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Apraxia The Cognitive Side of Motor Control
Georg Goldenberg
© Oxford University Press 2013

“…Apraxia is a fascinating syndrome. Clinical
observations of patients who cannot … yield intriguing
insights into the fragility of the deliberate control of
human action”.
“…apraxia is a name allotted to motor symptoms that
cannot be explained by known causes…”.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
• ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΥΟΛΙΑ - ΟΡΙΜΟΙ
• ΣΑ ΔΙΓΗ ΣΗ ΑΠΡΑΞΙΑ
• ΣΟ ΝΔΤΡΩΝΙΚΟ ΤΠΟΣΡΩΜΑ ΚΑΙ Η ΝΔΤΡΟΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΣΙ
ΑΠΡΑΞΙΔ
• ΑΠΡΑΞΙΔ ΠΑΙΓΙΩΝ - ΔΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ - ΔΠΙΚΣΗΣΔ
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• ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ
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ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΥΟΛΙΑ - ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ
1. Η «γλψζηο», ε «πξάμηο» θαη ε «γλψζηο ηεο πξάμεσο»;
2. Η «εππξαμία» θαη ε «επγλσζία» - νη πην ζύλζεηεο εγθεθαιηθέο
ιεηηνπξγίεο.
3. Απξαμία ιόγνπ ή νκηιίαο; – λαη κελ εκθαλήο ζηνλ πξνθνξηθφ
ιφγν (νκηιία), φκσο ηα ππεχζπλα λεπξσληθά δίθηπα ζπκκεηέρνπλ
ζε ηεξαξρηθά αλώηεξεο απαξηίσζεο δξαζηεξηφηεηεο θη φρη απιή
θηλεηηθή εθηέιεζε...
4. Ο γλσζηηθή πιεπξά ηνπ ειέγρνπ ηεο θίλεζεο…(“the cognitive side
of motor control…”).
5. Ση αληηπξνζσπεχεη ε αγξαθία; Καη ηη ε «απξαμηθή αγξαθία»;
6. Πφζν εθηεηακέλν είλαη ην λεπξσληθφ δίθηπν πνπ πξνζβάιιεηαη;
7. Ση καο πιεξνθνξεί ε (ζπρλή) ζπλχπαξμε αθαζίαο-απξαμίαο αιιά
θαη ζηνκαηνπξνζσπηθήο απξαμίαο κε απξαμία ιόγνπ/νκηιίαο;
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ΟΡΙΜΟΙ (Ι)

• Η απξαμία είλαη κηα θηλεηηθή δηαηαξαρή
πξνθαινχκελε απφ εγθεθαιηθή βιάβε, ζηελ νπνία ν
πάζρσλ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηνλ θηλεηηθό
ζρεδηαζκό εθηέιεζεο δξάζεσλ ή θηλήζεσλ φηαλ ηνπ
δεηνχληαη, ελψ θαηαιαβαίλεη ηη ηνπ δεηείηαη θαη είλαη
πξφζπκνο λα αληαπνθξηζεί.
• πξνέξρεηαη απφ ηε ιήμε «πξάμηο» θαη ην ζηεξεηηθφ «α».

• Η θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα νλνκαζζεί
«εππξαμία».
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ΟΡΙΜΟΙ (ΙΙ)
• Οξίδεηαη κε άιια ιφγηα σο ε απώιεηα ηεο ηθαλόηεηαο
εθηέιεζεο ζθόπηκσλ θηλήζεσλ πνπ έρνπλ εθκαζεζεί,
παξά ηελ δηαηήξεζε ηεο επηζπκίαο θαη ηεο θπζηθήο
ηθαλόηεηαο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο.

