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Αναπτυξιακή Απραξία της
Ομιλίας (Malmenholt et al., 2016)
Ta επτά κορυφαία χαρακτηριστικά της ομιλίας που έχουν
αναφερθεί ως κλινικά συμπτώματα για τα παιδιά με
CAS (Αναπτυξιακή Παιδική Απραξία της Ομιλίας)είναι:
 παραγωγή ασυνεπούς ομιλίας (85%)
 δυσκολίες αλληλουχίας και διαδοχοκίνησης (71%)
 στοματοκινητικά ελλείμματα (63%)
 σφάλματα στη φώνηση φωνηέντων (62%)
 εκφραστικές διαταραχές (61% )
 δυσκολίες
στην
παραγωγή
συμφωνικών
συμπλεγμάτων (54%)
 και προσωδιακές διαταραχές (53%)

Απραξία της Ομιλίας

(Asaei et al., 2016; Vandenberghe, 2016).
Τα ερευνητικά δεδομένα επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην
προοδευτική απραξία της ομιλίας (PPAOS) με στόχο τη
βελτίωση
της
κατανόησης
των
ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της ομιλία που διαθέτει
η AOS σε σχέση με τις άλλες νευροκινητικές
διαταραχές της ομιλίας (MSD).
Στόχος των ερευνητών αποτελεί ο καθορισμός:
• του εάν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι AOS,
• τι συμπτωματολογία περιλαμβάνουν αυτοί οι τύποι
• και πώς μπορεί αυτή η ταξινόμηση να δομήσει
ολοκληρωμένες
δοκιμασίες
αξιολόγησης
και
θεραπευτικά μοντέλα που θα καλύπτουν ένα ευρύτερο
φάσμα ατόμων.

Απραξία της Ομιλίας

(Asaei et al., 2016; Vandenberghe, 2016).

Ως προς τα χαρακτηριστικά της ομιλίας και της
γλώσσας καταγράφονται σφάλματα σε επίπεδο
παραγωγής ήχων και γλωσσικής έκφρασης που
αντικατοπτρίζουν:
βλάβες ή ελαττωματικό μηχανισμό κινητικού
προγραμματισμού
αδυναμία δημιουργίας προγραμμάτων ελέγχου του
στοματοκινητικού μηχανισμού
ένα συνδυασμό αυτών με προβλήματα ανάλογα με
τις περιοχές του εγκεφάλου που έχουν προσβληθεί.

Απεικονιστικές Μέθοδοι και AOS
(Beauchet et al., 2001; Ahmed et al.,2016)

Απεικονιστικές Μέθοδοι και AOS
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Η

κλινική ετερογένεια των νευροεκφυλιστικών
διαταραχών παραμένει θεμελιώδες στοιχείο προς
διερεύνηση και αυτό το ζήτημα μπορεί να
διευκρινιστεί μόνο με τη μελέτη των νευρωνικών
δικτύων.
Η κατανόηση αυτών των δικτύων και πώς αυτά
συμμετέχουν στην οργάνωση και έκφραση του
λόγου όχι μόνο θα προωθήσει την κλινική
κατανόηση όλων αυτών των όρων και των
ποικίλων φαινοτύπων τους, αλλά και να παρέχει
μεγαλύτερη
διορατικότητα
ως
προς
τη
παθοφυσιολογία τους.

Απεικονιστικές Μέθοδοι και AOS
(Beauchet et al., 2001; Ahmed et al.,2016)

Απεικονιστικές Μέθοδοι και AOS
(Beauchet et al., 2001; Ahmed et al.,2016)

Η χαρτογράφηση των συγκεκριμένων περιοχών
του εγκεφάλου μέσω της νευροαπεικόνισης και

ειδικά της fMRI και του PET που σχετίζονται με
τον κινητικό προγραμματισμό και την σχεδίαση

των κινήσεων που συμμετέχουν στην ομιλία θα
οδηγήσει σε νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές

προσεγγίσεις.

