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Προκαταρκτική στάθµιση της Λεκτικής ∆οκιµασίας Κατονοµασίας της 

Βοστώνης (Boston Naming Test) σε φυσιολογικό ενήλικο πληθυσµό Ελλήνων. 

 
∆ιεξήχθη µία προκαταρκτική µελέτη στάθµισης που µέτρησε την ικανότητα κατονοµασίας 

αντικειµένων και ανάκλησης λέξεων σε µία οµάδα 193 φυσιολογικών Ελλήνων ηλικίας από 

50 έως 70 ετών µε τη Λεκτική ∆οκιµασία Κατονοµασίας της Βοστώνης (Boston Naming 

Test – BNT). Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της δοκιµασίας έδειξε ότι η επίδοση στο BNT 

επηρεάζεται σηµαντικά από την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο. Η µέση βαθµολογία στο 

ΒΝΤ αυξάνεται γραµµικά µε το µορφωτικό επίπεδο ενώ µειώνεται µε την πάροδο της 

ηλικίας. Το φύλο δε βρέθηκε να έχει σηµαντική επίδραση στην επίδοση της δοκιµασίας. 

Κάνοντας µια προσεκτική ανασκόπηση των µελετών που έχουν µέχρι στιγµής διεξαχθεί, 

επιβεβαιώνονται τα αποτελέσµατα της µελέτης µας και από άλλους ερευνητές. 

 

Εισαγωγή 
 

Η πιο συνηθισµένη γλωσσική δυσκολία στους ασθενείς µε νευρολογικά νοσήµατα είναι η αφασία. 

Μία πολύ δηµοφιλής εκτίµηση της αφασίας είναι η λεκτική δοκιµασία κατονοµασίας της Βοστώνης 

(Boston Naming Test) (Martin, 2003). Η αναθεωρηµένη έκδοση της λεκτικής δοκιµασίας κατονοµασίας 

της Βοστώνης (ΒΝΤ) είναι µία οπτική δοκιµασία που περιλαµβάνει την κατονοµασία 60 αντικειµένων 

και ζώων που παρουσιάζονται στα άτοµα µέσω εικόνων και η οποία εισήχθη από τους Kaplan, 

Goodglass και Weintraub το 1983. Τα αντικείµενα της δοκιµασίας παρουσιάζονται µε τέτοια σειρά 

ώστε να αυξάνεται ο βαθµός δυσκολίας των ονοµασιών που τα αντιπροσωπεύουν, δηλαδή η δοκιµασία 

αρχίζει µε λέξεις που έχουν µεγάλη συχνότητα εµφάνισης στην καθηµερινότητά µας (π.χ. κρεβάτι) και 

καταλήγει µε λέξεις στις οποίες αναφερόµαστε σπανιότερα (π.χ. αριθµητήρι). Πολλές έρευνες έχουν 

επανειληµµένως τονίσει ότι το ΒΝΤ αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο εργαλείο για την αναγνώριση των 

ελλειµµάτων κατονοµασίας και τη µειωµένη ικανότητα ανάκλησης λέξεων σε µία ποικιλία 

παθολογικών καταστάσεων για ενήλικες ή ακόµη και παιδιά. Έχει επανειληµµένα χρησιµοποιηθεί για 

την αξιολόγηση ποικίλων εγκεφαλικών βλαβών και πρώιµων προοδευτικών νευροεκφυλιστικών 

ασθενειών (Mariën et al., 1998). 

Οι δοκιµασίες που έχουν αναπτυχθεί για την αξιολόγηση της γλωσσικής λειτουργίας µπορούν να 

µελετήσουν και άτοµα που έχουν υποστεί κάποια µορφή εγκεφαλικής βλάβης ή άτοµα µε µη 

φυσιολογική ή απρόσµενη γλωσσική ανάπτυξη. Συγκεκριµένα, έχει αναφερθεί ότι η διαταραγµένη 

γλωσσική ικανότητα των ασθενών µε οπίσθιες βλάβες της κάτω κροταφικής έλικας του επικρατούντος 

ηµισφαιρίου υποδεικνύει ότι αυτή η περιοχή µπορεί να είναι το "κέντρο κατονοµασίας" του εγκεφάλου. 