• Οη δηάθνξεο κνξθέο απξαμίαο παξαηεξνχληαη ζε
βιάβεο ησλ κεησπηαίσλ θαη βξεγκαηηθψλ ινβψλ, θαηά
θαλφλα ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ.
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• ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ ΥΟΛΙΑ - ΟΡΙΜΟΙ
• ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΗ ΑΠΡΑΞΙΑ
• ΣΟ ΝΔΤΡΩΝΙΚΟ ΤΠΟΣΡΩΜΑ ΚΑΙ Η ΝΔΤΡΟΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΣΙ
ΑΠΡΑΞΙΔ
• ΑΠΡΑΞΙΔ ΠΑΙΓΙΩΝ - ΔΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ - ΔΠΙΚΣΗΣΔ
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ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΗ ΑΠΡΑΞΙΑ
• Ιδενθηλεηηθή (ideomotor) απξαμία
• Ιδενθηλεηηθή ζρεδηαζηηθή (ideational/conceptual) απξαμία (π.ρ
ζηηίζεσο, ελδχζεσο, ...)
• ηνκαηνπξνζσπηθή (buccofacial or orofacial) απξαμία
• Καηαζθεπαζηηθή (constructional) απξαμία
• Απξαμία βαδίζεσο (gait apraxia)
• Κηλεηηθή απξαμία ησλ άθξσλ (limb-kinetic apraxia)
• Οθζαικνθηλεηηθή (oculomotor) απξαμία
• Απξαμία ηνπ ιόγνπ - apraxia of speech (AOS)
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Ιδεοκινητική απραξία
• Οη αζζελείο έρνπλ απώιεηα ηεο ηθαλόηεηαο εθηέιεζεο
θηλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ βαζίδνληαη ζηε
ζεκαζηνινγηθή κλήκε. Μπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ην πψο
εθηειείηαη ε δξαζηεξηφηεηα αιιά αλίθαλνη λα θαληαζηνύλ ή λα
κηκεζνύλ ηελ θίλεζε.
• Αλ ρξεηαζηεί όκσο λα ηελ εθηειέζνπλ δελ έρνπλ δπζθνιία (π.ρ.
λα ζεθψζνπλ ην ηειέθσλν πνπ ρηππά).
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Ιδεοκινητική /ςχεδιαςτική απραξία
• Οη αζζελείο έρνπλ δπζθνιίεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε
αιιεινπρίαο ζπζρεηηδόκελσλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
(multistep actions).
• πλίζηαηαη ζηελ αδπλακία επηινγήο θαη εθηέιεζεο ηνπ
θαηάιιεινπ θηλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ν
αζζελήο ζα νινθιεξψζεη δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ιάζνο ζεηξά, π.ρ.
ζα θνξέζεη ηα παπνχηζηα πξηλ ηηο θάιηζεο.
• Δπίζεο δηαηαξάζζεηαη ε ηθαλόηεηα απζόξκεηεο εθηέιεζεο
κηαο νηθείαο δξαζηεξηόηεηαο φηαλ δίλνληαη ηα θαηάιιεια κέζα
– εξγαιεία, π.ρ. αλ δνζεί έλα θαηζαβίδη ν αζζελήο ζα
πξνζπαζήζεη κε απηφ λα γξάςεη, ή αλ δνζεί κηα νδνληφβνπξηζα
ζα ρηεληζηεί κε απηή.
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Στοματοπροςωπική απραξία
• Από ηηο πην ζπρλέο κνξθέο απξαμίαο, ε ζηνκαηνπξνζσπηθή
απξαμία αθνξά ηελ δηελέξγεηα θηλήζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ
ζηφκαηνο, ηεο γιψζζαο, ηνπ θάξπγγα ή θαη ηνπ ιάξπγγα
θαη΄επίθιεζε πνπ δελ αθνξνύλ ηελ νκηιία.
• Γηα παξάδεηγκα νη αζζελείο δπζθνιεχνληαη λα ζθπξίμνπλ ή λα
γιείςνπλ ηα ρείιε ηνπο.
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Καταςκευαςτική απραξία
• πλίζηαηαη ζηελ αδπλακία ζρεδηαζκνύ ή θαηαζθεπήο απιψλ
ζρεκάησλ, π.ρ. λα ζρεδηάζνπλ ηεκλφκελα πεληάγσλα.
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- Απραξία βαδίςεωσ
- Κινητική απραξία των άκρων
- Οφθαλμοκινητική απραξία