Genes & Απραξία της Ομιλίας
(Whitwell et al, 2016; Duffy, 2016).

Οι γενετικές βάσεις για αρκετές γενετικές διαταραχές που
μπορούν να προκαλέσουν AOS εντοπίζονται με
επιταχυνόμενο ρυθμό κατά τα τελευταία χρόνια.
Αρκετές νευρολογικές ασθένειες αναταξινομήθηκαν ή
μετονομάστηκαν και αναπτύχθηκαν νέες συνθήκες και νέες
συμπτωματολογίες που έχουν αναγνωριστεί.
Σαν Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης σε επίπεδο ταξινόμησης
είναι πιθανό να έχουν μια πιο πλήρη κατανόηση των
νευροκινητικών διαταραχών εν γένει που συνδέονται με
ασθένειες και νευρολογικά σύνδρομα ή όπως ατροφία
πολλαπλών
συστημάτων,
κληρονομική
νωτιαιοπαρεγκεφαλιδική ατροφία και εμφανίζουν εικόνα
όμοια με την πρωτογενή προοδευτική απραξία (PPAOS).

Genes & Απραξία της Ομιλίας
(Whitwell et al, 2016; Duffy, 2016).

Tο ερώτημα που τίθεται από την
επιστημονική κοινότητα είναι αν τα
γονίδια και επιδράσεις τους είναι η
αιτία της γενετικής μεταβολής των
ατομικών διαφορών στην απραξία
της ομιλίας ή υπάρχουν ευρύτερες
επιδράσεις

στο

νευροκινητικό

μηχανισμό που δημιουργούν την
εικόνα των διαταραχών στο σύνολό
τους.

Genes & Απραξία της Ομιλίας
(Whitwell et al, 2016; Duffy, 2016).

Ιδιαίτερα σημαντική καταγράφεται η συσχέτιση με την έννοια
της αλληλεπίδρασης των γονιδίων με το περιβάλλον.
Χρειάζεται
να
χαρτογραφηθούν
οι
περιβαλλοντικοί
παράγοντες που παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο και οδηγούν
στην έκφραση των χαρακτηριστικών των γονιδίων ή δρουν
προστατευτικά.
Κρίσιμο είναι επίσης ότι υπάρχουν πολυμεταβλητοί φαινότυποι
κάτι που αυξάνει δραματικά το πλήθος του δείγματος που θα
απαιτηθεί για να χαρτογραφηθούν και να αναλυθούν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε δυσκολίες της
οργάνωσης της ομιλίας και των χαρακτηριστικών του
προφορικού λόγου. Μελέτες έχουν διενεργηθεί γύρω από τις
περιοχές 5p15.1-p14.1 και 17p13.1-q11.1.

Genes & Απραξία της Ομιλίας
(Whitwell et al, 2016; Duffy, 2016).

Η
έννοια
ελλιπής
κληρονομικότητα
ή
(κληρονομισημότητα) περιγράφει τη δυσκολία της
μετάβασης από τις στατιστικές εκτιμήσεις μέχρι την
ταυτοποίηση των διαταραχών και των διαταρακτικών
παραγόντων το αποτέλεσμα όλων των μετρήσεων να
είναι ικανό προς γενίκευση (Eicher et al., 2010)

Σήμερα είτε έχουμε μικρά δείγματα μέχρι στιγμής με
στατιστικές και μεθοδολογικές αδυναμίες ή υψηλό επίπεδο
ετερογένειας των εμπλεκομένων γενετικών μηχανισμών
είτε
υψηλό
ποσοστό
εσφαλμένων
θετικών
αποτελεσμάτων (Shen et al., 2005) με συνέπεια τα
δεδομένα να μην μπορούν να αναπαραχθούν
(Moonesinghe et al., 2008)

Ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την
ταξινόμηση των διαταραχών
(Whitwell et al., 2016; Vandenberghe, 2016)
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Κατά τα προσεχή έτη θα μπορούμε να γνωρίζουμε
περισσότερα για τη σχέση μεταξύ του κεντρικού νευρικού
συστήματος και του ελέγχου των δομών του λόγου κατά
τη διάρκεια της ομιλίας.
Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις για το θεραπευτικό
σχεδιασμό των MSD που έχουν ως προτεραιότητα τη
στοματοκινητική
άσκηση
και
τη
φωνολογική
ευαισθητοποίηση.
Η σχετική αξία των νέων ερευνητικών δεδομένων μέσω της
μελέτης της γενετικής και των νευροαπεικονιστικών
μελετών και η μεταφορά των αποτελεσμάτων τους στην
κλινική πρακτική είναι καίριας σημασίας για την αύξηση
της λειτουργικότητας και την πρώιμη παρέμβαση.

Ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την
ταξινόμηση των διαταραχών

(Duffy, 2016; Worthington, 2016)
Ομοίως, μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για τις
διαφορές μεταξύ της φυσιολογίας των άκρων σε σχέση με
τις κινήσεις της ομιλίας. Για παράδειγμα, δεν
καταλαβαίνουμε ακόμη γιατί πολλές φαρμακολογικές και
χειρουργικές επεμβάσεις που βελτιώνουν τη διαταραχή
των κινητικών λειτουργιών σε ορισμένες ασθένειες είναι
σημαντικά πιο αποτελεσματικές για τις κινήσεις των άνω
άκρων από την ομιλία.
Θα πρέπει να ελπίζουμε ότι στην επόμενη δεκαετία οι ειδικοί
νευροεπιστήμονες, οι νευρολόγοι, σε συνδυασμό με τους
ειδικούς λογοθεραπευτές θα καταφέρουν να καταλάβουν
αυτές τις διαφορές ως απαραίτητη προϋπόθεση για την
ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών ιατρικών θεραπειών για
MSD.

Παράγοντες που
επηρεάζουν την
αξιολόγηση της ομιλίας
(Hartley, 2001; Eysenck et al., 2007; Wauthia & Rossignol, 2016)

Γήρας

Νευροεκφυλιστικές
ή επίκτητες βλάβες

Άγχος Κατάθλιψη

Παράγοντες που επηρεάζουν
την αξιολόγηση της ομιλίας
(Hartley, 2001; Eysenck et al., 2007; Lezak et al.,2012; Wauthia & Rossignol, 2016)

Οι

αλληλεπιδράσεις μεταξύ συναισθήματος και
γνωστικής λειτουργίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για
την κατανόηση και τη βελτίωση της απόδοσης των
γνωστικών λειτουργιών σε άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας (Mather & Carstensen, 2005).
Οι ηλικιωμένοι κατευθύνουν την προσοχή τους με
βάση συναισθηματικά κίνητρα σε αντίθεση με τους
νεότερους που δεν δείχνουν κάποια διαφοροποίηση.
Έχει δειχθεί ότι επικεντρώνονται κυρίως σε ερεθίσματα
που εγείρουν θετικά συναισθήματα έναντι όσων
εγείρουν αρνητικά συναισθήματα (Mather &
Carstensen, 2005).

Νέες κατευθύνσεις και προοπτικές
σχετικά με την αξιολόγηση και τη
θεραπεία της AOS (Duffy, 2016)

Νέες κατευθύνσεις και προοπτικές
σχετικά με την αξιολόγηση και τη
θεραπεία της AOS (Duffy, 2016)
Ένας αυξανόμενος αριθμός ατόμων με MSD θα μπορεί σε
απευθείας σύνδεση να διαχειρίζεται δεδομένα φωνής και
κείμενο ομιλίας, να αποθηκεύει και να μοιράζεται τα
δεδομένα αυτά με τον ιατρό και τον λογοθεραπευτή του
καθώς και να διατηρεί ένα αρχείο δεδομένων με ασκήσεις
εξάσκησης για το σπίτι και καταγραφές της ομιλίας του
για μεταγενέστερες προσαρμογές από κλινικό ιατρό ή θα
ανεβάζει δείγματα ομιλίας σε ένα απομακρυσμένο server
για κλινικά ή ερευνητικά πρωτόκολλα.
Μερικά ενθαρρυντικά στοιχεία είναι ήδη καταγεγραμμένα και
έχουν εφαρμοστεί όσο το επιτρέπει η τηλεϊατρική και τα
ανάλογα λογισμικά προγράμματα που παράγονται
σχετικά.

