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Η ανάπτ υ ξη του λεξιλογίου σε παιδιά με
Σ ύνδρομο Α πνοιών στον Ύπνο
Ανδρέου Γεωργία & Ματίνα Τασιούδη
Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
andreou@uth.gr, tasioudim@hotmail.com

Abstract
Childhood Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) is a common sleep disorder with 1-6%
prevalence in different studies. So far, research mostly examined the OSAS effect on general
language ability without focusing on specific language areas. Few studies present difficulties in
verbal fluency, therefore we examined the semantic ability of 15 preschoolers with ModerateSevere OSAS and 15 without sleep problems. Results indicated that children with Mild-Severe
OSAS had significantly lower performance in receptive vocabulary and semantic relations
compared to their healthy peers. However, we found no statistically significant difference for
expressive vocabulary.
Λέξεις-κλειδιά: Σύνδρομο Απνοιών, παιδική ηλικία, λεξιλόγιο

1. Εισαγωγή
Το Σύνδρομο Απνοιών στον Ύπνο (ΣΑΥ) κατά την παιδική ηλικία πρωτοαναφέρθηκε ως μια εξαιρετικά σπάνια κατάσταση πριν από περίπου 40 χρόνια από τους
Guilleminault, Eldridge, Simmons και Dement (1967) και η πρώιμη έρευνα εστίασε
κυρίως στη σοβαρή μορφή του και τις συνέπειες που επιφέρει στην υγεία των παιδιών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής το ΣΑΥ είναι «διαταραχή της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου που χαρακτηρίζεται από διαλείπουσα
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απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού επειδή ελαττώνεται ο τόνος του φαρυγγικού
αεραγωγού, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η φυσιολογική αρχιτεκτονική του
ύπνου» (American Academy of Pediatrics 2002). Επιπροσθέτως, η Αμερικανική
Ακαδημία Ιατρικής του Ύπνου (American Academy of Sleep Medicine 2012) ορίζει
ως άπνοια την πλήρη διακοπή της αναπνοής (μείωση αναπνευστικής ροής >90%), η
οποία διαρκεί τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, ενώ ως υπόπνοια, τη μείωση τουλάχιστον κατά 30% της ροής αέρα, η οποία διαρκεί τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και
συνοδεύεται από πτώση του οξυαιμοσφαιρινικού κορεσμού κατά τουλάχιστον 4%.
Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να διατηρείται η αναπνευστική προσπάθεια από
τον ασθενή, δηλαδή η ύπαρξη δραστηριότητας (κίνησης) των αναπνευστικών μυών
του θώρακος ή/και της κοιλίας.
Το ΣΑΥ θεωρείται η σημαντικότερη από τις Διαταραχές Ύπνου κατά την παιδική
ηλικία και ο επιπολασμός του κυμαίνεται από 1% - 6% σε διάφορες μελέτες, ενώ
η παρουσία του φαίνεται να είναι υψηλότερη σε παιδιά ηλικίας 2-8 ετών (Marcus
2012, Nespoli κ.ά. 2013). Η υπερτροφία της φαρυγγικής αμυγδαλής (αδενοειδείς
εκβλαστήσεις) και των παρίσθμιων αμυγδαλών είναι τα κυριότερα αίτια του ΣΑΥ
στα παιδιά σε συνδυασμό με ανατομικά χαρακτηριστικά του κρανίου (π.χ. πρόσθια
και κατώτερη θέση του υοειδούς οστού), αλλά και με νευρομυϊκούς παράγοντες