Με άλλα λόγια αυτή η περιοχή επιτελεί τη σύνθεση της ακουστικής αναπαράστασης των λέξεων και 

των εννοιών τους που συλλέγονται από τις αισθητηριακές συνειρµικές περιοχές του εγκεφαλικού 
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φλοιού (Martin, 2003). Σε πολλές µελέτες υποστηρίζεται ότι οι ασθενείς µε βλάβες στο αριστερό 

ηµισφαίριο κατονόµασαν σωστά πολύ λιγότερα αντικείµενα του ΒΝΤ απ’ ότι οι ασθενείς µε βλάβες στο 

δεξί ηµισφαίριο. Μείωση στην ικανότητα κατονοµασίας µπορεί να προέλθει και από βλάβη του 

αριστερού ηµισφαιρίου έπειτα από πρόσθια κροταφική λοβεκτοµή για τη θεραπεία της επιληψίας 

κροταφικού λοβού (Cheung, Cheung, & Chan, 2004). 

Μία σηµαντική έρευνα που διεξήχθη σε Κινεζικό πληθυσµό σύγκρινε άτοµα µε δεξιές ή αριστερές 

εγκεφαλικές βλάβες µε άτοµα που είχαν αµφίπλευρες εγκεφαλικές βλάβες, χρησιµοποιώντας 30 

αντικείµενα και κατέληξε στο ότι η επίδοση των ατόµων µε αριστερή ή δεξιά βλάβη παρουσίαζε τα ίδια 

γλωσσικά ελλείµµατα. Αυτό το εύρηµα έδωσε ισχύ στην υπόθεση ότι η αγγλική και η κινεζική γλώσσα 

δέχονται επεξεργασία από διαφορετικά εγκεφαλικά συστήµατα, µε τη δεύτερη να δέχεται περισσότερο 

αµφίπλευρη επεξεργασία (Cheung, Cheung, & Chan, 2004). Οι Boatman et al. (2000) πραγµατοποίησαν 

διακαρωτιδική έγχυση αµοβαρβιτάλης για να δοκιµάσουν την πλευρίωση της γλωσσικής λειτουργίας 

διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ανεξάρτητης γλωσσικής λειτουργίας του δεξιού 

ηµισφαιρίου. Τα παραπάνω εξηγούν την αναγκαιότητα στάθµισης των διαφόρων δοκιµασιών που 

αξιολογούν τη γλωσσική αλλά και άλλες ικανότητες σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισµικά 

υπόβαθρα. Σχεδόν όλες οι µελέτες που έχουν χρησιµοποιήσει το ΒΝΤ έχουν περιοριστεί στη µελέτη της 

επίδοσης αγγλόφωνων πληθυσµών και δυστυχώς αυτές οι µελέτες δεν µπορούν εύκολα να συγκριθούν 

καθώς έχουν χρησιµοποιηθεί διαφορετικές εκδόσεις του ΒΝΤ για τη µελέτη οµάδων που ουσιαστικά 

διαφέρουν σε ηλικία (Mariën et al., 1998). Οι Huff et al. (1986) χώρισαν την έκδοση που περιείχε 85 

αντικείµενα σε δύο µορφές των 42 αντικειµένων για να δηµιουργήσουν µία δοκιµασία που θα είναι 

ευαίσθητη στη µεταβολή της επίδοσης σε επαναλαµβανόµενες εξετάσεις. Χορήγησαν τις δύο αυτές 

µορφές της δοκιµασίας σε 15 υγιείς ενήλικες, σε 24 άτοµα µε Alzheimer (AD), και σε 17 ασθενείς που 

έπασχαν από ποικίλα εγκεφαλικά τραύµατα. Αυτές, και άλλες µορφές, αναπτύχθηκαν για την κάλυψη 

της ανάγκης επαναλαµβανόµενων αξιολογήσεων, η οποία προϋποθέτει ανεξάρτητες µορφές µιας 

δοκιµασίας κατονοµασίας αντικειµένων, καθώς επίσης για περιπτώσεις στις οποίες η χορήγηση 

ολόκληρου του BNT είναι δύσκολη. Πρόσφατες µελέτες που χρησιµοποίησαν το BNT (µε 60 

αντικείµενα), όπως αυτή των Mitrushina & Satz (1995) έδειξαν σηµαντική σταθερότητα στα 

αποτελέσµατα που λήφθηκαν από επαναλαµβανόµενες µετρήσεις σε ένα πληθυσµό από 57 έως 85 ετών 

µέσα σε ένα χρόνο. Αυτή τη µορφή χρησιµοποίησε ο Kuljic-Obradovic (2003) καταλήγοντας στο ότι η 

ικανότητα κατονοµασίας επηρεάζεται σοβαρά στη θαλαµική αφασία και λιγότερο στην αφασία που 

προκαλείται από βλάβη στο σύστηµα νεοραβδωτό-κάψα. 