Νέες κατευθύνσεις και προοπτικές
σχετικά με την αξιολόγηση και τη
θεραπεία της AOS (Duffy, 2016)
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε 10 χρόνια, πολλές από τις σημερινές
τεχνολογίες για την αξιολόγηση, θεραπεία, και συλλογή
δεδομένων θα γίνει πιο φιλική προς το χρήστη, πιο ευέλικτη,
λιγότερο ακριβή, και να αναβαθμιστεί ή πιο σωστά θα ελεγχθεί
η χρηστικότητά της και η αποτελεσματικότητά της.
Λογισμικά που περιλαμβάνουν αναγνώριση και παραγωγή
ομιλίας από κείμενο και το αντίστροφο, οι τράπεζες
αποθήκευσης και ανάλυσης φωνής και τα avatars για την
προσομοίωση της θεραπείας είναι ότι πιο καινοτόμο
αναπτύσσεται σήμερα.
Τα λογισμικά αναγνώρισης της ομιλίας μπορούν να εξελιχθούν
αρκετά για να επιτρέψουν την χρήση τους ως ένα εργαλείο για
να παρέχουν ανατροφοδότηση με υψηλή ευκρίνεια
αποκωδικοποίηση της οριακά κατανοητής δυσαρθρικής
ομιλίας.

Νέες κατευθύνσεις και προοπτικές
σχετικά με την αξιολόγηση και τη
θεραπεία της AOS (Duffy, 2016)
Ιδιαίτερη σημασία για την υποστήριξη των ατόμων με
αναπτυξιακές διαταραχές αποκτά η έννοια της πρώιμης
ανίχνευσης που όταν εξασφαλιστεί οδηγεί στην πρώιμη
υποστήριξη και την πρώιμη παρέμβαση κάτι που καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα παραγόντων για καλύτερη πρόγνωση της
διαχείρισης των διαταραχών.
Σχετίζεται άμεσα με την πλαστικότητα του εγκεφάλου και τη
δυνατότητα εκπαίδευσης και δημιουργίας αντισταθμιστικών
στρατηγικών επεξεργασίας των ερεθισμάτων, δημιουργεί ένα
πλαίσιο παρέμβασης όπου όλα γίνονται πιο γρήγορα, με
λιγότερο κόπο, είναι πιο επιστημονικά αποδεκτό και πιο ηθικό.
Παράλληλα το πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης είναι πιο
ανώδυνο, πιο οικονομικό και με μεγαλύτερη προληπτική δράση
για μελλοντικά ζητήματα.

Τεκμηρίωση της επιστημονικής
γνώσης (Eliot & Grigorenko,2014)
 στάδιο της ανακάλυψης στο οποίο αναφέρεται η προσπάθεια
σύνδεσης μιας δυσκολίας επικοινωνίας με το γενετικό μηχανισμό
 στάδιο της κλινικής εγκυρότητας όπου αναπτύσσονται οι
βασισμένες ερευνητικές αποδείξεις σε κατευθυντήριες γραμμές για
τη κατάλληλη σύνδεση των γονιδιοματικών ανακαλύψεων με ένα
συγκεκριμένο θέμα.
 το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την κλινική ωφελιμότητα και την
εισαγωγή των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν σχεδιαστεί
θεωρητικά στην κλινική πράξη (τη μετάδοση της γνώσης, την
εξειδίκευση των δεδομένων και τη δημιουργία ειδικών τεστ
αξιολόγησης και πρωτοκόλλων παρέμβασης)
 στο τέταρτο στάδιο περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των πρακτικών
αποτελεσμάτων της έρευνας και της χρησιμότητας των
αποτελεσμάτων της για την κοινωνία και η καταγραφή των δεικτών
ωφελιμότητα τους.