(Katz & Marcus 2012). Η παιδική και εφηβική παχυσαρκία έχει επίσης ενοχοποιηθεί ως ισχυρός προδιαθετικός παράγοντας του ΣΑΥ, κυρίως κατά τη διάρκεια της
προεφηβείας και μετά, ενώ είναι μικρότερα τα ποσοστά εμφάνισής της ως αίτιο του
ΣΑΥ κατά την παιδική ηλικία (Narang & Mathew 2012). Άλλες μελέτες συσχετίζουν
το ΣΑΥ κατά την παιδική ηλικία με την παρουσία μη φυσιολογικής επεξεργασίας
των σημάτων των ανώτερων αεραγωγών από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Tapia
κ.ά. 2010).
Το κύριο σύμπτωμα του ΣΑΥ είναι το ροχαλητό που παρουσιάζεται επίμονα σχεδόν κάθε νύχτα, αλλά η παρουσία του από μόνη της δεν είναι επαρκής δείκτης
για τη διάγνωση του συνδρόμου (Preutthipan κ.ά. 2000). Η καταλληλότερη και
πιο πλήρης μέθοδος για τη διάγνωση του ΣΑΥ θεωρείται στη βιβλιογραφία η πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε εξειδικευμένα εργαστήρια ύπνου (Marcus κ.ά. 2012). Πραγματοποιείται κατά κανόνα
τις νυχτερινές ώρες και ο ασθενής καλείται να διανυκτερεύσει για ένα βράδυ στο
εργαστήριο. Στα πλαίσια της μελέτης καταγράφεται η ηλεκτροεγκεφαλική (ΗΕΓ),
η ηλεκτροοφθαλμολογική (ΗΟΓ) και η ηλεκτρομυογραφική (ΗΜΓ) δραστηριότητα
του ασθενούς, καθώς και η ροή του αέρα, οι κινήσεις του θωρακικού και κοιλιακού
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τοιχώματος, η θέση του σώματος, ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης, ο καρδιακός ρυθμός και οι κινήσεις των άκρων (Νένα 2009). Εκτός από την πολυκαταγραφική μελέτη, χρησιμοποιούνται επίσης ερωτηματολόγια για τη διάγνωση της υπνηλίας και
λήψη λεπτομερούς ιστορικού ώστε να ολοκληρωθεί η κλινική εικόνα του ασθενούς
(Urquhart 2013).
Κατά τη διάρκεια της πολυκαταγραφικής μελέτης καταγράφεται, μεταξύ όσων
προαναφέρθηκαν, και ο Δείκτης Απνοιών και Υποπνοιών (ΔΑΥ) ανά ώρα, ο οποίος
αποτελεί τον βασικότερο δείκτη για τη μέτρηση της σοβαρότητας του ΣΑΥ σε κάθε
ασθενή. Τα παιδιά με ΔΑΥ>1 θεωρείται ότι πάσχουν από την ήπια μορφή του ΣΑΥ, τα
παιδιά με ΔΑΥ>5 από τη μέτρια μορφή του ΣΑΥ και όταν ο ΔΑΥ είναι >10 αναφερόμαστε στη σοβαρή μορφή του ΣΑΥ (American Academy of Sleep Medicine 2012). Η
πιο αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας θεωρείται η αμυγδαλεκτομή και η αδενοειδεκτομή, που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για τα 2/3 των ασθενών τουλάχιστον
(Mitchell 2007). Άλλες επιλογές θεραπείας με μικρότερα ποσοστά επιτυχίας είναι η
ορθοδοντική θεραπεία, η μείωση της παχυσαρκίας, εάν υφίσταται, και η μάσκα θετικής πίεσης αεραγωγών (Marcus κ.ά. 2012).
Πέρα από τους κινδύνους του ΣΑΥ για την υγεία, η παρουσία του κατά την παιδική
ηλικία έχει συσχετιστεί και με προβλήματα μειωμένης προσοχής και συγκέντρωσης,
υπερκινητικότητας, νευρικότητας, παρορμητικότητας και μαθησιακών δυσκολιών
(Kohler κ.ά. 2009, Kurnatowski κ.ά. 2006). Άλλες έρευνες έχουν συσχετίσει το σύνδρομο με μειωμένη ικανότητα ακουστικής επεξεργασίας (Ziliotto κ.ά. 2006), αργή
επεξεργασία πληροφοριών, ανεπαρκή κωδικοποίηση και προβλήματα στη λεκτική