• Απξαμία βαδίζεσο : δπζρέξεηα ζπληνληζκνύ ησλ θάησλ
άθξσλ ζηε βάδηζε (ρσξίο λα έρνπλ αδπλακία).
• Κηλεηηθή απξαμία ησλ άθξσλ : δπζρεξήο εθηέιεζε ιεπηώλ
θηλήζεσλ ησλ άθξσλ, άλσ ή θάησ.
• Οθζαικνθηλεηηθή απξαμία : δπζθνιία λα θαηεπζύλνληαη
ηα κάηηα πξνο ην ζηόρν, ηδίσο κε γξήγνξεο – ζαθθαδηθέο
θηλήζεηο (απνηειεί έλα απφ ηα ηξία ζπζηαηηθά ηνπ
ζπλδξφκνπ Balint).
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Απραξία λόγου/ομιλίασ - Apraxia of speech (AOS) Ι
• Οξίδεηαη σο ε δπζρεξήο ζρεδίαζε θαη ζπληνληζκόο ησλ απαξαίηεησλ
γηα ηελ νκηιία θηλήζεσλ.
• Γηα πξψηε θνξά θαηνλνκάζζεθε θαη νξίζζεθε ελ κέζσ
ακθηζβεηήζεσλ απφ ηνλ Darley θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζηε Mayo
Clinic ηε δεθαεηία ηνπ 1960.
• Η AOS είλαη κηα (λεπξνγελήο) θηλεηηθή δηαηαξαρή νκηιίαο πνπ θιηληθά
ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ «ηεκαρηαθώλ» θσλεκηθώλ
αιιαγώλ θαη αξζξσηηθώλ ζηξεβιώζεσλ.
• Πξνεξρφκελε απφ πξνζβνιή ηνπ θηλεηηθνχ
ζρεδηαζκνχ/πξνγξακκαηηζκνχ ηεο νκηιίαο δηαθνξνπνηείηαη θαη από
ηελ αθαζία θαη από ηε δπζαξζξία.
• Οη εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ζπλερψο
απνθαιχπηνληαη ελ κέζσ ακθηζβεηήζεσλ.
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Απραξία λόγου/ομιλίασ - Apraxia of speech (AOS) ΙΙ
• Πξφζθαηα ην ελδηαθέξνλ αλαδσππξψζεθε ελ κέξεη επεηδή ζπρλά
απνηειεί ην πξώην ζύκπησκα ζνβαξώλ λεπξνεθθπιηζηηθώλ λόζσλ
φπσο ε πξσηνπαζήο πξννδεπηηθή αθαζία (primary progressive aphasia,
PPA) θαη ε θινηνβαζηθή εθθχιηζε (corticobasal degeneration).
• Πεξαηηέξσ ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ε πξφζθαηε αλαθάιπςε θαη πεξηγξαθή
σο δηαθξηηήο θιηληθήο νληφηεηαο ηεο πξσηνπαζνύο πξννδεπηηθήο
απξαμίαο ηνπ ιόγνπ*,** (primary progressive apraxia of speech –
PPAOS).
* K.A. Josephs et al, Brain. 2012 May; 135(5): 1522–1536.: “Characterizing a
neurodegenerative syndrome: primary progressive apraxia of speech”.
** Joseph R. Duffy, et al, Am J Speech Lang Pathol. 2015 May; 24(2): 88–100. : “Primary
Progressive Apraxia of Speech: Clinical Features and Acoustic and Neurologic
Correlates”.
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MRI εγκεθάλος (μεηωπιαίερ ηομέρ - coronal sections of fluid attenuation inversion recoveryFLAIR sequences) αζθενούρ με θλοιοβαζική εκθύλιζη (corticobasal syndrome) : γενικεςμένη
αηποθία με πιο βαπιά πποζβεβλημένο ηο δεξιό βπεγμαηικό λοβό.

Adam Cassidy Pract Neurol 2016;16:317-322

©2016 by BMJ Publishing Group Ltd

Απραξία ομιλίασ – απραξία γραφήσ
• Ση θνηλφ κπνξεί λα έρνπλ ε απξαμία νκηιίαο θαη ε απξαμία γξαθήο;
• Η αγξαθία ζπλδέεηαη ζηε βηβιηνγξαθία είηε κε ηελ αθαζία (“aphasic
agraphia”) είηε κε ηελ απξαμία (“apraxic agraphia”).
• Πξφζθαηα ε ακηγήο θηλεηηθή αγξαθία έρεη αλαθεξζεί σο «απξαμηθή
αγξαθία» („apraxic agraphia‟). Πξνυπνζέηεη εχξεζε δηαηαξαγκέλεο
νξζνγξαθίαο κε δηαηεξεκέλε ηελ νκηιία, ρσξίο άιια ζεκεία
απξαμίαο θαη θπζηνινγηθέο θηλεηηθέο θαη αηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο.