Τεκμηρίωση της επιστημονικής
γνώσης (Eliot & Grigorenko,2014)
Σημαντικό είναι ότι σήμερα στο δεύτερο στάδιο
ανάλυσης φτάνει μόνο το 3% των ερευνητικών
δημοσιευμένων μελετών και ότι ακόμη επιμένουμε σε
ζητήματα εγκυρότητας και ανάλυση των δεδομένων
ώστε να μετρηθεί ο γονότυπος με ακρίβεια,
αξιοπιστία και ελάχιστη δαπάνη.
Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα συμβάλλει
στη διαφοροδιάγνωση και την σχεδίαση των προφίλ
εξατομικευμένων μορφών παρέμβασης.

Μελλοντικές προοπτικές σχετικά με την
αξιολόγηση και τη θεραπεία της AOS
(Duffy, 2016)

Στην επόμενη δεκαετία θα υπάρχουν τεκμηριωμένα
ερευνητικά δεδομένα και αποτελέσματα σχετικά με:
 τη διακρανιακή μαγνητική διέγερση του εγκεφάλου
 Τη χρηστικότητα της βιοανάδρασης
 διακρανιακή διέγερση συνεχούς ρεύματος
 τον ηλεκτρομαγνητική ερεθισμό.
Τα αποτελέσματα θα οδηγήσουν σε αναπροσαρμογή
ή σε εγκατάλειψη ή την τελειοποίηση τους και την
ένταξή τους στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική
μέσω της δημιουργίας και υποστηρικτικών
πρωτοκόλλων εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας
(AAC)

Μελλοντικές προοπτικές σχετικά με την
αξιολόγηση και τη θεραπεία της AOS
(Duffy, 2016)

Μία καλύτερη κατανόηση του σημαντικού χαρακτηριστικά
των επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων μεταξύ ακροατών
και των ατόμων με MSD πρέπει να οδηγήσει σε βελτιώσεις
των θεραπειών που στοχεύουν σε στρατηγικές
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μέσω της ενεργητικής
ακρόασης.
Θα μπορούσαμε να δούμε την εμφάνιση των
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το πότε τέτοιες
στρατηγικές θα πρέπει να επιδιωχθούν για τις
νευροεκφυλιστικές ασθένειες όταν τα συμπτώματα είναι
έντονα και η δυσκολίες επηρεάζουν σημαντικά την
λειτουργικότητα σε σημείο που η τροποποίηση της
ομιλίας δεν είναι πλέον εφικτή ή για τις συνθήκες στις
οποίες ανάκαμψη αναμένεται αλλά είναι αργή.

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις για τις
νευροκινητικές διαταραχές
(Κοσμίδου, 2008)

Μέσα από τις διαδικασίες της διεπιστημονικής
εκτίμησης στοχεύουμε να εντοπίσουμε και να
περιγράψουμε
τους
νευροανατομικούς
συσχετισμούς και τη συμπεριφορική εικόνα του
εξεταζόμενου.
Καταγράφεται επίσης ότι μια ολοκληρωμένη εκτίμηση
μπορεί να χαρτογραφήσει την διαφοροποίηση σε
τομείς που αφορούν την επικοινωνία και να
συσχετίσει τη συνάφεια της συμπεριφοράς με την
νευροανατομία καθώς και την διαφοροποίηση των
γνωστικών μηχανισμών σε διαγνωστικές ομάδες
που παρουσιάζουν παρόμοιες λειτουργίες ή
διαταραχές.