μνήμη (Spruyt κ.ά. 2009). Μάλιστα, η επίδραση του ΣΑΥ στα παιδιά φαίνεται να είναι
ακόμη πιο καθοριστικής σημασίας από αυτή που παρουσιάζεται σε ενήλικες, καθώς
κατά την πρώτη δεκαετία της ζωής παρατηρείται στον ανθρώπινο εγκέφαλο ταχύτατη νευρολογική ανάπτυξη και κατάκτηση των βασικών γνωστικών και διανοητικών
ικανοτήτων (Nelson κ.ά. 2006). Αυτές οι διαδικασίες πλήττονται σημαντικά από τις
διαταραχές αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου, λόγω της διαλείπουσας νυκτερινής υποξίας (οξειδωτικό στρες) και των συχνών αφυπνίσεων που αυτή προκαλεί με
συνέπεια τα παιδιά αυτά να έχουν αυξημένο κίνδυνο για χαμηλή σχολική επίδοση και
συνακόλουθη ακαδημαϊκή αποτυχία.
Ορισμένες έρευνες σχετικά με την αναστρεψιμότητα των γνωστικών ελλειμμάτων
υποδεικνύουν ότι μερικά από αυτά μπορεί να είναι αναστρέψιμα μετά τη θεραπεία
της ήπιας, κυρίως, άπνοιας ύπνου στα παιδιά. Ωστόσο, παράγοντες όπως η ηλικία
κατά τη στιγμή της θεραπείας, η διάρκεια της παρουσίας του ΣΑΥ στη ζωή του παι-
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διού, οι διανοητικές ικανότητες του παιδιού, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της
οικογένειας ή η αποτελεσματικότητα της θεραπείας μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά
την αναστρεψιμότητα των γνωστικών ελλειμμάτων (Landau κ.ά. 2012, MontgomeryDowns κ.ά. 2005).
Επιπλέον, υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει την επίδραση του ΣΑΥ πιο συγκεκριμένα στη γλωσσική ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία, μέσω της χρήσης εργαλείων που αξιολογούν τη γενική γνωστική και γλωσσική ικανότητα, όπως το WISCIII (Rhodes κ.ά. 1995). Υπάρχουν, ωστόσο, ελάχιστες έρευνες που έχουν εστιάσει
στην επίδραση του ΣΑΥ σε συγκεκριμένους τομείς της γλώσσας και όσες από αυτές
ασχολήθηκαν με το λεξιλόγιο εστίασαν κυρίως σε δοκιμασίες λεκτικής ευχέρειας (Halbower & Mahone 2006). Πιο συγκεκριμένα, σε μία έρευνα που εξέτασε τις
λεκτικές ικανότητες παιδιών με ΣΑΥ έχει βρεθεί ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είχαν χαμηλότερη ικανότητα κατανόησης προφορικών οδηγιών, ενώ τα παιδιά
σχολικής ηλικίας είχαν λιγότερο αναπτυγμένο λεξιλόγιο σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου (Honaker κ.ά. 2009). Μεταγενέστερη έρευνα που έγινε σε 45 παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΣΑΥ βρήκε επίσης μειωμένη ικανότητα κατανόησης λεξιλογίου
σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Landau κ.ά. 2012). Όσον αφορά τον
ελληνικό πληθυσμό, υπάρχει μέχρι στιγμής μία έρευνα που εστίασε στις γλωσσικές
ικανότητες εφήβων που ροχαλίζουν (Andreou & Agapitou 2007). Τα αποτελέσματά
της εν λόγω έρευνας συμφωνούν με όσα παρατηρούνται στη διεθνή βιβλιογραφία,
καθώς η ομάδα των εφήβων με ΣΑΥ παρουσίασε σημαντικά χαμηλότερη επίδοση σε
ένα φωνολογικό και ένα σημασιολογικό τεστ λεκτικής ευχέρειας, ενώ παράλληλα
είχε χαμηλότερη βαθμολογία στο σχολείο στο γλωσσικό μάθημα σε σχέση με την
ομάδα ελέγχου. Όσον αφορά ελληνόπουλα μικρότερης ηλικίας, υπάρχει άλλη μια