Ο στόχος της µελέτης µας µε τη χορήγηση του BNT σε έναν πληθυσµό 193 υγιών Ελλήνων 

ηλικιωµένων ήταν διττός. Πρώτον, η λήψη µιας προκαταρκτικής στάθµισης του ΒΝΤ στον ελληνικό 

πληθυσµό, ακολουθώντας κάποιες αναγκαίες µετατροπές λόγω των γλωσσικών και πιθανών 

πολιτισµικών διαφορών µε τους αγγλόφωνες για τους οποίους προορίζεται εξ αρχής η δοκιµασία. 

∆εύτερον, η σύγκριση των αποτελεσµάτων µας µε αυτά αντίστοιχων µελετών και των αποτελεσµάτων 
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του ΒΝΤ µε αυτά από άλλες δοκιµασίες που µετρούν διαφορετικές συνιστώσες της λειτουργίας του 

λόγου. 

 

Μέθοδος 
Συµµετέχοντες 

 

Το δείγµα της µελέτης περιλάµβανε 193 άτοµα, 68 άνδρες (35%) και 125 γυναίκες (65%), ηλικίας από 

50 έως 70 ετών µε µέσο όρο τα 61 έτη (±9). Σε ποσοστό 42% οι συµµετέχοντες είχαν τελειώσει το 

δηµοτικό σχολείο (6 χρόνια εκπαίδευσης), 25% το γυµνάσιο (12 χρόνια εκπαίδευσης), ενώ σε ποσοστό 

30% είχαν ολοκληρώσει ανώτερες ή ανώτατες σπουδές (πάνω από 12 χρόνια εκπαίδευσης). Τα 

υποκείµενα που έλαβαν µέρος στην έρευνα προέρχονταν τόσο από αστικές περιοχές όσο και από την 

επαρχία. ∆όθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην προσέγγιση πληθυσµού µε διάφορα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά. Από την ανάλυση των δεδοµένων αποκλείστηκαν άτοµα µε ιστορικό νευρολογικής ή 

ψυχιατρικής νόσου, άτοµα που έκανα κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων ουσιών, ή άτοµα που δε µπορούσαν 

να δουν ή να ακούσουν αρκετά καλά για να διεκπεραιώσουν τις δοκιµασίες.  

 

Αξιολόγηση των Ατόµων 

 

Όλα τα άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνα δέχθηκαν µία σειρά ψυχοµετρικών δοκιµασιών που 

αναπτύχθηκαν για να µετρήσουν µία ευρεία ποικιλία αντιληπτικών και γλωσσικών λειτουργιών. Η 

συνολική εξέταση αποτελούταν από το Token Test (De Renzi & Vignolo, 1962), για την αξιολόγηση 

των ικανοτήτων λεκτικής κατανόησης εντολών αυξανόµενης πολυπλοκότητας, τη Λεκτική ∆οκιµασία 

Κατονοµασίας της Βοστώνης (BNT) (Kaplan, Goodglass, and Weintraub, 1983), που όπως 

προαναφέραµε αξιολογεί την ικανότητα κατονοµασίας αντικειµένων, το Λεξιλόγιο και η Σχεδίαση 

Τετραγώνων από το WASΙ Test που µετρούν τη γνωστική και πρακτική νοηµοσύνη αντίστοιχα. 

Μάλιστα, οι Hawkins et al. (1993) βρήκαν ισχυρή συσχέτιση ανάµεσα στο ΒΝΤ και στο λεξιλόγιο 

WASI στους ενήλικες. Επίσης, χορηγήθηκε το Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT, Dunn and 

Dunn, 1981) για την αξιολόγηση της ακουστικής κατανόησης των ονοµάτων των αντικειµένων και για 

την αξιολόγηση της λεκτικής ευχέρειας, το Word Fluency Test. Συγκεκριµένα, µετρά για ένα λεπτό τη 

σηµασιολογική (ζώα, φρούτα, αντικείµενα) και τη φωνολογική παραγωγή λέξεων χρησιµοποιώντας τα 

γράµµατα Χ, Σ και Α (Benton & Hamsher, 1989) καθώς και τη ∆οκιµασία Αναγνωστικής Ταχύτητας 

που µετρά την ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων. Επίσης, πριν την έναρξη της χορήγησης 