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις για τις
νευροκινητικές διαταραχές
(Κοσμίδου, 2008)

Η

διεπιστημονική εκτίμηση είναι σημαντική όσον αφορά την
πρώιμη ανίχνευση των διαταραχών και την διαφοροδιάγνωση
ειδικά σε αρχόμενες διαταραχές ή σε περιπτώσεις όπου
υπάρχουν διαταραχές σε ήπιο στάδιο εγκεφαλικής λειτουργίας.
Καταγράφεται σημαντικός ρόλος στην ανίχνευση αλλά και στην
πρόγνωση της εξέλιξης τη κατάστασης των ασθενών καθώς
μπορεί να βοηθήσει να καθοδηγηθούν οι επαγγελματίες υγείας
που θα ασχοληθούν με τη θεραπευτική αγωγή και τη σχεδίαση
ενός καλύτερου προγράμματος αποκατάστασης.
Σημαντικό ρόλο παράλληλα εμφανίζει και ως προς τους ασθενείς
καθώς είναι καίριας σημασίας η δυνατότητα καθοδήγησης
των ασθενών και των συγγενών ή φροντιστών τους και ώστε
να θέσουν ρεαλιστικούς στόχους και μακροπρόθεσμα να
εντάξουν και να αυξήσουν την λειτουργικότητα του ίδιου του
ασθενή.

Παραδείγματα μεθόδων και
θεραπευτικών προσεγγίσεων

Παραδείγματα μεθόδων και
θεραπευτικών προσεγγίσεων
Μέθοδος Padovan
Η «Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση» βασίζεται στις νευρο-μυοφυσιολογικές λειτουργίες και τις οντογενετικές εξελικτικές διαδικασίες
για την κατάκτηση του βαδίσματος ως βασική προϋπόθεση για την
περαιτέρω εξέλιξη της ομιλίας και της σκέψης. (Βάδιση – Ομιλία –
Σκέψη).
Ελέγχει τις νευρο-μυο-φυσιολογικές λειτουργίες των αντανακλαστικών
– αυτόνομων λειτουργιών του στόματος (Αναπνοή – Θηλασμός –
Μάσηση – Κατάποση) και παρεμβαίνει στις παρουσιαζόμενες
διαταραχές ή αποκλίσεις π.χ. στοματική αναπνοή.
Ταυτόχρονα με τη νευρο-μυολειτουργική θεραπεία παρεμβαίνει στις
παρουσιαζόμενες διαταραχές του λόγου (διαταραχές της άρθρωσης,
γλωσσική aπραξία).

Παραδείγματα μεθόδων και θεραπευτικών
προσεγγίσεων – Μυολειτουργική Θεραπεία
(Cunningham et al.,2016; Lüke, 2016)

Παραδείγματα μεθόδων και θεραπευτικών
προσεγγίσεων – Άρθρωση & Φωνολογία
(Cunningham et al.,2016; Lüke, 2016)

Παραδείγματα μεθόδων και θεραπευτικών
προσεγγίσεων – Αναπνοής
(Cunningham et al.,2016; Lüke, 2016)

Μελλοντικές Προοπτικές (Duffy, 2016)

Μελλοντικές Προοπτικές (Duffy, 2016)
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε 10 χρόνια θα πρέπει να
αγωνιζόμαστε να διαχειριστούμε τον αυξημένο αριθμό
ατόμων που θα χρειάζονται υποστήριξη στον τομέα της
επικοινωνίας.
Τα μοντέλα ανάλυσης της συμπεριφοράς και της
απεικόνισης της εγκεφαλικής λειτουργίας θα συμβάλουν
στην κατανόηση των αισθητικοκινητικών διαδικασιών που
εμπλέκονται στην παραγωγή της ομιλίας.
Μελλοντικές θεραπείες είναι πιθανό να επωφεληθούν από
τις θεωρητικές και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Πλέον οι
παρεμβάσεις που μέχρι σήμερα έχουν ελάχιστα συνδεθεί
με την έρευνα εγκαταλείπονται και προωθείται η ανάπτυξη
των πιο αποτελεσματικών τεχνικών αποκατάστασης.