έρευνα της ομάδας μας που εστίασε τόσο στην γενική γλωσσική ικανότητα παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με ΣΑΥ όσο και στη επίδοσή τους
στους επιμέρους γλωσσικούς τομείς της φωνολογίας, της μορφοσύνταξης και της
σημασιολογίας (Andreou & Tasioudi 2015). Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν παιδιά με όλες τις μορφές του ΣΑΥ και, ενώ βρέθηκε σημαντική επίδραση του ΣΑΥ σε
όλους τους τομείς που εξετάστηκαν, η σημασιολογική ικανότητα φάνηκε να δέχεται
τη μικρότερη επίδραση. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίσαμε να εστιάσουμε περισσότερο
στην ανάπτυξη του λεξιλογίου σε παιδιά με Μέτριο έως Σοβαρό ΣΑΥ, χρησιμοποιώντας δοκιμασίες λεξιλογίου που θα εξετάσουν τόσο την κατανόηση όσο και την
παραγωγή του.
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2. Μεθοδολογία
2.1 Συμμετέχοντες – Διαδικασία
Στην παρούσα έρευνα την ομάδα στόχο αποτέλεσαν νήπια 4-6 ετών περίπου που προσήλθαν με αναφερόμενα προβλήματα αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου στο Εργαστήριο Ύπνου της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Λάρισας. Τα παιδιά διανυκτέρευσαν στην προαναφερθείσα κλινική και υποβλήθηκαν
σε πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, είναι η καταλληλότερη μέθοδος για την διάγνωση του ΣΑΥ. Κατά την έλευση των οικογενειών στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών ενημερώθηκαν προφορικά από τις ερευνήτριες για τη διεξαγωγή της μελέτης και τους
δόθηκε επιπλέον γραπτό ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη συμμετοχή του παιδιού
τους στην έρευνα και με την ερευνητική διαδικασία εν γένει. Μετά το πέρας της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου οι θεράποντες ιατροί κατέγραψαν, ανάμεσα σε άλλα
συμπτώματα, τη συχνότητα των επεισοδίων απνοιών και υποπνοιών.
Κατόπιν τούτου, επικοινωνήσαμε με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των παιδιών που
παρουσίασαν Μέτριο-Σοβαρό ΣΑΥ (ροχαλητό στον ύπνο και ΔΑΥ>5 επεισόδια/ώρα)
και, αφού λάβαμε τη συγκατάθεσή τους, επισκεφθήκαμε τους συμμετέχοντες στα σπίτια τους ή σε άλλο οικείο περιβάλλον για τη διεξαγωγή του πειράματος. Επιλέχθηκε
ο χώρος εξέτασης να είναι οικείος και όχι κάποιος χώρος στο νοσοκομείο, ώστε να
μειωθεί η πιθανότητα λανθασμένων απαντήσεων λόγω άγχους. Η διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας ήταν περίπου 30-40 λεπτά.
Στην έρευνά μας έλαβαν μέρος, με βάση τα αποτελέσματα της πολυκαταγραφικής
μελέτης ύπνου, 15 παιδιά με Μέτριο-Σοβαρό ΣΑΥ. Χρησιμοποιήθηκε επίσης και μια
ομάδα ελέγχου αποτελούμενη από 15 παιδιά που δεν πάσχουν από διαταραχές της
αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου, όπως αυτό προκύπτει από το ιατρικό ιστορικό
τους. Οι συμμετέχοντες και των δύο ομάδων προέρχονται από αστικές περιοχές της
Θεσσαλίας (Βόλος, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα). Τα στοιχεία και των τριών ομάδων
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 στην επόμενη σελίδα.

