαθέξεηε ηελ
άζθεζε πνπ ζαο δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν (Παξάξηεκα, Β).

2.4 Αλάιπζε απνηειεζκάηωλ
Γηα ηελ εηζαγσγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην
πξφγξακκα EXCEL θαη ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ
κεγάισλ νκάδσλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξίπινθσλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ.
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δνκήζεθε σο εμήο:
Πεπιγπαυική Ανάλςση: ηα δεδνκέλα νξγαλψζεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα
παξνπζηαζηνχλ πίλαθεο ζπρλνηήησλ κε ηε κνξθή γξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηηο
εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο.
Επαγωγική Ανάλςση: πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ κε
ηελ κέζνδν Kruskal Wallis θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ζχγθξηζε αλά δχν νκάδεο γηα θάζε
άζθεζε κε ηε κε παξακεηξηθή δνθηκαζία Mann Whiney test. Καηά ηνλ έιεγρν ησλ
απνηειεζκάησλ εμεηάζηεθαλ νη κεηαβιεηέο ζε επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 0,05.
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ

3.1. Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε Γεδνκέλωλ: παξνπζίαζε κέζωλ όξωλ (Μ.Ο.) δπζθνιίαο ηωλ
ζηνκαηνθηλεηηθώλ αζθήζεωλ αλά ειηθηαθή νκάδα
ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ
εθηέιεζε φισλ ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ. Αξρηθά, δηεξεπλήζεθε ν αξηζκφο ησλ
αζθήζεσλ, ζηηο νπνίεο ηα άηνκα παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε δπζθνιία θαη ζηε ζπλέρεηα
πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ησλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο. Απφ ηε ζχγθξηζε απηή, πξνέθπςε ν
κέζνο φξνο δπζθνιίαο φισλ ησλ νκάδσλ ζε φιεο ηηο ζηνκαηνθηλεηηθέο αζθήζεηο.
ηα πξψηα ηξία γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ (γξαθήκαηα 3.1.1, 3.1.2 θαη 3.1.3)
παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη δπζθνιίαο ησλ αζθήζεσλ αλά ειηθηαθή νκάδα, ελψ ζην
ηειεπηαίν γξάθεκα πξνβάιιεηαη ν κέζνο φξνο δπζθνιίαο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά
άζθεζε (γξάθεκα 3.1.4).

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.1

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
20-40 ετών
70%
ΒΑΘΜΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ειρά1 56 0% 0% 0% 0% 44 22 0% 0% 0% 0% 11 0% 0% 0% 0% 0% 67 11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Όπσο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζην παξαπάλσ γξάθεκα (Γξάθεκα 3.1.1), ε νκάδα ησλ
ζπκκεηερφλησλ 20-40 εηψλ παξνπζίαζε κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ νξζή εθηέιεζε ηεο
άζθεζεο πνπ αθνξνχζε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ξάβδνπ ζηα θαηλία θαη ηελ πίεζε κε ηελ άθξε
ηεο γιψζζαο (άζθεζε 18). Ζ άζθεζε απηή αλήθεη ζηελ νκάδα αζθήζεσλ ηνπ ππνγιψζζηνπ
θξαληαθνχ λεχξνπ. Σν πνζνζηφ δπζθνιίαο αλέξρεηαη ζην 67%. Μηα αθφκε άζθεζε, θαηά ηελ
νπνία θάλεθε λα δπζθνιεχνληαη ηα άηνκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο είλαη ε άζθεζε πνπ
αθνξνχζε ην πλεπκνλνγαζηξηθφ θξαληαθνχ λεχξν. χκθσλα κ’ απηήλ, νη ζπκκεηέρνληεο
ρξεηάζηεθε λα
θξαηήζνπλ ηνλ εηζπλεφκελν αέξα κέρξη ην πέληε θαη κεηά λα
απειεπζεξψζνπλ ηνλ αέξα (άζθεζε 1). Σν πνζνζηφ δπζθνιίαο νξζήο εθηέιεζεο ηεο
πξναλαθεξζείζαο άζθεζεο, θαηαγξάθεηαη ζην 56%. Δπίζεο, πςειφ πνζνζηφ ζπρλφηεηαο
44%, ζεκείσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ άζθεζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην γισζζνθαξπγγηθφ
λεχξν (άζθεζε 6) θαη αθνξά ηελ θνπηψδε θαηάπνζε. Χζηφζν, κηθξφηεξν πνζνζηφ δπζθνιίαο
(ζπρλφηεηα 22%) ζεκεηψζεθε ζηε άζθεζε εθηά, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο
γιψζζαο αλάκεζα ζηα ρείιε θαη ζηα δφληηα θαη ζηε ζπλέρεηα θαηάπνζε ηνπ ζηέινπ ζε απηή
ηε ζέζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε εληνπίδεηαη ζηελ νκάδα αζθήζεσλ ηνπ γισζζνθαξπγγηθνχ
λεχξνπ.. Δπίζεο, ζηελ άζθεζε θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη ζνχθξσκα ησλ ρεηιηψλ θαη πίεζε
κε ηνπο δείθηεο (άζθεζε 12), ηεο νκάδαο αζθήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ λεχξνπ, νη
ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ πνζνζηφ δπζθνιίαο 11%. Σέινο, ζε φιεο ηηο άιιεο αζθήζεηο
θαίλεηαη πσο δελ ππήξρε θαλέλαο βαζκφο δπζθνιίαο νξζήο εθηέιεζεο ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ
αζθήζεσλ (πνζνζηφ 0%).

