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ΣΤΟΧΟΙ

κΕφΑλΑιΟ

Ο αναγνώστης θα μπορεί να: 
1. Ορίζει την αδρή σημασιολογική 

κωδικοποίηση και να αναγνωρίζει 
τις δύο επικοινωνιακές μορφές ή 
λειτουργίες των οποίων ενδέχεται 
να αποτελεί τη βάση.

2. Ορίζει την καταστολή και 
να αναγνωρίζει τις δύο 
επικοινωνιακές μορφές ή 
λειτουργίες των οποίων ενδέχεται 
να αποτελεί τη βάση.

3. Συγκρίνει και να αντιπαραθέτει 
τις υποθέσεις ελλείμματος αδρής 
κωδικοποίησης και καταστολής 
όσον αφορά τις γνωστικές-
επικοινωνιακές διαταραχές μετά 
από βλάβη δεξιού ημισφαιρίου.

4. Αναφέρει δύο αποδείξεις που 
συνάδουν με την υπόθεση των 
γνωστικών πόρων όσον αφορά 
τις γνωστικές-επικοινωνιακές 
διαταραχές μετά από βλάβη 
δεξιού ημισφαιρίου.

5. Περιγράφει την υπόθεση της 
κοινωνικής νόησης όσον αφορά 
τις γνωστικές-επικοινωνιακές 
διαταραχές δεξιού ημισφαιρίου.

6. Αναγνωρίζει τρία επικοινωνιακά 
ελλείμματα και τρία γνωστικά 
ελλείμματα που είναι τα πλέον 
τυπικά χαρακτηριστικά της 
βλάβης δεξιού ημισφαιρίου (π.χ., 
όχι απλώς «μεταφορική γλώσσα» 
ή «ανάγνωση» ή «προσοχή» χωρίς 
περαιτέρω διαφοροποίηση).

7. Συγκρίνει και να αντιπαραβάλει 
την αμέλεια με επίκεντρο τον 
θεατή, την αμέλεια με επίκεντρο 
το ερέθισμα και την αμέλεια με 
επίκεντρο το αντικείμενο.

8. Συγκρίνει και να αντιπαραβάλει 
το ιατρικό μοντέλο με το μοντέλο 
της Διεθνούς Ταξινόμησης 
της Λειτουργικότητας, της 
Αναπηρίας και της Υγείας (ICF) 
και το μοντέλο Εφαρμοσμένης 
Γνωστικής Αποκατάστασης για 
την αξιολόγηση και τη θεραπεία.

9. Καθορίζει την αντιπαράθεση 
ανάμεσα στη γνώση (ή τα λόγια) 
και στις πράξεις που μπορεί 
να χαρακτηρίζει την επίδοση 
των ενηλίκων με βλάβη δεξιού 
ημισφαιρίου, να σχετίζει αυτή 
τη διαφοροποίηση στα δύο 
μνημονικά συστήματα και να 
παρουσιάζει παραστατικά 
αυτή τη διαφοροποίηση με 
παραδείγματα επίδοσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτό το κεφάλαιο εστιάζει στις γνωστικές-επικοινωνιακές συνέπειες 
μιας σχετικά εστιακής βλάβης στο δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο, που 
είναι συνήθως αποτέλεσμα μονόπλευρου εγκεφαλικού, και στην 
αξιολόγηση των διαταραχών που προκύπτουν από αυτή. Είναι γε-
νικά αποδεκτό ότι τα άτομα που παρουσιάζουν αυτές τις διαταραχές 
δεν έχουν αφασία, αλλά η βάση ερευνητικών δεδομένων για αυτή 
την περιοχή είναι τόσο καινούργια που δεν έχει καθιερωθεί μια συ-
γκεκριμένη ταμπέλα ή ορισμός. Συνήθως, οι ερευνητές συμφωνούν 
ότι αυτές οι διαταραχές δεν προκαλούνται από αισθητηριακά ή κινη-
τικά (π.χ., δυσαρθρία) ελλείμματα ή από γνωστικά επιδεινούμενες 
καταστάσεις.

