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Εισαγωγή
Αυτό προσανατόλισε το ενδιαφέρον   των 

επιστημόνων

 α. στη μελέτη της προνοσηρής νοημοσύνης 
(τη λειτουργική κατάσταση  του ατόμου πριν 
από τη σαφή εκδήλωση των ανοϊκών 
συνδρόμων) 

 β. στην εκτίμηση του νοητικού λεξικού ως 
παράγοντα πρόβλεψης της αρχόμενης 
εγκεφαλικής δυσλειτουργίας και εμφάνισης 
νευροεκφυλιστικών νοσημάτων

 γ. και στη συγκρότηση ειδικών για τον 
πληθυσμό προγραμμάτων πρόληψης και 
στήριξης των εν δυνάμει νοητικά νοσούντων.

Η συνεχής αύξηση  
παγκοσμίως των ατόμων 
που ασθενούν από άνοια 
έχει καθορίσει δυσμενώς τις 
πολιτικό-οικονομικο-
κοινωνικές μεταβλητές  στη 
σύσταση και ποιότητα ζωής  
της σύγχρονης κοινωνίας



ΕισαγωγήΕρευνητικό 
υπόβαθρο

• Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει 
συνδεθεί η αξιολόγηση του 
νοητικού λεξικού με την 
εμφάνιση νοητικής έκπτωσης 
και νευροεκφυλιστικών 
νοσημάτων . Για το σκοπό της 
ανίχνευσης  του  
χρησιμοποιούνται ειδικά 
νευροψυχολογικά εργαλεία 
(holdtests), εργαλεία 
λεξιλογικής απόφασης. 

Ερευνητικό εργαλείο :  «Η Αναθεωρημένη 
Δοκιμασία Νοητικού Λεξικού» (2018),   η 
επιχώρια  μεταφραστική προσαρμογή του 
σουηδικού SLDT)

Στο παρόν έργο μας ενδιαφέρει  η στάθμιση 
της ελληνικής δοκιμασίας νοητικού 
λεξικού σε μη φαρμακευτικές συνθήκες 
παρέμβασης,  σε υποκείμενα με ΗΝΔ



Εισαγωγή
Δοκιμασία

• Η Αναθεωρημένη 
Δοκιμασία Νοητικού 
Λεξικού  
(Νεοφυτίδου, 
Κασάπη, Ευαγγελίδης 
& Τσολάκη 2018)

Στόχοι-Υποθέσεις

Στόχος είναι να εξεταστούν  οι εξής ερευνητικές υποθέσεις:

• Αν το νοητικό λεξικό σε άτομα με ΗΝΔ επηρεάζεται από μη 
φαρμακευτικές παρεμβάσεις

• Αν η φυσική εκγύμναση αλλά και η εκμάθηση /χρήση 
υπολογιστών σε άτομα με ΗΝΔ επηρεάζει το νοητικό τους 
λεξικό [Νεοφυτίδου]

• Αν η συστηματική εκμάθηση της Αγγλικής είναι δυνατό να 
ωφελήσει γνωστικά άτομα με ΗΝΔ, ενισχύοντας το νοητικό 
λεξικό της μητρικής τους γλώσσας [Τίγκα]

• Αν η μη φαρμακευτική αντιμετώπιση [υγιεινή ύπνου/άσκηση-
υγιεινή] των διαταραχών ύπνου σε άτομα με ΗΝΔ επηρεάζει  
το νοητικό λεξικό τους [Κυριαζοπούλου] 



Περιγραφή του έργου: 

• Η έρευνα στο σύνολό της πραγματοποιήθηκε  στο 
Κέντρο Ημέρας για το Αλτσχάιμερ «’Αγιος Ιωάννης», 
όπου οι συμμετέχοντες με ΗΝΔ παρακολουθούν  
συστηματικά προγράμματα σωματικής κίνησης και 
ενδυνάμωσης,  εκμάθησης/χρήσης υπολογιστών, 
εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, και πρόγραμμα 
υγιεινής  



Περιγραφή δημογραφικών στοιχείων

• Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο σύνολο του 
έργου

Φύλο

Άντρες Γυναίκες

Ηλικία

«55-64»     «65-74»    «>75»

Εκπαιδευτικό επίπεδο

<9 έτη                   >9  έτη

18,1 %         81,9% 16,7 %       52,8 % 30,6 % 61,1 %                 38,9 %



Περιγραφή δημογραφικών στοιχείων

Παρέμβαση 
Συμμετέχοντες %

Αγγλικά 16,7 (Ν=11)

Πληροφορική 27,8 (Ν=20)

Γυμναστική 27,8 (Ν=20)

Υγιεινή ύπνου 13,9 (Ν=10)

Άσκηση/υγιεινή 13,9 (Ν=10)



Περιγραφή δημογραφικών στοιχείων
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Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης 
δεδομένων (γενικά)

• Η αξιολόγηση της κατάστασης των 
συμμετεχόντων καταγράφεται με βάση την 
βαθμολογία τους (σκορ) σε γενικό και ειδικό 
λεξιλόγιο, κατά την έναρξη και ολοκλήρωση της 
κάθε παρέμβασης.