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.2

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
40-60 ετών
ην 90%
παξαπάλσ γξάθεκα (Γξάθεκα 3.1.2), θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

80%
70%
ζηαηηζηηθά
δεδνκέλα ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ηεο ζσζηήο εθηέιεζεο ησλ
60%
αζθήζεσλ.
Δηδηθφηεξα, θαη ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα ε άζθεζε γηα ην
50%
40%
ππνγιψζζην
λεχξν (άζθεζε 18), ζεκείσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δπζθνιίαο,
30%
φπσο 20%
θαη ζηελ πξψηε ειηθηαθή νκάδα. Όκσο, φπσο θαηαγξάθεηαη ζε απηή ηε
10%
0%
ην παξαπάλσ
αλαιπηηθά
ηα23ζηαηηζηηθά
1 2γξάθεκα
3 4 5 (Γξάθεκα
6 7 8 9 3.1.2),
10 11 12θαηαγξάθνληαη
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
ειρά1 67 0% 0% 22 11 67 67 0% 11 0% 11 0% 0% 0% 11 33 0% 78 33 11 0% 0% 0% 11 0% 33 0% 0% 11
δεδνκέλα
ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ηεο ζσζηήο εθηέιεζεο ησλ αζθήζεσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
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ην παξαπάλσ γξάθεκα (Γξάθεκα 3.1.2), θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα ζηαηηζηηθά
δεδνκέλα ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ηεο ζσζηήο εθηέιεζεο ησλ αζθήζεσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 40 κε 60 εηψλ.. Δηδηθφηεξα, θαη ζε απηή ηελ νκάδα ε άζθεζε γηα ην
ππνγιψζζην λεχξν (άζθεζε 18), ζεκείσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δπζθνιίαο, φπσο θαη
ζηελ πξψηε ειηθηαθή νκάδα. Όκσο, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ζε απηή ηελ
ειηθηαθή νκάδα ην πνζνζηφ είλαη πην πςειφ,78%. Δπηπιένλ, πνζνζηφ 67% θαίλεηαη φηη
ζεκεηψζεθε ζηηο αζθήζεηο έλα, έμη θαη εθηά νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζηελ νκάδα αζθήζεσλ
ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ γηα ηελ πξψηε άζθεζε θαη ηνπ γισζζνθαξπγγηθνχ λεχξνπ
γηα ηελ έθηε θαη έβδνκε άζθεζε. Δπηπιένλ, ζηηο αζθήζεηο δεθαέμη, δεθαελληά θαη είθνζη έμη
ζεκεηψζεθε πνζνζηφ βαζκνχ δπζθνιίαο 33%. Οη παξαπάλσ αζθήζεηο βξίζθνληαη ζηηο
νκάδεο, ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ ππνγιψζζηνπ θαη ηνπ ηξίδπκνπ αληίζηνηρα. Απφ ηελ άιιε
κηθξφ πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 22%, ζεκεηψζεθε ζηελ άζθεζε ηέζζαξα ηεο νκάδαο ηνπ
πλεπκνλνγαζηξηθνχ. Αληηζηνίρσο, κηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπ 11% θαηαγξάθεθε ζηηο αζθήζεηο
πέληε, ελληά, έληεθα, δεθαπέληε, είθνζη, είθνζη ηέζζεξα θαη είθνζη ελληά. Σέινο, ζε φιεο ηηο
άιιεο αζθήζεηο ζεκεηψζεθε πνζνζηφ 0%, δειαδή θακηά δπζθνιία.

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.3
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χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ γξαθήκαηνο (Γξάθεκα 3.1.3), θαίλεηαη, φηη νη
αζθήζεηο πνπ ζεκείσζαλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά δπζθνιίαο ζηελ νξζή εθηέιεζε ησλ
αζθήζεσλ ζε απηή ηελ νκάδα ζπκκεηερφλησλ, ήηαλ νη αζθήζεηο κε ηνλ αξηζκφ έλα θαη εθηά.
Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ πξψηε άζθεζε, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα πάξνπλ
κηα βαζηά εηζπλνή, λα θξαηήζνπλ ηνλ αέξα, λα κεηξήζνπλ κέρξη ην πέληε θαη λα εθπλεχζνπλ
παξάγνληαο ην θψλεκα /k/ (άζθεζε 1). Απφ ηελ άιιε ζηε δεχηεξε άζθεζε, νη ίδηνη έπξεπε
λα ηνπνζεηήζνπλ ηελ άθξε ηεο γιψζζαο αλάκεζα ζηα ρείιε θαη ζηα δφληηα θαη ζηε ζπλέρεηα
λα θαηαπηνχλ έρνληαο ηελ γιψζζα ζε απηή ηε ζέζε (άζθεζε 7). Απηέο νη αζθήζεηο
ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο νκάδεο αζθήζεσλ ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ θαη ηνπ γισζζνθαξπγγηθνχ
λεχξνπ αληίζηνηρα, θαη ην πνζνζηφ αλέξρεηαη θαη ζηηο δχν αζθήζεηο ζην 89%. ηε ζπλέρεηα,
ην ακέζσο επφκελν πην πςειφ πνζνζηφ ην είλαη απηφ ηνπ 67% θαη ην ζπλαληάκε ζηελ
άζθεζε δεθανρηψ. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε άζθεζε κε ηνλ αξηζκφ
δεθανρηψ ήηαλ απηή πνπ ζεκείσζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ δπζθνιίαο ζηηο δχν πξνεγνχκελεο
ειηθηαθέο νκάδεο. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ πνζνζηφ 33% ζηηο αζθήζεηο έμη,
δεθαελληά, είθνζη, είθνζη ηξία, είθνζη έμη θαη είθνζη εθηά. Χζηφζν, κηθξφηεξε δπζθνιία ηνπ
χςνπο 22% εληνπίδεηαη ζηηο αζθήζεηο δεθαέμη, είθνζη πέληε θαη είθνζη ελληά. Αξθεηά
κηθξφηεξν βαζκφ δπζθνιίαο ζηελ εθηέιεζε ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ, ζπλαληάκε
ζηηο αζθήζεηο ηξία ηέζζεξα, νρηψ, δέθα ηέζζεξα, είθνζη δχν, είθνζη ηέζζεξα θαη είθνζη νρηψ.
Σέινο, θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο δελ θάλεθε λα έρεη
θάπνηα δπζθνιία ζηηο αζθήζεηο δχν, πέληε, ελληά, δέθα, έληεθα, δψδεθα, δέθα ηξία, δέθα
πέληε, δέθα εθηά θαη είθνζη έλα. Γειαδή ην πνζνζηφ δπζθνιίαο πνπ ζεκεηψζεθε ζε απηέο ηηο
αζθήζεηο είλαη 0%.