2.2 Εργαλεία
Σε όλα τα παιδιά με ΣΑΥ που συμμετείχαν στην έρευνα χορηγήθηκε ένα πακέτο
σταθμισμένων φωνολογικών δοκιμασιών του ψυχομετρικού κριτηρίου γλωσσικής
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Ομάδα Συμμετεχόντων

Πλήθος

Μέση Ηλικία

Μέσος ΔΑΥ

Μέτριο-Σοβαρό ΣΑΥ

15

5,3 έτη (ΤΑ* 0,93)

7,4 (ΤΑ 2,14)

Ομάδα ελέγχου

15

5,4 έτη (ΤΑ 1,14)

0

* Τυπική Απόκλιση
Πίνακας 1 | Μέση ηλικία και Μέσος Όρος Δείκτη Απνοιών/ Υποπνοιών (ΔΑΥ) των ομάδων

επάρκειας Λ-α-Τ-ω Ι (Τζουριάδου κ.ά. 2008), το οποίο είναι σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 4-7,11 ετών. Το εν λόγω κριτήριο σχεδιάστηκε με βάση την αναπτυξιακή
προσέγγιση απόκτησης του λόγου (Bloom & Lahey 1978) και αποτελεί ένα συνδυασμό της αναπτυξιακής ψυχογλωσσικής προσέγγισης και της γνωστικής προσέγγισης (Markman 1981). Σύμφωνα με τις Bloom & Lahey (1978) υπάρχουν 3 βασικά
επίπεδα στη γλώσσα: η μορφή που περιλαμβάνει τη φωνολογία, τη μορφολογία και
τη σύνταξη, το περιεχόμενο που περιλαμβάνει τη σημασιολογία και η χρήση που
περιλαμβάνει την πραγματολογία, ενώ σύμφωνα με τη Markman (1981) η επάρκεια
στο λόγο, εκτός από το προσληπτικό και το εκφραστικό σύστημα, εμπίπτει και στο
οργανωτικό σύστημα. Το κριτήριο επιλέχθηκε λόγω της πληρότητάς του, της καταλληλότητάς του για την ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνά μας, αλλά κυρίως χάρη στο γεγονός ότι είναι σχεδιασμένο αμιγώς για την ελληνική γλώσσα και
σταθμισμένο σε ελληνικό πληθυσμό. Επιπλέον, οι δοκιμασίες που αφορούν την ανάπτυξη του λεξιλογίου εξετάζουν τόσο την παραγωγή και την κατανόηση όσο και τη
σημασιολογική συσχέτιση εννοιών, γεγονός που μας επιτρέπει να αποκτήσουμε μια
σφαιρική εικόνα της λεξιλογικής ικανότητας των συμμετεχόντων. Οι αντίστοιχες δοκιμασίες χορηγήθηκαν και στην ομάδα ελέγχου.
Το κριτήριο αποτελείται από 10 δοκιμασίες, 4 από τις οποίες εξετάζουν την ανάπτυξη του λεξιλογίου και χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα:
i. Εικονολεξιλόγιο
Η δοκιμασία αποτελείται από 23 ερωτήματα που εκτιμούν την ικανότητα του παιδιού
να κατανοεί λέξεις που συνδέονται με καθημερινές έννοιες. Ο εξεταστής δείχνει στο
παιδί για κάθε ερώτημα μια σελίδα με 4 εικόνες και του ζητά να δείξει δύο από αυτές
(π.χ. το παιδί βλέπει μια σελίδα με εικόνες παγωτό-δέντρο-μπάλα-μωρό και ο εξεταστής λέει: Δείξε μου μωρό/ Δείξε μου δέντρο).
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ii. Λεξιλόγιο Συσχετισμού
Η δοκιμασία αποτελείται από 15 ερωτήματα με εικόνες που αξιολογούν την ικανότητα του παιδιού να κατανοεί και να συσχετίζει αντικείμενα–έννοιες που παρουσιάζονται οπτικά και έχουν κάποια εννοιολογική σχέση. Ο εξεταστής δείχνει μια σελίδα
με εικόνες για κάθε ερώτημα στο παιδί. Στο πάνω μέρος της σελίδας υπάρχει ένα
πλαίσιο με τρεις εικόνες-λέξεις με εννοιολογική συσχέτιση (π.χ. ψωμί-τυρί-μακαρόνια). Κάτω από το πλαίσιο παρουσιάζονται 4 εικόνες (π.χ. κέικ-νερό-ρύζι-πιάτο) και
το παιδί καλείται να επιλέξει τις 2 εικόνες που ταιριάζουν με αυτές που βρίσκονται
μέσα στο πλαίσιο (π.χ. κέικ-ρύζι, γιατί είναι τρόφιμα). Δεν καλείται, ωστόσο, να τις
κατονομάσει.
iii. Προσληπτικό λεξιλόγιο
Η δοκιμασία αποτελείται από 12 ερωτήματα που αξιολογούν την προσληπτική ικανότητα του παιδιού σε επίπεδο λεξιλογίου και την ικανότητά του να κατανοεί κοινές λέξεις-έννοιες από την περιγραφή τους. Παρουσιάζεται στο παιδί μία σελίδα με
4 εικόνες για κάθε ερώτημα και το παιδί καλείται να επιλέξει την εικόνα στην οποία
αναφέρεται ο εξεταστής (π.χ. το παιδί βλέπει μια σελίδα με 4 εικόνες: παπούτσια-μαγιώ-παγωτό-παλτό και ο εξεταστής του λέει: Δείξε μου αυτό που φοράμε το καλοκαίρι
στη θάλασσα).
iv. Προφορικό Λεξιλόγιο
Η δοκιμασία αποτελείται από δύο μέρη που εκτιμούν την εκφραστική ικανότητα του
παιδιού σε επίπεδο λεξιλογίου και την ικανότητά του να ορίζει κοινές λέξεις. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 14 ερωτήματα και το παιδί καλείται να βρει λέξεις από την
περιγραφή τους και την πρώτη συλλαβή τους, χωρίς ωστόσο τη βοήθεια εικόνων (π.χ.
Ο εξεταστής λέει: Πες μου μια λέξη που αρχίζει από πα και δείχνει το πτηνό που κάνει
πα-πα-πα. Το παιδί πρέπει να πει: πάπια).
Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 15 ερωτήματα και το παιδί καλείται να περιγράψει κοινές λέξεις που του ζητάει ο εξεταστής (π.χ. Τι είναι σκύλος;)