Περιορισμοί ως προς την έκταση του κεφαλαίου μας εμποδί-
ζουν να παραθέσουμε πρωτότυπα αποσπάσματα για πολλές από τις 
αποδείξεις που υποστηρίζουν τις περιγραφές, τις συστάσεις και τα 
συμπεράσματά μας. Ως αποτέλεσμα, συχνά παραπέμπουμε τον ανα-
γνώστη σε σχετικές ανασκοπήσεις και περιλήψεις πηγών.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ-
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ 
ΒΛΑΒΗ ΔΕΞΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ 

Σε αυτή την ενότητα, αναφερόμαστε εν συντομία σε τέσσερις ση-
μαντικές θεωρήσεις σχετικά με την επίδοση στη βλάβη δεξιού ημι-
σφαιρίου, όπως αυτές συνδέονται με πλευρές της φυσιολογικής 
επεξεργασίας του δεξιού ημισφαιρίου. Μετέπειτα ενότητες κάνουν 
αναφορά σε άλλες θεωρήσεις για συγκεκριμένα ελλείμματα της 
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σματος και της ανίχνευσης κενών.  
Στο επίπεδο της μεμονωμένης λέξης, συνήθη συ-

μπτώματα της δυσλεξίας αμέλειας είναι η αντικατά-
σταση των αρχικών γραμμάτων (π.χ., μελάνι/καζάνι) 
ή/και απαλοιφές (τροπή/ροπή). Η επίδοση τείνει να 
είναι χειρότερη όταν υπάρχουν μεγαλύτερα κενά 
μεταξύ των λέξεων ή όταν οι λέξεις είναι γραμμένες 
στην αριστερή πλευρά της σελίδας, και πιθανότητα 
καλύτερη όταν οι λέξεις παρουσιάζονται γραμμένες 
κάθετα ή προφορικώς (εκτός και αν ο ασθενής έχει 
μια σπάνια μορφή δυσλεξίας αμέλειας). Τα συμπτώ-
ματα στο επίπεδο του κειμένου μπορεί να περιλαμ-
βάνουν παράλειψη ολόκληρων λέξεων στην αρχή 
μιας σειράς ή ακόμη και ολόκληρης της αριστερής 
πλευράς μιας σελίδας.  

Η χωρική αγραφία (spatial agraphia), η οποία απο-
καλείται μερικές φορές δυσγραφία αμέλειας, είναι 
μια συνήθης δυσκολία στην παραγωγή γραπτού λό-
γου στη βλάβη δεξιού ημισφαιρίου. Σύμφωνα με 
τους Ardila και Rosselli (1993), οι οπίσθιες βλάβες 
συνήθως συνδέονται με χωρικά ελλείμματα (π.χ., 

υπέρθεση λέξεων ή στοιχείων λέξεων, δηλαδή γρά-
φοντας τη μια λέξη πάνω στην άλλη, λανθασμένες 
ομαδοποιήσεις στοιχείων μέσα στη λέξη ή ανάμε-
σα στις λέξεις), ενώ οι μετωπιαίες βλάβες συνδέονται 
σε γενικές γραμμές με μηχανικά ή κινητικά ελλείμ-
ματα (π.χ., επαναλήψεις χαρακτηριστικών και γραμ-
μάτων). Οι ασθενείς με συνακόλουθο σύνδρομο 
αμέλειας μπορεί να στριμώχνουν τις παραγωγές τους 
στη δεξιά πλευρά του διατιθέμενου χώρου ή να αφή-
νουν μεγαλύτερα κενά στην αριστερή πλευρά της σε-
λίδας, που αυξάνονται σε μέγεθος από πάνω προς τα 
κάτω. Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό μπορεί να εί-
ναι δύσκολο να διακριθεί από τη μεγάλη κανονιστι-
κή διαφοροποίηση στο πλάτος του περιθωρίου στις 
δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου, η οποία 
αυξάνεται με την ηλικία (Azouvi et al., 2006).

Άλλες διαταραχές που συμβάλουν στις δυσκο-
λίες στην ανάγνωση και τη γραφή περιλαμβάνουν 
πολλά από τα γνωστικά ελλείμματα που παρουσιά-
ζονται συνοπτικά στη συνέχεια αυτού του κεφαλαί-
ου. Για παράδειγμα, η διάσπαση προσοχής μπορεί 

Εικόνα 15-1 Αμέλεια με επίκεντρο το θεατή και με επίκεντρο το ερέθισμα
Πηγή: Hillis, A., Newhart, M., Heidler, J. et al. (2005). The Neglected role of the right hemisphere in spatial 
representation of words for reading. Aphasiology, 19(3), 225-238.