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.4

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗ
80%

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Μ.Ο. 71 0%4% 11 4% 48 59 4%4%0%4%0%0%4%4% 18 0% 71 26 15 0%4% 11 7%7% 22 7%4% 11
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ην παξαπάλσ γξάθεκα ( Γξάθεκα 3.1.4), αλαιχνληαη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ
αθνξνχλ ην κέζν φξν δπζθνιίαο φισλ ησλ αζθήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε απηφ ην
γξάθεκα θαηαγξάθεηαη ζε πνηα απφ ηηο είθνζη ελληά αζθήζεηο έρνπλ κεγαιχηεξε δπζθνιία
φινη νη ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ ηξηψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. Καηαγξάθνληαο θαη αλαιχνληαο ηα
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα παξαηεξείηαη φηη, νη αζθήζεηο νη νπνίεο ζπγθέληξσζαλ ην κεγαιχηεξν
βαζκφ δπζθνιίαο βάζεη ηεο απφδνζεο ησλ είθνζη εθηά ζπκκεηερφλησλ, ήηαλ ε άζθεζε έλα
θαη ε δέθα νρηψ. Οη αζθήζεηο απηέο αλήθνπλ ζην πλεπκνλνγαζηξηθφ θαη ην ππνγιψζζην
λεχξν αληηζηνίρσο. Σν πνζνζηφ θαη ζηηο δχν αζθήζεηο αλέξρεηαη ζην 71%. Μεγάιν πνζνζηφ
δπζθνιίαο ηνπ χςνπο 59% ζεκείσζε ε άζθεζε Masako(Logeman θαη Fujiu, 1996) πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ άζθεζε εθηά. Ζ άζθεζε έμη (θνπηψδεο θαηάπνζε) ζπγθέληξσζε πνζνζηφ
48%. Δλ ζπλερεία κηθξφηεξα πνζνζηά ηεο ηάμεσο 26%, 22% θαη 18% παξαηεξήζεθαλ
ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ζηηο αζθήζεηο κε ηνπο αξηζκνχο δέθα ελληά, είθνζη έμη
θαη δέθα έμη. Οη πξναλαθεξζείζεο αζθήζεηο βξίζθνληαη ζηηο νκάδεο ησλ ππνγιψζζην,
ηξηδχκνπ θαη πξνζσπηθνχ θξαληαθψλ λεχξσλ. Δπηπιένλ, αθφκε κηθξφηεξν βαζκφ δπζθνιίαο
θάλεθε λα έρνπλ ηα ππνθείκελα ζηελ άζθεζε είθνζη κε πνζνζηφ δπζθνιίαο 15%, ζηε
ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη αζθήζεηο ηέζζεξα, είθνζη ηξία θαη είθνζη ελληά κε πνζνζηφ
δπζθνιίαο 11%, έπνληαη νη αζθήζεηο είθνζη ηέζζεξα, είθνζη πέληε θαη είθνζη εθηά κε ρακειφ
πνζνζηφ ηνπ χςνπο 7%. Σέινο, έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 4% θάλεθε λα δπζθνιεχεη ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηηο αζθήζεηο ηξία, πέληε, νρηψ θαη ελληά.

3.2. Δπαγωγηθή Αλάιπζε: ζύγθξηζε κεηαμύ ηωλ ειηθηαθώλ
νκάδωλ θαη βαζκνύ δπζθνιίαο ηωλ αζθήζεωλ
ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 3 ειηθηαθψλ νκάδσλ κε ηε
κε παξακεηξηθή δνθηκαζία ζχγθξηζεο ηξηψλ αλεμάξηεησλ νκάδσλ Kruskal Wallis
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ
σο πξνο ην βαζκφ δπζθνιίαο ησλ αζθήζεσλ.
Πξάγκαηη, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο (Πίλαθεο 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 θαη 3.2.5)
πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ, δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ ησλ ηξηψλ
ειηθηαθψλ νκάδσλ ζε ηξεηο αζθήζεηο: α) ζηελ άζθεζε 7 (p=0,016), β) ζηελ άζθεζε 23
(p=0,039) θαη γ) ζηελ άζθεζε 27 (p=0,039).