• Η εληφπηζε ησλ ππεχζπλσλ βιαβψλ εθπιήζζεη ζε ζρέζε κε απηή ησλ
πεξηπηψζεσλ AOS.
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• ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ ΥΟΛΙΑ - ΟΡΙΜΟΙ
• ΣΑ ΔΙΓΗ ΣΗ ΑΠΡΑΞΙΑ
• ΣΟ ΝΕΤΡΩΝΙΚΟ ΤΠΟΣΡΩΜΑ ΚΑΙ Η ΝΕΤΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΙ
ΑΠΡΑΞΙΕ
• ΑΠΡΑΞΙΔ ΠΑΙΓΙΩΝ - ΔΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ - ΔΠΙΚΣΗΣΔ
• Η ΓΙΑΓΝΩΗ ΚΑΙ Η ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΡΑΞΙΩΝ
• ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ
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Πνχ θαη ηη είδνπο βιάβε πξνθαιεί απξαμία
ιφγνπ/νκηιίαο;
• Η απξαμία νθείιεηαη θαηά θαλφλα ζε βιάβεο πνπ εληνπίδνληαη ζην
επηθξαηεηηθό (ζπλήζσο ην αξηζηεξό) εγθεθαιηθό εκηζθαίξην θαη
ηππηθά ζην κεησπηαίν θαη ην βξεγκαηηθό ινβό.
• Απηή θαη κφλν ε αλαθνξά, δειαδή «κεησπηαίν θαη βξεγκαηηθφ ινβφ»,
γελλά εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα λεπξσληθά δίθηπα ηεο «εππξαμίαο»
θαη ην πόζν εθηεηακέλα κπνξεί λα είλαη...
• Αγγεηαθέο βιάβεο, ηξαπκαηηζκνί ηνπ εγθεθάινπ θαη
λεπξνεθθπιηζηηθέο λφζνη (άλνηεο, λφζνο ηνπ Parkinson, θιπ) κπνξεί
λα πξνθαιέζνπλ απξαμία.

• Έρνπλ πεξηγξαθεί θαη πεξηπηψζεηο κε βιάβεο ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ
εγθεθάινπ (π.ρ. ζάιακν), αθφκε θαη ζην κε επηθξαηεηηθό (δεμηό)
εκηζθαίξην πνπ πξνθαινχλ απξαμία!
10/12/2016
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The neuroanatomy of pure apraxia of speech in stroke.
Brain Lang. 2014 Feb;129:43-6. doi: 10.1016/j.bandl.
Graff-Radford J, Jones DT, Strand EA, Rabinstein AA, Duffy JR, Josephs KA.

• Η αξηζηεξή λήζνο ηνπ Reil θαη ε πεξηνρή ηνπ Broca έρνπλ πξνηαζεί
σο ην λεπξναλαηνκηθφ ππφζηξσκα AOS κε βάζε κειέηεο ζε αζζελείο
κε ζπλχπαξμε αθαζίαο θαη AOS κεηά απφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην.
• Μειέηεο ζε λεπξνεθθπιηζηηθήο αξρήο AOS αλαδεηθλχνπλ σο
ππφζηξσκα ηνλ πξνθηλεηηθό θαη ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ θηλεηηθφ θινηφ.
• ηελ κειέηε απηή έγηλε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηεο ππεχζπλεο
πεξηνρήο ζε αζζελήο κε ακηγή απξαμία ηνπ ιφγνπ (ρσξίο αθαζία) κεηά
εγθεθαιηθφ : νη βιάβεο ζηελ MRI εθηείλνληαη κεηαμχ αξηζηεξνύ
πξνθηλεηηθνύ θαη θηλεηηθνύ θινηνύ (the left premotor and motor
cortices).
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Η εντόπιςη των βλαβών ςτην AOS μετά από ΑΕΕ
(The neuroanatomy of pure apraxia of speech in stroke,
Brain Lang. 2014 Feb; 129: 43–46.
J Graff-Radford, et al. )
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Damage to the Left Precentral Gyrus is Associated With Apraxia of Speech in
Acute Stroke.
Stroke. 2016 Jan;47(1):31-6. doi: 10.1161
Itabashi R, Nishio Y, Kataoka Y, Yazawa Y, Furui E, Matsuda M, Mori E.