2.3 Στατιστική Ανάλυση
Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων μας χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα
στατιστικής επεξεργασίας SPSS 22. Αρχικά πραγματοποιήθηκε προκαταρκτικός έλεγχος
κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov για να ελεγχθεί η κατανομή των αποτελεσμάτων

Η ανάπτυξη του λεξιλογίου σε παιδιά με Σύνδρομο Απνοιών | 181

στις τέσσερις δοκιμασίες. Με βάση τον έλεγχο αυτό, φάνηκε ότι η κατανομή των αποτελεσμάτων στις δοκιμασίες του Προφορικού Λεξιλογίου (a=0.20), του Προσληπτικού
Λεξιλογίου (a=0.20) και του Λεξιλογίου Συσχετισμού (a=0.68) είναι κανονική, αλλά
στη δοκιμασία του Εικονολεξιλογίου αποκλίνει από την κανονική (a=0.00). Γι’ αυτό το
λόγο χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι για τη σύγκριση των επιδόσεων των
ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, για να γίνει η σύγκριση μεταξύ των μέσων επιδόσεων των
ομάδων πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος U των Mann-Whitney για ανεξάρτητα δείγματα.

3. Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 όπου καταγράφονται
οι μέσοι όροι επίδοσης των δύο ομάδων της έρευνας στις τέσσερις λεξιλογικές δοκιμασίες και οι δείκτες σημαντικότητας των αποτελεσμάτων, όπως προέκυψαν από
τον έλεγχο U των Mann-Whitney μεταξύ των ομάδων. Όπως μπορούμε να δούμε
παρατηρώντας το Μέσο Όρο επίδοσης των δύο ομάδων στον Πίνακα 2, τα παιδιά
με σοβαρό ΣΑΥ είχαν χαμηλότερη επίδοση στο σύνολο των δοκιμασιών σε σχέση με
την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, ο μη παραμετρικός έλεγχος U των Mann-Whitney για
ανεξάρτητα δείγματα μεταξύ της Ομάδας Ελέγχου και της ομάδας με Μέτριο-Σοβαρό
ΣΑΥ έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις δοκιμασίες του Εικονολεξιλογίου
(U= 21, p= 0.001), του Λεξιλογίου Συσχετισμού (U= 32, p= 0.008) και του Προσληπτικού Λεξιλογίου (U= 29.5, p= 0.004). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη
δοκιμασία του Προφορικού Λεξιλογίου (U= 49.5, p= 0.087).
Μέσος Όρος
(Τυπική απόκλιση)

Έλεγχος Mann-Whitney
για ανεξάρτητα δείγματα

Ομάδα
Ελέγχου

ΣΑΥ

U

P

Εικονολεξιλόγιο

,0 (2,00)

,3 (3,24)

,0

,001*

Λεξιλόγιο Συσχετισμού

,7 (5,06)

,1 (6,68)

,0

,008*

Προσληπτικό Λεξιλόγιο

,4 (2,20)

,3 (2,55)

,5

,004*

Προφορικό Λεξιλόγιο

(5,55)

,8 (4,99)