Πίλαθαο 3.2.1. Απνηειέζκαηα Kruskal Wallis Test γηα ηηο αζθήζεηο 1-7
a,b

Test Statistics

exer_1
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

exer_2

exer_3

exer_4

exer_5

exer_6

exer_7

2,395

,000

2,000

2,167

2,000

2,000

8,273

2

2

2

2

2

2

2

,302

1,000

,368

,338

,368

,368

,016
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Πίλαθαο 3.2.2. Απνηειέζκαηα Kruskal Wallis Test γηα ηηο αζθήζεηο 8-14
a,b

Test Statistics

exer_8
Chi-Square

exer_9

exer_11

exer_12

exer_13

exer_14

2,000

2,000

,000

2,000

2,000

,000

2,000

2

2

2

2

2

2

2

,368

,368

1,000

,368

,368

1,000

,368

Df
Asymp. Sig.

exer_10

Πίλαθαο 3.2.3. Απνηειέζκαηα Kruskal Wallis Test γηα ηηο αζθήζεηο 15-21

a,b

Test Statistics

exer_15

Chi-Square

exer_17

exer_18

exer_19

exer_20

exer_21

2,000

3,309

,000

,342

1,486

3,957

,000

2

2

2

2

2

2

2

,368

,191

1,000

,843

,476

,138

1,000

Df
Asymp. Sig.

exer_16

Πίλαθαο 3.2.4. Απνηειέζκαηα Kruskal Wallis Test γηα ηηο αζθήζεηο 22-28

a,b

Test Statistics

exer_22

Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

exer_23

exer_24

exer_25

exer_26

exer_27

exer_28

2,000

6,500

1,040

4,160

3,714

6,500

2,000

2

2

2

2

2

2

2

,368

,039

,595

,125

,156

,039

,368
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Πίλαθαο 3.2.5. Απνηειέζκαηα Kruskal Wallis Test γηα ηελ άζθεζε 29
a,b

Test Statistics

exer_29
2,167

Chi-Square

2

Df
Asymp. Sig.

,338

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: AGE_GROUP

ηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί πνηεο νκάδεο ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνπλ
ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε απηέο ηηο ηξεηο αζθήζεηο (άζθεζε 7, άζθεζε 23 θαη άζθεζε
27) , πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε απηψλ αλά δχν κεηαμχ ηνπο κε ηε ρξήζε ηεο κε
παξακεηξηθήο δνθηκαζίαο Mann Whiney test γηα θάζε άζθεζε (Πίλαθεο Υ2, Υ3, Υ4). Απφ ηε
ζχγθξηζε απηή πξνέθπςε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 20-40 θαη
60-90 κφλν ζηελ άζθεζε 7 (p=0,006).

Πίλαθαο 3.2.6 Απνηειέζκαηα Mann-Whitney Test γηα Ηιηθηαθέο Οκάδεο 20-40 θαη 40-60
a

Test Statistics

exer_7

exer_23

exer_27

Mann-Whitney U

22,500

40,500

40,500

Wilcoxon W

67,500

85,500

85,500

Z

-1,844

,000

,000

,065

1,000

1,000

b

b

Asymp. Sig. (2-tailed)

,113

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

a. Grouping Variable: AGE_GROUP
b. Not corrected for ties.
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1,000

1,000

b

Πίλαθαο 3.2.7. Απνηειέζκαηα Mann-Whitney Test γηα Ηιηθηαθέο Οκάδεο 20-40 θαη 60-90
Test Statistics

exer_7

exer_23

exer_27

Mann-Whitney U

13,500

27,000

27,000

Wilcoxon W

58,500

72,000

72,000

Z

-2,766

-1,844

-1,844

,006

,065

,065

b

b

Asymp. Sig. (2-tailed)

,014

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

,258

,258

b

a. Grouping Variable: AGE_GROUP
b. Not corrected for ties.

Πίλαθαο 3.2.8. Απνηειέζκαηα Mann-Whitney Test γηα Ηιηθηαθέο Οκάδεο 40-60 θαη 60-90
a

Test Statistics

exer_7

exer_23

exer_27

Mann-Whitney U

31,500

27,000

27,000

Wilcoxon W

76,500

72,000

72,000

Z

-1,102

-1,844

-1,844

,270

,065

,065

b

b

Asymp. Sig. (2-tailed)

,436

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

,258

,258

b

a. Grouping Variable: AGE_GROUP
b. Not corrected for ties.