• Αλαδξνκηθά κειεηήζεθαλ 136 αζζελείο κε ηζραηκηθά (κε θελνηνπηψδε)
έκθξαθηα ζηελ θαηαλνκή ηεο αξηζηεξήο κέζεο εγθεθαιηθήο αξηεξίαο
(70.5±12.9 κέζε ειηθία, νη 79 άξξελεο). Απφ ηνπο 136, νη 22 είραλ δηαγλσζζεί
κε απξαμία ιφγνπ - AOS (7 κε ακηγή AOS θαη 15 κε απξαμία θαη αθαζία).
• Η Voxel αλάιπζε-ραξηνγξάθεζε κε ζχλδεζε ζπκπηψκαηνο-βιάβεο έγηλε κε
ρξήζε ηεο κεζφδνπ Liebermeister.
• Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ
AOS επηθεληξώλνληαλ ζηελ αξηζηεξή πξόζζηα θεληξηθή έιηθα (left
precentral gyrus).
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The diagnosis and understanding of apraxia of speech: why including
neurodegenerative etiologies may be important.
J Speech Lang Hear Res. 2012 Oct;55(5):S1518-22
Duffy JR, Josephs KA.

• Η πξννδεπηηθή απξαμία ηνπ ιφγνπ - PAOS, είλαη κηα θιηληθή δηαηαξαρή
πνπ ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ πξσηνπαζή πξννδεπηηθή αθαζία PPA.
• Η αλαγλψξηζή ηεο έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη γηα ηε ινγνζεξαπεπηηθή
πξνζέγγηζε, αιιά θαη γηα ηελ δηαζαθήληζε ηεο εληφπηζεο, ηεο δηάγλσζεο
θαη ηεο ππνθείκελεο ηζηνπαζνινγίαο.
• Σα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο PAOS δελ έρνπλ επαξθψο ζπγθξηζεί κε ηελ
κεηά εγθεθαιηθφ AOS, φκσο δελ αλακέλεηαη λα είλαη ίδηα επεηδή ζηελ
PAOS ε παζνινγία δελ αθνινπζεί αγγεηαθή θαηαλνκή.
• Η πνξεία είλαη αξγά επηδεηλνχκελε θαη νη ππεχζπλεο πεξηνρέο βξίζθνληαη
ζηνλ πξνθηλεηηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ θηλεηηθφ θινηφ.
• Η ελδειερέζηεξε κειέηε ηεο PAOS ελδερνκέλσο ζα είλαη πνιχηηκε πεγή
γλψζεσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο απξαμίαο γεληθφηεξα.
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Η εντόπιςη των βλαβών ςτην PPAOS
(Classification and clinicoradiologic features of primary progressive aphasia
(PPA) and apraxia of speech
Cortex. 2015 Aug; 69: 220–236. H. Botha, et al.).

• ε ζρέζε κε ηνπο πγηείο κάξηπξεο, νη αζζελείο κε PAOS είραλ απψιεηα
θαηάο νπζίαο ζηνλ πξνθηλεηηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ θηλεηηθφ θινηφ
ακθνηεξφπιεπξα, ζηε κέζε έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη ηηο θαηψηεξεο
κεησπηαίεο πεξηνρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ Broca θαη
ηεο λήζνπ.
• Μεησκέλε θιαζκαηηθή αληζνηξνπία (fractional anisotropy) βξέζεθε ζην
ζψκα ηνπ κεζνινβίνπ, ακθνηεξφπιεπξα ζηε πξφζζηα θεληξηθή θαη άλσ
κεησπηαία ιεπθή νπζία, ηε ιεπθή νπζία ηνπ αλψηεξνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ
θαη ηελ αξηζηεξή θάησ ηληνκεησπηαία δεζκίδα.
• Σν αξηζηεξφ εκηζθαίξην ζπκκεηείρε ζηελ παζνινγία πεξζζφηεξν απν ην
δεμηφ. Με ηελ απεηθφληζε ηαλπζηή δηάρπζεο (DTI) παξαηεξήζεθαλ
παζνινγθά επξήκαηα επίζεο ζηελ αξηζηεξή αγθηζηξψδε δεζκίδα, θαζψο
θαη ζηελ άλσ επηκήθε δεζκίδα ακθνηεξφπιεπξα.
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The Relationship Between Apraxia of Speech and Oral Apraxia:
Association or Dissociation?
Arch Clin Neuropsychol. 2015 Nov;30(7):670-82.
Whiteside SP, Dyson L, Cowell PE, Varley RA.