,5

,087

*στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα (p<0.05)
Πίνακας 2 | Μέσος Όρος αποτελεσμάτων στις δοκιμασίες και αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney
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4. Συζήτηση
Στην παρούσα έρευνα στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε την επίδραση του ΣΑΥ στη
ανάπτυξη του λεξιλογίου ελληνόφωνων παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής
ηλικίας. Με βάση τα αποτελέσματά μας, η ομάδα με Μέτριο-Σοβαρό ΣΑΥ είχε χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με την ομάδα των παιδιών με τυπική ανάπτυξη σε όλες
τις δοκιμασίες στις οποίες εξετάστηκε. Η στατιστική ανάλυση μεταξύ των ομάδων
έδειξε σημαντική επίδραση της παρουσίας του ΣΑΥ μόνο στα δύο έργα που εξέτασαν
την κατανόηση λεξιλογίου και στο έργο που εξέτασε την ικανότητα εννοιολογικής
συσχέτισης λέξεων, αλλά δεν βρέθηκε επίδραση σε επίπεδο παραγωγής λεξιλογίου.
Στο σύνολό τους τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η παρουσία του ΣΑΥ κατά τα
καθοριστικά αυτά χρόνια, κατά τα οποία παρατηρείται στον ανθρώπινο εγκέφαλο
ταχύτατη νευρολογική ανάπτυξη, επηρεάζει μέρος της γλωσσικής ανάπτυξης και
συμφωνούν με τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα που έχουν βρει επίδραση του παιδιατρικού ΣΑΥ στις γλωσσικές και γνωστικές λειτουργίες (Kohler κ.ά. 2009, Kurnatowski
κ.ά. 2006). Επιπλέον, τα αποτελέσματά μας συμφωνούν και με τις έρευνες που έχουν
δείξει ότι η παρουσία του ΣΑΥ κατά την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία
επηρεάζει τη σημασιολογική ανάπτυξη των αγγλόφωνων αλλά και των ελληνόφωνων
παιδιών (Andreou & Tasioudi 2015, Halbower & Mahone 2006), ενώ υπογραμμίζουν
ότι η επίδραση στον τομέα της σημασιολογίας κατά την προσχολική ηλικία αφορά
κυρίως το επίπεδο της κατανόησης και της εννοιολογικής συσχέτισης λέξεων και
όχι τόσο αυτό της παραγωγής λεξιλογίου. Αντίστοιχα δεδομένα για την προσχολική ηλικία έχουν βρεθεί και σε άλλες έρευνες για την αγγλική γλώσσα (Ηοnaker κ.ά.
2009, Landau κ.ά. 2012). Αντίθετα, ωστόσο, με έρευνες σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας
(Ηοnaker κ.ά. 2009) και σε εφήβους (Andreou & Agapitou 2007), δεν βρέθηκε σημαντική επίδραση στην ικανότητα παραγωγής λεξιλογίου, γεγονός που θεωρούμε ότι
οφείλεται τόσο στην ηλικιακή διαφορά των συμμετεχόντων όσο και στη διαφορετική
φύση των χορηγούμενων δοκιμασιών, καθώς σε μεγαλύτερες ηλικίες οι απαιτήσεις
παραγωγής λόγου είναι αυξημένες σε σχέση με την προσχολική ηλικία.
Μία πιθανή ερμηνεία των εν λόγω αποτελεσμάτων μπορεί να είναι η φτωχότερη
ακουστική επεξεργασία που έχει βρεθεί σε παιδιά με ΣΑΥ με τη χρήση διχωτικών
ακουστικών δοκιμασιών (Ziliotto κ.ά. 2006). Τα προβλήματα στην ακουστική επεξεργασία μπορούν σαφώς να επηρεάσουν την ικανότητα διάκρισης φωνημάτων και
κατά συνέπεια μορφημάτων και λέξεων. Τέλος, ένας ακόμη αιτιολογικός παράγοντας
για τα αποτελέσματά μας μπορεί να είναι η πιο αργή κωδικοποίηση και επεξεργασία
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πληροφοριών που έχει βρεθεί σε παιδιά με ΣΑΥ, καθώς και τα προβλήματα που έχουν
παρατηρηθεί στη λεκτική τους μνήμη (Spruyt κ.ά. 2009).
Ανακεφαλαιώνοντας, τα δεδομένα μας επιβεβαίωσαν την επίδραση του ΣΑΥ στην
ανάπτυξη του λεξιλογίου κατά την πρώτη παιδική ηλικία. Παρ’ όλα αυτά απαιτείται
περαιτέρω έρευνα ώστε να καθοριστούν τα αίτια αυτών των ευρημάτων και σε αυτό
θα μπορούσαν να συμβάλουν έρευνες που θα συνδυάζουν απλές σημασιολογικές δοκιμασίες, όπως αυτές της παρούσας έρευνας, με δοκιμασίες ακουστικής επεξεργασίας
ψηφιακού λόγου (π.χ. δοκιμασίες διχωτικής ακοής) και δοκιμασίες επεξεργασίας πληροφοριών με παράλληλη καταγραφή του χρόνου αντίδρασης, ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή η φύση των διαφορών επίδοσης ανάμεσα στα παιδιά με ΣΑΥ και τις
ομάδες ελέγχου.
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