Αθνχ αλαιχζακε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηφζν κε ηελ παξαγσγηθή αλάιπζε, φζν θαη κε ηελ
επαγσγηθή αλάιπζε, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αθξηβή θαη αληηθεηκεληθή αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, ζην επφκελν θεθάιαην ζα αθνινπζήζεη ε ζπδήηεζε γηα ηα
επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπκε.
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4. ΤΕΖΣΖΕΖ/ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
________________________________________________________
ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξαζκαηηθά
ζρφιηα, ηφζν απφ ηελ πεξηγξαθηθή, φζν θαη απφ ηελ επαγσγηθή αλάιπζε, ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ
αζθήζεσλ.
θνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο εθηέιεζεο
ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο πνιπκέζσλ, κε νπηηθναθνπζηηθή
αλαηξνθνδφηεζε. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη γηα ηελ αμηνπηζηία απηήο, θξίζεθε
αλαγθαίν, ην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα απνηεινχληαλ απφ δηαθνξεηηθέο ειηθίεο. Δλ
ζπλερεία, ζπγθξίζεθαλ νη ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο κεηαμχ ηνπο, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ε
ειηθία απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα, γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ
αζθήζεσλ.
Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, δελ ππάξρνπλ αθφκα αληηθεηκεληθέο
κεηξήζεηο γηα ηελ ρξήζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηνκαηνθηλεηηθήο ζεξαπείαο «oral
motor treatment». Παξφια απηά, φπσο επίζεο θαηαγξάθεηαη απφ ηηο αμηνζεκείσηεο
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, δε κπνξεί λα κελ επηζεκαλζεί ε ρξήζε απηψλ σο κέζν ζεξαπείαο
απφ δηαθφξνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, αλά ηνλ θφζκν εδψ θαη δεθαεηίεο (Muttiah, 2011).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν ζρεηηθά θαηλνχξηνο ηνκέαο ηεο ινγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο,
κέζσ ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ απνηειεί ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ
δηεμαρζεί, έλα εχρξεζην, νηθνλνκηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ κέζν παξέκβαζεο(Mortley, Wade,
Davies & Enderby, 2003). Δπίζεο, νη θιηληθνί θαη νη εξεπλεηέο, ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα
έρνπλ αλαπηχμεη ηερλνινγηθά κέζα παξέκβαζεο ηφζν γηα ηηο επίθηεηεο, φζν θαη γηα ηηο
αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ππνδεηθλχνπλ φηη ε ηερλνινγία σο
κέζν παξέκβαζεο κπνξεί λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαδνζηαθήο
απνθαηάζηαζεο, ελζαξξχλνληαο ηνλ αζζελή λα δξάζεη αλεμάξηεηνο ζηηο ζεξαπεπηηθέο
δνθηκαζίεο . Δπηπιένλ, γηα αξθεηνχο αζζελείο νη λένη κέζνδνη απνθαηάζηαζεο,
ελδπλακψλνπλ ηηο ππνιεηπφκελεο ελδνγελείο ηθαλφηεηεο, παξέρνληαο ελαιιαθηηθά κέζα
ζεξαπείαο (Lopresti,Michailidis & Kirsh, 2004).
Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη φπσο απηά αλαιχζεθαλ, απφ ηελ
παξνχζα κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ, ε
εθηέιεζε απηψλ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε εμαίξεζε ηελ εθηέιεζε
ηξηψλ ζπγθεθξηκέλσλ αζθήζεσλ (αζθήζεηο 7, 23 θαη 27). Χζηφζν, αθνχ ζπγθξίζεθαλ αλά
δχν νη εηιηθηαθέο νκάδεο ζε απηέο ηηο αζθήζεηο, βξέζεθε φηη, ππάξρεη νπζηαζηηθψο
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά, ζηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ κε νπηηθναθνπζηηθή
αλαηξνθνδφηεζε κέζσ βίληεν, κφλν ζηελ άζθεζε, θαηά ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε
λα ηνπνζεηήζνπλ ηελ άθξε ηεο γιψζζαο αλάκεζα ζηα ρείιε θαη ηα δφληηα. ηε ζπλέρεηα,
έπξεπε λα θαηαπηνχλ ην ζάιην ηνπο έρνληαο ηελ γιψζζα ζε απηή ηε ζέζε (άζθεζε 7).
Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξαπάλσ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζηελ νξζή εθηέιεζε
ηεο άζθεζεο εθηά, θαηαγξάθεθε κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 20-40 θαη 60-90 εηψλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο πνπ ζπγθέληξσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο
νκάδαο 20 έσο 40 εηψλ ζε απηή ηελ άζθεζε αλέξρεηαη ζην 22%, ελψ γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα
60 έσο 90 εηψλ αλέξρεηαη ζην 89%. Δπίζεο, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα νη
δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ νξζή εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ ήηαλ
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ιίγεο θαη φρη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Δηδηθφηεξα νη αζθήζεηο νη νπνίεο ζπγθέληξσζαλ ηα πην
πςειά πνζνζηά δπζθνιίαο ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, ήηαλ ε άζθεζε έλα απφ ηελ νκάδα
αζθήζεσλ ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ, νη αζθήζεηο έμη θαη εθηά απφ ηελ νκάδα ηνπ
γισζζνθαξπγγηθνχ λεχξνπ θαη ε άζθεζε δεθανρηψ απφ ηελ νκάδα ηνπ ππνγιψζζηνπ
λεχξνπ. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί, φηη νη αζθήζεηο ζηηο νπνίεο αληηκεηψπηζε
δπζθνιία ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ήηαλ απηέο νη νπνίεο έθεξαλ εθ ησλ πξαγκάησλ
θάπνην βαζκφ δπζθνιίαο, δηφηη ήηαλ πην ζχλζεηεο ζηελ εθηέιεζε.
χκθσλα κε ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ αζθήζεσλ,
απηνί απάληεζαλ ζηα εμήο εξσηήκαηα:
 Δξψηεζε 1: Έρεηε θάπνην ζρφιηα γηα ηελ εθαξκνγή; Αλαθέξεηέ ην.
 Δξψηεζε 2: Αλαθέξεηε ηελ άζθεζε πνπ ζαο δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν.
ηελ πξψηε εξψηεζε φινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ, φηη ηφζν ε θαηαλφεζε φζν θαη
ε εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ ζην ζχλνιφ ηνπο ήηαλ εχθνιε. Χζηφζν, ζηε δεχηεξε
εξψηεζε, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (10 άηνκα) απάληεζε πσο ε άζθεζε πνπ
ηνπο δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν ήηαλ ε άζθεζε κε ηε ζηαπξσηή ξάβδν (άζθεζε 18), ελψ
έμη απφ απηνχο δήισζαλ φηη ηνπο δπζθφιεςε ε άζθεζε κε αξηζηεξή-δεμηά πίεζε ηεο
γλάζνπ. Αθφκε, πέληε άηνκα απφ ην δείγκα εμέθξαζαλ ηε δπζθνιία ηνπο ζηελ άζθεζε
πνπ αθνξνχζε ην θξάηεκα ηεο γιψζζαο θαη ηελ ηαπηφρξνλε θαηάπνζε ζηέινπ (Masako
exercise, Logeman & Fujiu, 1996).Αληίζεηα, κφιηο έλα άηνκν δήισζε ηε δπζθνιία πνπ
αληηκεηψπηζε ζηελ άζθεζε κε ηελ θνπηψδε θαηάπνζε, ελψ φζνλ αθνξά ζηελ άζθεζε κε
ηελ παξαγσγή ηνπ θσλήκαηνο /ba/, δήισζε άιιν έλα άηνκν ηε δπζθνιία ηνπ. Σέινο, νη
ππφινηπνη έμη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη δε ηνπο δπζθφιεςε θακία άζθεζε.
Να ζεκεησζεί φηη νη παξαπάλσ απαληήζεηο δελ απνηεινχλ αληηθεηκεληθά δεδνκέλα,
αιιά πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. Χζηφζν, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
απηά ηα δχν ζπκβαδίδνπλ. Οινθιεξψλνληαο θαη ζπλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, ηφζν
ηηο αληηθεηκεληθέο κεηξήζεηο φζν θαη ηηο ππνθεηκεληθέο (ζρνιηαζκφο ζπκκεηερφλησλ),
θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε εθηέιεζε ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ κέζσ
ηεο ηερλνινγίαο πνιπκέζσλ, δελ θέξεη ζεκαληηθφ βαζκφ δπζθνιίαο. Σα
πξναλαθεξζέληα, αθνξνχλ ηνλ ηππηθφ πιεζπζκφ, θαζψο ε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο θαη ε
θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ, έγηλε κε θχξην γλψκνλα ηελ ζπκκεηνρή ππνθεηκέλσλ
ρσξίο λεπξνινγηθή ε ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή.
πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε νξζή εθηέιεζε
ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο πνιπκέζσλ (βίληεν), δελ θέξεη
θάπνηνλ βαζκφ δπζθνιίαο πέξα απφ ηνλ αλακελφκελν. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε λα
εηπσζεί φηη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πνιπκέζσλ ζηελ εθηέιεζε ζηνκαηνθηλεηηθψλ
αζθήζεσλ είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ζεξαπείαο.
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Ζ παξνχζα έξεπλα απνηέιεζε κηα αξρηθή πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηνπ βαζκνχ επθνιίαο
εθηέιεζεο ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. Απψηεξνο ζθνπφο γηα
ηνλ νπνίν δηεμήρζε ε έξεπλα, απνηέιεζε ε δεκηνπξγία κίαο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθήο
εθαξκνγήο κε ζηνκαηνπνζσπηθέο αζθήζεηο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. χκθσλα κε ηελ
βηβιηνγξαθία θάηη παξφκνην δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. Χζηφζν, θάηη
ηέηνην δελ θαηέζηε εθηθηφ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:


Πξσηίζησο, επεηδή γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο ηέηνηαο εθαξκνγήο απαηηείηαη ε
ρξεκαηνδφηεζε ελφο δηφινπ επθαηαθξφλεηνπ πνζνχ. Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε ην
ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (έμη κελψλ) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
έξεπλαο, θαζψο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ηίζεληαη γηα ηε δεκηνπξγία απηήο (εθαξκνγήο),
θάηη ηέηνην δελ πξαγκαηνπνηήζεθε.
 Δπηπιένλ, ζηελ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο, ζα ήηαλ θαιφ λα
ζπκπεξηιεθζεί θαη ε θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ ππνθεηκέλσλ κε λεπξνινγηθή
βιάβε, νχησο ψζηε λα ππάξρεη κία πην ζθαηξηθή εηθφλα.
Δληνχηνηο ε παξνχζα κειέηε ζέηεη ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα σο πξνο ηε δεκηνπξγία
ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζηνκαηνθηλεηηθέο αζθήζεηο ζηα
ειιεληθά δεδνκέλα. Οινθιεξψλνληαο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε δεκηνπξγία κίαο
ζχγρξνλεο ηερλνινγηθήο εθαξκνγήο κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θιηληθήο απνθαηάζηαζεο, απνηειεί κείδσλ ζεκαζίαο ζηελ
θιηληθή απνθαηάζηαζε.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. Έντςπο Αξιολόγησηρ τηρ Εκτέλεσηρ των τοματοκινητικών Ασκήσεων
ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΝΕΤΡΑ

Πνεσμονογαζηρικό κρανιακό νεύρο (Φ εγκεθαλική ζσζσγία)
0) Οη παξαθάησ αζθήζεηο εζηηάδνπλ ζην πλεπκνλνγαζηξηθφ θξαληαθφ λεχξν.
The following exercises focus on the vagus nerve
1) Πάξηε βαζηά εηζπλνή, θξαηήζηε ηνλ αέξα, κεηξήζηε κέρξη ην 5 θαη εθπλεχζηε
παξάγνληαο ην θψλεκα /k/. Δπαλαιάβεηε 5 θνξέο.
Take a deep breath and hold the air in. Count to 5 and exhale producing the sound /k/.
Repeat 5 times
2) Φπζήμηε έληνλα θαη θνπζθψζηε έλα κπαιφλη. Δπαλαιάβεηε 2 θνξέο.
Blow hard and inflate a balloon. Repeat twice.

3) Ρνπθήμηε κέζα απφ έλα θαιακάθη θαη εθπλεχζηε ρσξίο απηφ. Δπαλαιάβεηε 5 θνξέο.
Suck air using a straw and exhale without it. Repeat 5 times.

4) Πάξηε βαζηά εηζπλνή θαη εθπλεχζηε παξάγνληαο ζπλερφκελα ην θψλεκα /a/.
Δπαλαιάβεηε 5 θνξέο.
Take a deep breath and exhale producing continuously the sound /a/. Repeat 5 times.
5) Παξάγεηε δηαθεθνκκέλα ην θψλεκα /a/. Δπαλαιάβεηε 10 θνξέο.
Produce intermittently the sound /a/. Repeat 5 times.

Γλωζζοθαρσγγικό κρανιακό νεύρο (ΙΦ εγκεθαλική ζσζσγία)
0) Οη παξαθάησ αζθήζεηο εζηηάδνπλ ζην γισζζνθαξπγγηθφ θξαληαθφ λεχξν.
The following exercises focus on glossopharyngeal nerve

6) Καηαπηείηε ην ζάιην ζαο θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηα. Δπαλαιάβεηε 5 θνξέο.
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Swallow your saliva with effort. Repeat 5 times.
7) Σνπνζεηήζηε ηελ άθξε ηεο γιψζζαο αλάκεζα ζηα ρείιε θαη ηα δφληηα. Καηαπηείηε
έρνληαο ηελ γιψζζα ζε απηή ηε ζέζε. Δπαλαιάβεηε 3 θνξέο.
Place the tip of your tongue between the lips and the teeth, Swallow keeping your
tongue in this position. Repeat 3 times.

Προζωπικό κρανιακό νεύρο (VII εγκεθαλική ζσζσγία)
0) Οη παξαθάησ αζθήζεηο εζηηάδνπλ ζην πξνζσπηθφ θξαληαθφ λεχξν.
The following exercises focus on facial nerve.

8) νπθξψζηε ηα ρείιε θαη ρακνγειάζηε ελαιιάμ. Δπαλαιάβεηε 10 θνξέο.
Alternate puckering your lips smiling. Repeat 10 times.

9) Σνπνζεηήζηε ην γισζζνπίεζηξν αλάκεζα ζηα ρείιε θαη θξαηήζηε γηα 10΄΄.
Δπαλαιάβεηε 5 θνξέο.
Place the tongue depretion between your lips and keep there for 10’’. Repeat 5 times.

10) Με ην θάησ ρείινο θαιχςηε ην πάλσ ρείινο. Δπαλαιάβεηε 5 θνξέο.
With your lower lip cover your upper lip. Repeat 5 times.

11) Με ην άλσ ρείινο θαιχςηε ην θάησ ρείινο. Δπαλαιάβεηε 5 θνξέο.
With your upper lip cover your lower lip. Repeat 5 times.

12) νπθξψζηε ηα ρείιε έληνλα θαη πηέζηε κε ηνπο δείθηεο. Δπαλαιάβεηε 10 θνξέο.
Pucker your lips hard and press them with your index fingers. Repeat 10 times.

13) Σεληψζηε ηα ρείιε θαη ηξαβήμηε κε ηνπο δείθηεο. Δπαλαιάβεηε 10 θνξέο.
Stretch your lips and pull theme with your index fingers. Repeat 10 times.

14) νπθξψζηε ηα ρείιε θαη θέξηε ηα αξ-δε. Δπαλαιάβεηε 10 θνξέο.
Pucker your lips and move them right to left. Repeat 10 times.

15) Κιείζηε ηα ρείιε ζαο ζθηρηά θαη παξάγεηε ην θψλεκα /ba/. Δπαλαιάβεηε 10 θνξέο.
Close your lips tightly and produce the /p/ sound. Repeat 10 times.
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16) Ρνπθήμηε ηα κάγνπια ζαο πξνο ηα κέζα θαη πηέζηε κε ηα δάρηπια. Δπαλαιάβεηε 10
θνξέο.
Sucker your cheeks inward and press with your finger. Repeat 10 times.