• Παξ΄φιν πνπ πνιινί αζζελείο κε AOS παξνπζηάδνπλ επηπξφζζεηα
παζνινγία ζηηο εθνχζηεο κε ζρεηηδφκελεο κε ην ιφγν ζηνκαηηθέο
θηλήζεηο, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν θαηαζηάζεσλ παξακέλεη αζαθήο.
• Η παξνχζα κειέηε δηεξεχλεζε ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε ζε έλα δείγκα
50 αζζελψλ κε AOS. πγθεθξηκέλα εμεηάζζεθαλ ηα επίπεδα
ζπζρέηηζεο ή δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ζηνκαηνπξνζσπηθήο απξαμίαο
θαη απξαμίαο ηνπ ιφγνπ κε ηε ρξήζε ζπζηνηρίαο δνθηκαζηψλ
ιφγνπ/αθαζίαο, νκηιίαο θαη κε ζπζρεηηδφκελσλ κε νκηιία
ζηνκαηηθψλ θηλήζεσλ.
• Βξέζεθαλ απνδείμεηο κέηξηα ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ δπν
δηαηαξαρώλ. Παξ φια απηά εμαηνκηθεπκέλα πξνθίι αζζελψλ
αλέδεημαλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ δπν δηαηαξαρψλ ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο.
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Απραξική αγραφία : η εντόπιςη τησ βλάβησ
• Η βιάβε ζηνλ εγθέθαιν ζηελ ακηγή θηλεηηθή αθξαθία («απξαμηθή
αγξαθία») εληνπίδεηαη ζην βξεγκαηηθό ινβνχ ηνπ επηθξαηεηηθνχ (ή
θαη κε!) εκηζθαηξίνπ.
•

Έρνπλ πεξηγξαθεί φκσο θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε βιάβεο εληνπίδνληαη
ζηε ξαρηνπιάγηα ή θαη έζσ επηθάλεηα ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνύ ηνπ
επηθξαηεηηθνύ γηα ην ιφγν εκηζθαηξίνπ (νπνχ γίλεηαη ε κεηαηξνπή
ησλ γξαθνθηλεηηθψλ ζρεδηαζκψλ ζε θηλεηηθέο εληνιέο).