Ανίχνευση  
κενών:

Αντιγραφή 
ενός σκίτσου:

Αμέλεια με επίκεντρο το ερέθισμαΑμέλεια με επίκεντρο το θεατή

Ανάγνωση: Δεν υπάρχει τίποτα ανόσιο 
σχετικά με αυτό.  «τικά με αυτό»

Ανάγνωση: Δεν υπάρχει τίποτα ανόσιο σχετικά με 
αυτό.  «Υπήρχε κάτι όσιο σχετικά με αυτό»
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Δείγμα Συμπληρωματικού 
Εντύπου του Ιστορικού

15Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρωματικό Έντυπο Ιστορικού

Ερωτώμενος:    Ημερομηνία συμπλήρωσης: 

Σχέση με τον ασθενή: 

Οι πιο σημαντικές σας ανησυχίες και στόχοι σχετικά με την επικοινωνία (παρακαλώ απαριθμήστε με σειρά 
προτεραιότητας, 1 = πιο σημαντικό)

1.
2.
3.

Καθημερινά περιβάλλοντα (χώρος στον οποίο ζει ο ασθενής/οικογενειακό περιβάλλον)

Τρέχουσα Τοποθεσία: Πιθανή/ές μελλοντική/ές 
τοποθεσία/ες

Σημειώσεις: (Ανάγκες, 
υποστήριξη, εμπόδια έξω 
από τον ασθενή. Δώστε 
λεπτομέρειες για το καθένα)

   Ανεξάρτητος/η στο σπίτι    

   Στο σπίτι με βοήθεια (π.χ., φαγητό, 
καθάρισμα και φάρμακα)

   

   Διαβίωση με κάποιο μέλος της 
οικογένειας

   

   Περιβάλλον ομαδικής διαβίωσης    
   Υποβοηθούμενη διαβίωση    
   Εσωτερικός ασθενής σε μονάδα 
αποκατάστασης

   

   Ειδική μονάδα νοσηλευτικής 
φροντίδας 
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η οποία είναι ένα φράγμα μιας μεγαλύτερης πρωτε-
ΐνης που ονομάζεται πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυ-
λοειδούς (APP). Στη νόσο Alzheimer, για έως τώρα 
άγνωστους λόγους, η ΑΡΡ αρχίζει να διασπάται σε 
φράγματα β-αμυλοειδούς που συσσωρεύονται εκτός 

των νευρώνων (Tiraboschi et al., 2004). Τα νευροϊνι-
διακά τολύπια (Εικόνα 18-3) είναι αποτέλεσμα ανώ-
μαλης λειτουργίας μιας άλλης πρωτεΐνης με το όνομα 
Ταυ, που συνήθως συνδέεται με μικροσωληνίσκους 
μέσα σε νευρωνικά κύτταρα. Οι μικροσωληνίσκοι εί-

Εικόνα 18-1  Φλοιικές αλλαγές στη νόσο Alzheimer
Πηγή: Copyright 2010. Alzheimer’s Association, www.alz.
org. All rights reserved. Image Credit: Jannis Productions. 
Stacy Jannis.

Εικόνα 18-2  Προοδευτική εξάπλωση της πλάκας και ανά-
πτυξη τολυπίων στη νόσο Alzheimer
Πηγή: Copyright 2010. Alzheimer’s Association, www.alz.
org. All rights reserved. Image Credit: Jannis Productions. 
Stacy Jannis.

Εικόνα 18-3  Πώς αλλά-
ζει ο εγκέφαλος και τα νευ-
ρικά κύτταρα κατά τη νόσο 
Alzheimer.
Πηγή: ©2002-2010. Robert 
F. Morreale

Υγιής 
εγκέφαλος

Νόσος 
Alzheimer σε 
προχωρημένο 
στάδιο

Πρωτεΐνη Ταυ
Υγιής 
Νευρώνας

Υγιής Εγκέφαλος

Ήπια Νόσος Alzheimer

Σοβαρή Νόσος Alzheimer

Πάσχων 
Νευρώνας

Δενδρίτης

Άξονας
Μικροσωλινίσκοι

Πλάκα 
αμυλοειδούς

Εκφυλιζόμενοι 
μικροσωλινίσκοι

Εγκεφαλικός 
φλοιός

Ιππόκαμπος

Συρρίκνωση 
φλοιού

Μετρίως 
αυξημένες 
κοιλίες
Συρρικνούμενος 
ιππόκαμπος

Μείζων 
συρρίκνωση 
φλοιού

Εξαιρετικά 
αυξημένες κοιλίες

Μείζων συρρίκνωση 
ιπποκάμπου
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αρχιτεκτονική που έχει προτείνει η ερευνήτρια.
Οι Levelt και συνεργάτες (1999) παρουσιάζουν ένα 