Βιβλιογραφία
Ahmed, R. M., Devenney, E. M., Irish, M., Ittner, A., Naismith, S., Ittner, L. M., ... & Kiernan, M. C. (2016). Neuronal network
disintegration: common pathways linking neurodegenerative diseases. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, jnnp2014.
Asaei, A., Cernak, M., & Laganaro, M. (2016). PAoS Markers: Trajectory Analysis of Selective Phonological Posteriors for Assessment
of Progressive Apraxia of Speech. In Proceeding on the 7th Workshop on Speech and Language Processing for Assistive
Technologies (SLPAT) (No. EPFL-CONF-220897).
Ballard, K. J., Azizi, L., Duffy, J. R., McNeil, M. R., Halaki, M., O’Dwyer, N., ... & Robin, D. A. (2016). A predictive model for diagnosing
stroke-related apraxia of speech. Neuropsychologia, 81, 129-139.
Bauman-Waengler, J. (2012). Articulatory and phonological impairments: A clinical focus (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
Beauchet, O., Giraux, P., Schneider, F., Peyron, R., Barral, F., & Laurent, B. (2001). Brain abnormalities underlying limb apraxia in
corticobasal degeneration: an fMRI study. Dialogues in clinical neuroscience, 3(3), 214.
Cunningham, K. T., Haley, K. L., & Jacks, A. (2016). Speech sound distortions in aphasia and apraxia of speech: reliability and
diagnostic significance. Aphasiology, 30(4), 396-413.
Duffy, J. R. (2016, August). Motor Speech Disorders: Where Will We Be in 10 Years?. In Seminars in speech and language (Vol. 37,
No. 03, pp. 219-224). Thieme Medical Publishers.
Eysenck, M. W., Derakshan, N., Santos, R., and Calvo, M. G. (2007). Anxiety and cognitive performance: attentional control theory.
Emotion 7:336. NY, pp. 288–317.
Goldenberg, G. (2016). Does therapy of apraxia generalize to daily living?. Revue de neuropsychologie, 8(2), 105-107.
Κοσμίδου, Μ., (2008). Κλινική Νευροψυχολογική Εκτίμηση. Αθήνα. Παρισιάνου Επιστημονικές Εκδόσεις.
Lüke, C. (2016). Impact of speech-generating devices on the language development of a child with childhood apraxia of speech:
a case study. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 11(1), 80-88.
Malmenholt, A., Lohmander, A., & McAllister, A. (2016). Childhood apraxia of speech: A survey of praxis and typical speech
characteristics. Logopedics Phoniatrics Vocology, 1-9.
Moser, D., Basilakos, A., Fillmore, P., & Fridriksson, J. (2016). Brain damage associated with apraxia of speech: evidence from case
studies. Neurocase, 1-11.
Peter, B., Wijsman, E. M., Nato Jr, A. Q., Matsushita, M. M., Chapman, K. L., Stanaway, I. B., ... & University of Washington Center for
Mendelian Genomics. (2016). Genetic Candidate Variants in Two Multigenerational Families with Childhood Apraxia of
Speech. PloS one, 11(4), e0153864.
Whitwell, J., Duffy, J., Strand, E., Machulda, M., Clark, H., Senjem, M., ... & Josephs, K. (2016). Tracking the Development of Aphasia
in Primary Progressive Apraxia of Speech: A Tensor-Based Morphometry Study (P4. 032). Neurology, 86(16 Supplement), P4032.
Whitwell Vandenberghe, R. (2016). Classification of the primary progressive aphasias: principles and review of progress since
2011. Alzheimer's research & therapy, 8(1), 1.
Worthington, A. (2016). Treatments and technologies in the rehabilitation of apraxia and action disorganisation syndrome: A
review. NeuroRehabilitation, 39(1), 163-174.