Αποτελέσματα-Μέσοι όροι του δείγματος ως προς την παρέμβαση [γενικό και 
ειδικό λεξιλόγιο]

Κατάσταση ΠΡΙΝ_Γενικό λεξιλόγιο

Παρέμβαση 95%Confidence Interval for Mean

Mean LowerBound UpperBound

Αγγλικά 53.80 52.59 55.01

Πληροφορική 49.85 46.68 53.02

Γυμναστική 47.45 43.34 51.56

Υγιεινή ύπνου 47.70 40.27 55.13

Υγιεινή και Άσκηση 50.50 45.08 55.92

Κατάσταση ΜΕΤΑ_Γενικό λεξιλόγιο

Παρέμβαση 95%Confidence Interval for Mean

Mean LowerBound UpperBound

Αγγλικά 55.10 54.47 55.73

Πληροφορική
54.60 53.93

55.27

Γυμναστική
44.14 53.26

49.44

Υγιεινή ύπνου 49.80 43.63 55.97

Υγιεινή και Άσκηση 52.20 46.09 58.31



Αποτελέσματα-Μέσοι όροι του δείγματος ως προς την 
παρέμβαση [ειδικό λεξιλόγιο]

Κατάσταση ΜΕΤΑ_Ειδικό λεξιλόγιο

Παρέμβαση
95%Confidence Interval for Mean

Mean
LowerBound

UpperBound

Αγγλικά 41.30 35.39 47.21

Πληροφορική 39.30
38.65

39.95

Γυμναστική
36.60 32.69

40.51

Υγιεινή ύπνου
45.27

56.53 51.72

Υγιεινή και Άσκηση
52.30

46.18 58.42



Κατάσταση συμμετεχόντων στο γενικό λεξιλόγιο πριν/μετά -παρέμβαση

Παρέμβαση Πριν/παρέμβαση Μετά/παρέμβαση

Κάτω των 60% Πάνω των 60% Κάτω των 60% Πάνω των 60%

Αγγλικά 16,4 % 16,4 %

Πληροφορική 29,9 % 29,9 %

Γυμναστική 50% 26,9 % 50% 26,9 %

Υγιεινή ύπνου 25% 13,4 % 25% 13,4 %

Υγιεινή και 

Άσκηση

25% 13, % 25% 13, %

Ορίστηκαν δύο κατηγορίες αξιολόγησης δείγματος: «πάνω από 60%» και «κάτω από 60%». Το 60% 
ορίζεται η βάση για να θεωρηθεί ικανοποιητική ή όχι η εξέλιξή των συμμετεχόντων με βάσει τα σκορ



Αποτελέσματα –Γενικό λεξιλόγιο/παρέμβαση

• Κατάσταση του γενικού λεξιλογίου μετά την παρέμβαση



Κατάσταση συμμετεχόντων στο ειδικό λεξιλόγιο μετά την 
παρέμβαση

Παρέμβαση Μετά/παρέμβαση

Κάτω του 
60%

Πάνω του 
60%

Αγγλικά 22,2% 14,5 %

Πληροφορική 32,3 %

Γυμναστική 55,6% 24,2 %

Υγιεινή ύπνου 11,1% 14,5%

Υγιεινή και 

Άσκηση

11,1% 14,5 %



Ειδικό λεξιλόγιο, κατάσταση/παρέμβαση (60%)



Αποτελέσματα Γενικού λεξιλογίου πριν/μετά  την παρέμβαση

Βελτιώθηκε 
%

Σταθερός/στάσιμος
%

Χειροτέρευσε
%

Άντρες 18,2 13,0 21,4

Γυναίκες 81,2 87,0 78,6

55-64 18,2 21,7 7,1

65-74 51,5 39,1 71,4

άνω των 75 30,3 39,1 21,4

μέχρι τα 9 έτη 
εκπαίδευσης

36,4 47,8 35,7

πάνω από 9 έτη 63,6 52,2 64,3

Αγγλικά 24,2 4,3 7,1

Πληροφορική 36,4 30,4 7,1

Γυμναστική 27,3 21,7 42,9

Υγιεινή ύπνου 6,1 21,7 21,4

Άσκηση & υγιεινή 6,1 21,7 21,4

Ορίστηκαν επιπλέον τρεις κατηγορίες αξιολόγησης δείγματος: βελτίωση, σταθερό/στάσιμο και χειροτέρευση