• Δληφπηζε ηεο βιάβεο ζην ζάιακν ακθνηεξφπιεπξα έρεη επίζεο
πξφζθαηα αλαθεξζεί.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
• ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ ΥΟΛΙΑ - ΟΡΙΜΟΙ
• ΣΑ ΔΙΓΗ ΣΗ ΑΠΡΑΞΙΑ
• ΣΟ ΝΔΤΡΩΝΙΚΟ ΤΠΟΣΡΩΜΑ ΚΑΙ Η ΝΔΤΡΟΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΣΙ
ΑΠΡΑΞΙΔ
• ΑΠΡΑΞΙΕ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΕΠΙΚΣΗΣΕ
• Η ΓΙΑΓΝΩΗ ΚΑΙ Η ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΡΑΞΙΩΝ
• ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ
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Η απξαμία ιόγνπ/νκηιίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο
(CAS) Ι
American Speech-Language-Hearing Association. (2007). Childhood
apraxia of speech [Technical Report]. Available from www.asha.org/policy :
• Η απξαμία ηεο νκηιίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Childhood Apraxia of Speech CAS) είλαη κηα λεπξνινγηθή παηδηαηξηθή δηαηαξαρή ηεο νκηιίαο ζηελ νπνία ε
αθξίβεηα θαη ε ζηαζεξόηεηα (precision and consistency) ησλ απαξαίηεησλ
γηα ηελ νκηιία θηλήζεσλ είλαη επεξεαζκέλεο, ρσξίο λα ππάξρνπλ λεπξνκπτθά
ειιείκκαηα.
• Η ππξεληθή δηαηαξαρή αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ ρσξνρξνληθώλ
παξακέηξσλ ησλ αθνινπζηψλ θίλεζεο θαη νδεγεί ζε εζθαικέλε ιεθηηθή
παξαγσγή θαη πξνζσδία.
• Η ρξήζε ηνπ φξνπ θη φρη άιισλ φπσο «αλαπηπμηαθή απξαμία ηεο νκηιίαο»developmental apraxia of speech ή «αλαπηπμηαθή ιεθηηθή δπζπξαμία»developmental verbal dyspraxia ππνδεηθλύεη ηνλ θνηλό ππξήλα ησλ θιηληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ εθδήισζεο, αλ είλαη ζπγγελή ή
επίθηεηα, ή ηεο αηηηνινγίαο.
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Η απξαμία ιόγνπ/νκηιίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο
(CAS) ΙΙ
• Η CAS κπνξεί λα παξαηεξείηαη ζε ηξηα δηαθνξεηηθά θιηληθά
πιαίζηα :
1. σο απφξξνηα γλσζηψλ λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ (π.ρ.
εγθεθαιηθφ θαηά ηελ ελδνκήηξην δσή, ινηκψμεηο, ηξαπκαηηθέο
θαθψζεηο).
2. σο πξσηνπαζέο ή δεπηεξνπαζέο ζεκείν ζε παηδηά κε ζχλζεηεο
λεπξνζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο – ζχλδξνκα (π.ρ. γελεηηθά,
κεηαβνιηθά).
3. σο ηδηνπαζήο – κε ζπζρεηηδφκελεο κε θάπνηα άιιε αληρλεχζηκε
– λεπξνγελήο δηαηαξαρή.
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• ΣΑ ΔΙΓΗ ΣΗ ΑΠΡΑΞΙΑ
• ΣΟ ΝΔΤΡΩΝΙΚΟ ΤΠΟΣΡΩΜΑ ΚΑΙ Η ΝΔΤΡΟΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΣΙ
ΑΠΡΑΞΙΔ
• ΑΠΡΑΞΙΔ ΠΑΙΓΙΩΝ - ΔΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ - ΔΠΙΚΣΗΣΔ
• Η ΔΙΑΓΝΩΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΡΑΞΙΩΝ
• ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ
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ΥΟΛΙΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΝΩΗ
• Παξά ηελ χπαξμε κειεηψλ κε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα, δελ
ππάξρεη επξέηα ζπλαίλεζε γηα ηελ θαηάιιειε κέζνδν δηαγλσζηηθήο
πξνζέγγηζεο ηεο απξαμίαο.
• Σα ζπλαθόινπζα ρσξνρξνληθά ζθάικαηα ησλ θηλήζεσλ ησλ
αξζξσηψλ αλαδχνπλ ηα θύξηα αληηιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
βνεζνχλ ζηε δηάγλσζή ηεο :
1. απμεκέλε αξζξσηηθή δηάξθεηα
2. δηαζηξεβισκέλα θσλήκαηα
3. ζηαζεξφο ηχπνο ζθάικαηνο ζηελ επαλαιακβαλφκελε παξαγσγή ησλ
ίδησλ ιέμεσλ,
4. θαηάηκεζε ησλ ζπιιαβψλ, θαη
5. επηπεδσκέλνο ηφλνο ζε επίπεδν ιέμεσλ ή/θαη πξνηάζεσλ.
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A predictive model for diagnosing stroke-related apraxia of speech.
Neuropsychologia. 2016 Jan 29;81:129-39. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.
Ballard KJ, Azizi L, Duffy JR, McNeil MR, Halaki M, O'Dwyer N, Layfield C, Scholl DI, Vogel AP, Robin DA.