Υπογλώζζιο κρανιακό νεύρο (ΦΙΙ εγκεθαλική ζσζσγία)
0) Οη παξαθάησ αζθήζεηο εζηηάδνπλ ζην ππνγιψζζην θξαληαθφ λεχξν.
The following exercises focus on hypoglossial cranial nerve
17) Με αλνηρηά ρείιε βγάιηε ηε γιψζζα έμσ θαη θέξηε ηελ αξ-δε. Δπαλαιάβεηε 10 θνξέο.
With open lips extend your tongue outwards and move it from right to left. Repeat 10
times.
18) Σνπνζεηήζηε ηε ζηαπξσηή ξάβδν πίζσ απφ ηα πάλσ δφληηα θαη πηέζηε κε ηελ άθξε
ηεο γιψζζαο γηα 5’’. Δπαλαιάβεηε 5 θνξέο.
Place the cross bar behind your upper teeth and press with the tip of your tongue for
5’’. Repeat 5 times.

19) Βγάιηε ηε γιψζζα έμσ θαη πηέζηε γηα 10’’. Δπαλαιάβεηε 5 θνξέο.
Extend your tongue outwards and press for 10’’. Repeat 5 times.

20) Αλνίμηε ην ζηφκα θαη βάιηε ηε γιψζζα πίζσ απφ ηα πάλσ δφληηα. Δπαλαιάβεηε 10
θνξέο.
Open your mouth and place your tongue behind your upper teeth. Repeat 10 times.

21) Αθνπκπήζηε ηνλ δείθηε ζην δεμί κάγνπιν θαη ζπξψμηε κε ηε γιψζζα. ηε ζπλέρεηα
θάληε ην ίδην ζην αξηζηεξφ κάγνπιν. Δπαλαιάβεηε γηα θάζε πιεπξά 5 θνξέο.
Place your index finger on your right cheek and press with your tongue. Then do the
same with your left cheek. Repeat 5 times for each side.

22) Αλνίμηε ην ζηφκα θαη πείηε έλα δπλαηφ /k/. Δπαλαιάβεηε 10 θνξέο.
Open your mouth and produce a hard /k/. Repeat 10 times.

23) Βγάιηε ηε γιψζζα ζηελ αξηζηεξή γσλία ηνπ ζηφκαηνο θαη πηέζηε γηα 5’’. Κάληε ην
ίδην ζηε δεμηά πιεπξά. Γηα θάζε πιεπξά επαλαιάβεηε 5 θνξέο.
Extend your tongue towards the left corner of your mouth and press for 5’’. Do the
same for the right side. Repeat 5 times for each side.
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Τρίδσμο κρανιακό νεύρο (V εγκεθαλική ζσζσγία)
0) Οη παξαθάησ αζθήζεηο εζηηάδνπλ ζην ηξίδπκν θξαληαθφ λεχξν
The following exercises focus on trigeminal cranial nerve.

24) Κηλήζηε ηε θάησ γλάζν αξ-δε ελαιιάμ. Δπαλαιάβεηε 10 θνξέο.
Move your lower jaw right and left alternating sides. Repeat 10 times.

25) Κξαηήζηε ην ζηφκα αλνηρηφ θαη πηέζηε κε ηνλ αληίρεηξα γηα 10’’. Δπαλαιάβεηε 5
θνξέο.
Keep your mouth open and press your lower jaw with your thumb for 10’’. Repeat 5
times

26) Φέξηε ηε θάησ γλάζν αξηζηεξά θαη πηέζηε γηα 10’’. ηε ζπλέρεηα θάληε ην ίδην γηα ηε
δεμηά πιεπξά. Γηα θάζε πιεπξά επαλαιάβεηε 5 θνξέο.
Move your lower jaw to the left and press for 10 ‘’. Then do the same for the right
side. Repeat 5 times for each side.
27) Μεηαθηλήζηε ηελ θάησ γλάζν πξνο ηελ αξηζηεξή πιεπξά θαη πηέζηε. Δπαλαιάβεηε 5
θνξέο.
Move your lower jaw to the left and press. Repeat 5 times.

28) Σνπνζεηήζηε ην ιάζηηρν κάζεζεο αλάκεζα ζηα δφληηα θαη εθηειέζηε θηλήζεηο
κάζεζεο. Δπαλαιάβεηε γηα θάζε πιεπξά.
Place the chewy tube between your teeth and perform the chewing motion repeating
for each side.

29) Μεηαθηλήζηε ηελ θάησ γλάζν πξνο ηελ δεμηά πιεπξά θαη πηέζηε. Δπαλαιάβεηε 5
θνξέο.
Move your lower jaw to the right side and press. Repeat 5 times.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. πκπιήξωζε Φόξκαο ηνηρείωλ πκκεηερόληωλ θαη Φόξκαο
ρεηηθώλ ρνιίωλ γηα ηελ Δθαξκνγή

ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ

1) Έρεηε ηζηνξηθφ λεπξνινγηθψλ ή ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ;
ΟΥΗ

ΝΑΗ

2) εκεηψζηε ηελ ειηθία ζαο:
3) εκεηψζηε ην θχιν ζαο:
4) Πξψηε γιψζζαο:
5) Δίζηε θάηνρνο πηπρίνπ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο; Αλ λαη, αλαθέξεηαη ην επίπεδν ηνπ
πηπρίνπ ζαο.
6) εκεηψζηε ηελ εθπαίδεπζε ζαο:

Α) Πξσηνβάζκηα
Β) Γεπηεξνβάζκηα
Γ) Σξηηνβάζκηα
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ΔΡΧΣΗΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Απανηήζηε ζηις παρακάηω ερωηήζεις:

Α) Πσο ζαο θάλεθε ε εθαξκνγή;

Β) Αλαθέξεηε ηελ άζθεζε πνπ ζαο δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν.

Τπνγξαθή πκκεηέρνληα
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