ουσιαστικά ιεραρχικό μοντέλο (Σχήμα 19-2). Ένα 
νοητικό επίπεδο τροφοδοτεί προς τα εμπρός σε ένα 
επίπεδο λήμματος (το οποίο ονομάζεται επίσης συ-
ντακτικό λεξικό επίπεδο). Μορφολογικές διεργασίες 
με φορά προς τα κάτω ανακτούν τη μορφή της λέξης 
(με συγκεκριμένη μορφολογία, μετρικό σχήμα και τε-
μάχια προς εκφώνηση) από το νοητικό λεξικό. Τα τε-
μάχια εισάγονται επιτυχώς στο μετρικό πλαίσιο ώστε 
να δημιουργηθούν οι φωνολογικές συλλαβές (οι 
οποίες καλούνται επίσης προσωδιακές λέξεις), που 
διαφέρουν από τις μορφολογικές συλλαβές (π.χ., η 
λέξη ακολουθ + ώντας [μορφολογικές συλλαβές] 
γίνεται α + κο + λου + θώ + ντας [φωνολογικές 
συλλαβές]). Οι φωνολογικές λέξεις τροφοδοτούν τη 
φωνητική κωδικοποίηση. Οι Levelt και συνεργάτες 
υποστήριξαν ότι οι συλλαβές υψηλότερης συχνότη-
τας συνδέονται με προαποθηκευμένες αφηρημένες 
αναπαραστάσεις αρθρωτικών χειρισμών/χειρονομιών 
(gestural scores) στις οποίες γίνεται πρόσβαση από 

ένα νοητικό αποθηκευτικό χώρο για συλλαβές. Αυ-
τές με τη σειρά τους τροφοδοτούν τα συστήματα που 
ελέγχουν την κινητική, αρθρωτική εκτέλεση των ανα-
παραστάσεων. Οι καινοφανείς συλλαβές χωρίς ήδη 
αναπτυγμένη αναπαράσταση θα μπορούσαν να κα-
τασκευαστούν από μεμονωμένα τεμάχια μέσω μιας 
εναλλακτικής υποσυλλαβικής οδού για την παραγω-
γή της συλλαβής/λέξης στόχου.

Η έννοια των αναπαραστάσεων αρθρωτικών χει-
ρισμών/χειρονομιών προέρχεται από την αρθρωτι-
κή φωνολογία (Browman & Goldstein, 1997) και 
τις στενά συνδεδεμένες έννοιες των συντονιστικών 
δομών και των λειτουργικών συνεργιών (Kelso & 
Tuller, 1981· Miller, 2000· van Lieshout, 2004). Οι 
Browman και Goldstein (1997) αντιλαμβάνονται τις 
αναπαραστάσεις αρθρωτικών χειρισμών/χειρονο-
μιών ως αφηρημένες φωνολογικές οδηγίες, διατυ-
πωμένες όμως με αρθρωτικούς/κινητικούς όρους. 
Θα μπορούσαμε να κάνουμε την εικασία ότι οι αντι-
κρουόμενες κινητικές διαταραχές της ομιλίας θα 
μπορούσαν να σχετίζονται με την πρόσβαση, ή την 

Παράδειγμα λέξης-στόχου: δίνω + της

δο + της

Υποσυλλαβική οδός.  
Οι συλλαβές συνταιριάζονται  
εκ νέου μέσω της φωνημικής  

συνάθροισης  
/ð + o + t +…/

Συλλαβική οδός.
Αποθηκευμένα πλαίσια 
συλλαβών
…
δο
δυ
την
της
λης
……………………..

τηςδο

μορφήματα

φωνολογική κωδικοποίηση

Φωνολογικές λέξεις

φωνητική κωδικοποίηση

Εφαρμογή των εντολών για την 
παραγωγή ήχων ομιλίας

Αναπαράσταση αρθρωτικών  
χειρισμών για κινήσεις

Σχήμα 19-2 Σχηματική αναπαράσταση των επιπέδων και της μετάβασης ανάμεσα στα επίπεδα στο μο-
ντέλο παραγωγής ομιλίας των Levelt και συνεργατών (1999).
Πηγή: Levelt, W., Roelofs, A., & Meyer, A. (1999). A theory of lexical access in speech production. 
Behavioural and Brain Sciences, 22, 1-75. 