• Η δηάγλσζε ηεο AOS έρεη απνδεηρζεί κηα πξφθιεζε, θπξίσο ιφγσ ηεο
ζπλχπαξμήο ηεο κε αθαζία.
• ηελ παξνχζα πιεζπζκηαθήο βάζεο κειέηε 72 πεξηζηαηηθψλ κειεηήζεθαλ
πνιινί ππνςήθηνη δηαγλσζηηθνί δείθηεο γηα ηελ δηάγλσζε ηεο AOS,
γισζζνινγηθνί, γλσζηηθνί, ζηνκαηνπξνζσπηθνί θαη αξζξσηηθνί-θσλεηηθνί.
• Οη κειεηεηέο θαηαζθεχαζαλ έλα πξνβιεπηηθφ κνληέιν. Γπν κεηξήζεηο
μερψξηζαλ σο επαξθείο γηα ηε δηάθξηζε ησλ αζζελψλ κε AOS θαη αθαζία απφ
απηνχο πνπ είραλ κφλν αθαζία :
1. ηα αξζξσηηθά ζθάικαηα ζε ιέμεηο απμαλφκελνπ κεγέζνπο θαη
2. ε ζρεηηθή δηάξθεηα εθθψλεζεο ησλ θσλεέλησλ ζε ηξηζχιιαβεο ιέμεηο κε
ελαιιαγή αδχλακνπ-έληνλνπ ηφλνπ (π.ρ. κπαλάλα, παηάηα).
• Σν κνληέιν απέδεημε πςειή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα δηαρσξηζκνχ
πεξηπηψζεσλ κε ή ρσξίο AOS (c-index=0.93) θαη θαιή ζπκθσλία κεηαμχ
παξαηεξνχκελσλ θαη πξνβιεπφκελσλ πηζαλνηήησλ (calibration slope=0.94).
10/12/2016

Γρ. Νάςιοσ

33

ΥΟΛΙΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΗ AOS…
Treatment Guidelines for Apraxia of Speech: Lessons for Future Research - Julie L.Wambaugh (2006).

• Πεξίπνπ ζηα δπν ηξίηα ησλ κειεηψλ πνπ δηακφξθσζαλ ηε βάζε δεδνκέλσλ
γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο ζεξαπεπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ ζεξαπεία ηεο AOS
έιεηπαλ ηα πεηζηήξηα πσο ε αθνινπζνχκελε ζεξαπεία ήηαλ ν ππεχζπλνο
παξάγνληαο γηα ηηο παξαηεξνχκελεο αιιαγέο (Wambaugh et aI., 2006b).
• Απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε, κε δεδνκέλν πσο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο
ήηαλ κειέηεο πεξίπησζεο.
• Αλ θαη νη ηπραηνπνηεκελεο ειεγρφκελεο θιηληθέο κειέηεο (Randomized
Controlled Clinical Trials - RCTs) εηλαη ην ηδαληθφ, ηέηνηεο κειέηεο δελ είλαη νη
πην θαηάιιειεο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
AOS.
• Δπηπιένλ νη RCTs έρνπλ απαγνξεπηηθνχο γηα ηελ AOS πεξηνξηζκνχο, φπσο ν
απαηηνχκελνο κεγάινο αξηζκφο αζζελψλ, ε εηεξνγέλεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο
θαη ε ζπρλή ζπλχπαξμε αθαζίαο.
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ
• Η απξαμίεο ιφγνπ-νκηιίαο-γξαθήο πξνζβάιινπλ αλζξψπνπο ζε όιεο ηηο ειηθίεο
κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πνιιέο ππνθείκελεο αηηίεο
(λφζνπο), αληηπξνζσπεχνληεο ηδηαίηεξεο, «πςεινχ επηπέδνπ», λεπξνγελείο
θηλεηηθέο δηαηαξαρέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσλία.
• πρλά αλεπξίζθνληαη ρσξίο ηε ζπλχπαξμε άιισλ δηαηαξαρψλ ιφγνπ θαη νκηιίαο
– άιιεο θνξέο όκσο «θξύβνληαη» αλάκεζα ζηηο πνιχ πην ζπρλά εκθαληδφκελεο
ή θαη ζπλππάξρνπζεο αθαζίεο θαη δπζαξζξίεο.
• Η κειέηε ηνπ λεπξναλαηνκηθνχ ππνζηξψκαηφο ηνπο αλάινγα ηεο αηηίαο (π.ρ.
αγγεηαθήο ή λεπξνεθθπιηζηηθήο) απνθαιχπηεη εθηεηακέλα δίθηπα ζην
επηθξαηεηηθφ πην ζπρλά εκηζθαίξην, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ απνθξππηνγξάθεζή
ηεο.

• Η πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηε δηάγλσζε, παξαθνινχζεζε θαη ζεξαπεία ηνπο
δηαθέξεη απφ άιιεο επηθνηλσληαθέο δηαηαξαρέο θαη απνηειεί κεγάιε θαη – ελ
πνιινίο – αλεθπιήξσηε αλάγθε-πξφθιεζε.
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Σας εσταριστώ πολύ!
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