Αποτελέσματα-Ανάλυση Αντιστοιχιών

• Εφαρμόστηκε η Ανάλυση Αντιστοιχιών 
(CorrespondenceAnalysis) με τη χρήση του στατιστικού 
πακέτου IBMSPSSv. 25  για να αναδειχθεί η σχέση των 
μεταβλητών και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση:

• Φάνηκε η αντίθεση στις ηλικίες «65-74 ετών» από τη μια πλευρά και τις 
ηλικίες «55-64 ετών» και «άνω των 75» από την άλλη.

• Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων «βελτιώθηκε» διαφοροποιήθηκε από 
άλλες δύο καταστάσεις «στάσιμος/ σταθερός» και «χειροτέρευσε». 

• Οι ηλικίες «65-74 ετών» δεν παρουσιάζουν βελτίωση και οι ηλικίες «άνω 

των 75 ετών» παραμένουν στάσιμοι. 



Αποτελέσματα-Ανάλυση Αντιστοιχιών 
[παρέμβαση]

• Παρατηρήθηκε στο δείγμα από τη μια η αντίθεση των 
νοητικών παρεμβάσεων, δηλαδή την εκμάθηση ξένης 
γλώσσας  και από την άλλη οι παρεμβάσεις που αφορούν 
δράση και ενέργεια 

• Τα «Αγγλικά» και η «Πληροφορική» συμβάλλουν στη 
βελτίωση 

• Οι παρεμβάσεις ύπνου (και στις δύο παρεμβάσεις του) 
συμβάλλουν λιγότερο στην περαιτέρω εξέλιξη της 
κατάστασης είτε θετικά είτε αρνητικά. 



Αποτελέσματα-Πολυπαραγοντική ανάλυση
Η Πολυπαραραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών 

(MultipleCorrespondenceAnalysis) με χρήση του λογισμικού M.A.D. 
(Méthodes d’ Analyse des Données του Δ. Καραπιστόλη) ανέδειξε τα εξής:

• Άντρες σε ηλικία «65-74 έτη» με πάνω από 9 έτη σπουδών παρουσιάζουν 
βελτίωση στην παρέμβαση- Αγγλικά 

• Άντρες, ηλικίας «55-64 ετών» με εκπαίδευση «πάνω από 9 έτη» στην παρέμβαση 
«Αγγλικά» και «Πληροφορική» παρουσιάζουν βελτίωση

• Γυναίκες, «65-74 ετών» παρουσιάζουν βελτίωση στην παρέμβαση - Πληροφορική. 

• Γυναίκες,  «άνω των 75 ετών», «μέχρι 9 έτη εκπαίδευσης» δεν παρουσιάζουν 
βελτίωση  στην παρέμβαση της «Γυμναστικής».

• Γυναίκες, ηλικίας «65-74 ετών» και «άνω των 75 ετών»  «μέχρι 9 έτη εκπαίδευσης» 
στην παρέμβαση «Υγιεινή και ύπνος», την «Υγιεινή και άσκηση» και «Γυμναστική» 
δεν παρουσιάζουν βελτίωση ή παραμένουν σταθερές. 



Συμπεράσματα

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι:

• Παρεμβάσεις με γνωστικό περιεχόμενο  συμβάλλουν 
περισσότερο στη βελτίωση ή στη διατήρηση της γνωστικής 
κατάστασης των ατόμων με ΗΝΔ συγκριτικά με  
προγράμματα,  που βασίζονται σε ένα λεξιλόγιο δράσης, 
όπως είναι η γυμναστική 

• Η ηλικία και το επίπεδο της μόρφωσης επηρεάζουν την 
ανάκληση και ενίσχυση του νοητικού λεξικού 



Συμπεράσματα-Επίλογος

• Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει 
ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που βασίζονται 
πρωτίστως στην πνευματική ενδυνάμωση αλλά και 
δευτερογενώς στη δράση /σωματική ενέργεια  και 
των ατόμων τρίτης ηλικίας με ΗΝΔ μπορούν να 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της γλωσσικής τους 
μνήμης και να τους παρέχει έναν καλύτερο έλεγχο 
των γνωστικών τους λειτουργιών.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


