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Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί η επίδραση της νοερής εξάσκησης στη 

κινητική, γνωστική και συναισθηματική ικανότητα ατόμων με αρχόμενη άνοια. Παρόλο που 

η νοερή εξάσκηση είναι πολλά υποσχόμενη τεχνική για τη νευρολογική αποκατάσταση,  

λίγες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα στη νόσο του Πάρκινσον, ενώ στη νόσο 

Αλτσχάιμερ δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα από τυχαιοποιημένες έρευνες. Επίσης, η 

νοερή εξάσκηση αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο προς μελέτη, καθώς είναι οικονομικά 

προσιτή και δε δημιουργεί συνθήκες επικινδυνότητας για πτώση ή άλλο ατύχημα. Δεδομένου 

ότι δεν περιλαμβάνει εμφανή κίνηση, η νοερή εξάσκηση δεν προκαλεί πόνο και η χρήση της 

δεν έχει περαιτέρω επιπλοκές στα άτομα  Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για 

την πραγματοποίηση της νοερής εξάσκησης. Συνεπώς, η πραγματοποίηση της παρούσας 

έρευνας κρίνεται σημαντική μιας και πιθανά η νοερή εξάσκηση σε συνδυασμό με το 

πρόγραμμα άσκησης, ωφελήσει άτομα με αρχόμενη άνοια. Ως εκ τούτου, η διεξαγωγή της 

παρούσας έρευνας, που θα μελετήσει την επίδραση της νοερής εξάσκησης στα ελλείμματα 

ατόμων μα αρχόμενη άνοια, όπως στην ισορροπία, δύναμη, λειτουργικότητα, γνωστική 

ικανότητα, κατάθλιψη και  ποιότητα ζωής, κρίνεται απαραίτητη και σημανιτκή.  

Για τους σκοπούς της τυχαιοποιημένης αυτής έρευνας εκτιμάται ότι θα 

χρησιμοποιηθεί δείγμα εκατό πέντε ατόμων (105) με  αρχόμενη άνοια, οι οποίοι θα 

συμμετέχουν εθελοντικά στην πειραματική διαδικασία. Θα είναι δείγμα ευκολίας από 

συγκεκριμένη Δομή (Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου) στην Αττική από την Εταιρεία 

Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το δείγμα θα ακολουθήσει στη Δομή συγκεκριμένο φυσικοθεραπευτικό 

πρόγραμμα ασκήσεων 24 συνεδριών με εργαζόμενη φυσικοθεραπεύτρια της Δομής, με 

συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα, διάρκειας 45 λεπτών, για τρεις μήνες (12 εβδομάδες). 

Με τυχαία δειγματοληψία, συγκεκριμένα με τη μέθοδο της κλήρωσης, θα σχηματιστούν οι 

τρεις ομάδες της έρευνας: (α) πειραματική ομάδα (n=35) που θα εφαρμόσει τη νοερή 

εξάσκηση παράλληλα με το πρόγραμμα της άσκησης, (β) ομάδα μόνο άσκησης (n=35) και (γ) 

ομάδα ελέγχου (n=35), που δεν θα κάνει ούτε πρόγραμμα άσκησης ούτε πρόγραμμα νοερής 

εξάσκησης.  Η επιλογή των ατόμων θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

(α) Να έχουν διαγνωσμένη αρχόμενη άνοια  

(β) Να κατανοούν τον προφορικό - γραπτό λόγο και να εκτελούν παραγγέλματα  

(γ) Να εκτελούν πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας μέτριας έντασης με συχνότητα δυο 

φορές την εβδομάδα  

(δ)  Να είναι άτομα και των δύο φύλων, ηλικίας από 65 – 95 ετών 

(στ) Να είναι περιπατητικοί  

(ζ) Να μην έχουν άλλα συνοδά οξέα προβλήματα υγείας το τελευταίο μήνα  
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Tα κριτήρια αποκλεισμού του δείγματος θα είναι  

(α) σοβαρή μορφή άνοιας  

(β)  ψυχιατρικά προβλήματα  

(γ) σοβαρά προβλήματα υγείας που επηρεάζουν τη βάδιση  

Οι δοκιμασίες αξιολόγησης που θα πραγματοποιηθούν στην αρχή, στο ενδιάμεσο 

(τέλος της 8
ης

 εβδομάδας) και στο τέλος της πειραματικής διαδικασίας (12
ης

 εβδομάδας) στις 

τρεις ομάδες είναι:  

(α) Κλίμακα Ισορροπίας Berg «Balance Berg Scale»  

(β) Δοκιμασία «Multidirectional Reach Test»  

 (γ) Δοκιμασία «Timed Up and Go»  

(δ) Δοκιμασία «Five times sit to stand test»  

(ε) Δοκιμασία «Walking while talking test»  

(στ) Κλίμακα Γηριατρικής Κατάθλιψης  

(η) Επισκόπηση υγείας EQ-5D    

Η διάγνωση θα ακολουθήσει τα DSM-IV και NINCDS/ADRDA κριτήρια. Οι 

διαγνωστικές δοκιμασίες που θα εφαρμοστούν από νευροψυχολόγο μία φορά στην αρχή για 

την ένταξη των ασθενών στο πρόγραμμα είναι: 

(α) Τροποποιημένη Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised (ACE-R) ( 

(β) A Frontal Assessment Battery  

(γ) Σύντομη Δοκιμασία Εκτίμησης Νοητικής Κατάστασης  

(δ) Δοκιμασία «Clock Drawing Test»  

(ε) Σύντομο Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Άγχους  

 Στο τέλος θα πραγματοποιηθεί περιγραφική και επαγωγική στατιστική με το SPSS 

πρόγραμμα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0.05 με ισχύ 80%. 