των δοκιµασιών λήφθηκε το ιατρικό, εκπαιδευτικό και εργασιακό ιστορικό των ατόµων. 
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Τρόπος χορήγησης της Λεκτικής ∆οκιµασίας Κατονοµασίας της Βοστώνης (BNT) 

 

 Η χορήγηση των δοκιµασιών έγινε από εκπαιδευµένους φοιτητές Ψυχολογίας. Για το σκοπό της 

παρούσας µελέτης, οι αρχικές οδηγίες για τη χορήγηση του ΒΝΤ µε 60 αντικείµενα µεταβλήθηκαν. Η 

πρότυπη χορήγηση της Λεκτικής ∆οκιµασίας Κατονοµασίας της Βοστώνης για µη-αφασικούς και 

µεγαλύτερα παιδιά, απ’ τους οποίους δεν αναµένονται αποτυχίες στην αρχή της εξέτασης, ξεκινά µε το 

30 αντικείµενο. Εµείς, ωστόσο, παρουσιάσαµε 47 αντικείµενα (βλ. Παράρτηµα, Πίνακας Α) τα οποία 

λήφθηκαν από την αρχική µορφή της δοκιµασίας, χωρίς να καθορίσουµε σηµεία εκκίνησης ή τέλους. 

Τα ερεθίσµατα, η παροχή είτε φωνηµικής είτε σηµασιολογικής βοήθειας, δόθηκαν στις περιπτώσεις που 

τα υποκείµενα δυσκολεύονταν να κατονοµάσουν τα αντικείµενα των εικόνων χωρίς να δώσουµε 

συγκεκριµένα χρονικά όρια στις αποκρίσεις των υποκειµένων. Επίσης, η απάντηση λαµβανόταν σωστή 

όταν τα άτοµα διόρθωναν σωστά τις προηγούµενες λανθασµένες απαντήσεις που είχαν δώσει. 

Για να καθοριστεί η λεξιλογική καταλληλότητα των απαντήσεων, οι αγγλικές λέξεις-στόχοι 

µεταφράστηκαν από το εγχειρίδιο που συνοδεύει τη δοκιµασία, µε λέξεις που αντιπροσώπευαν 

κατάλληλα το αντικείµενο στην ελληνική γλώσσα. Συµφωνήσαµε στο να δεχθούµε µόνο τη 

σηµασιολογικά πλησιέστερη ελληνική λέξη για κάθε αντικείµενο. Μέσω αυτής της διαδικασίας 

καταλήξαµε σε µία λίστα ελληνικών συνωνύµων που αντιστοιχούσαν στις εικόνες του BNT (και τα 

οποία παρουσιάζονται στο Παράρτηµα, Πίνακας Α). Πριν τη χορήγηση της δοκιµασίας, συµφωνήσαµε 

ότι οι παραλλαγές των διαλέκτων για τις λέξεις-στόχους δε θα θεωρηθούν λανθασµένες.  

 

Ανάλυση και αποτελέσµατα 
 

Από την ανάλυση του συνόλου των δεδοµένων προκύπτει ότι κατά µέσο όρο σωστές απαντήσεις 

δόθηκαν σε 34 ερωτήσεις του ΒΝΤ (±8) µε ελάχιστο αριθµό 13 ερωτήσεων και µέγιστο 45. Η κατανοµή 

των ατοµικών βαθµολογιών παρουσιάζει όπως είθισται σε παρόµοιου είδους δοκιµασίες θετική κλίση, 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.  

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις εκατοστιαίες τιµές της βαθµολογίας στο ΒΝΤ µε βάση το συνολικό 

δείγµα. Παρατηρούµε ότι η βαθµολογία που ορίζει το κατώτατο 5% του δείγµατος είναι 19, η οποία 

µπορεί να θεωρηθεί στα πλαίσια της παρούσας προκαταρκτικής ανάλυσης ως το κατώτατο 

"φυσιολογικό" όριο επίδοσης στη συγκεκριµένη δοκιµασία.  

Οι αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στη συνέχεια αποσκοπούσαν στην εξέταση της σχέσης µεταξύ 

της επίδοσης στο BNT και (α) δηµογραφικών µεταβλητών (ηλικία, φύλο, και µορφωτικό επίπεδο), και 

(β) της επίδοσης σε δοκιµασίες που µετρούν εν µέρει διαφορετικές συνιστώσες της λειτουργίας του 

λόγου. Οι δείκτες µερικής συσχέτισης φανερώνουν µία σηµαντική σχέση µεταξύ ΒΝΤ, ηλικίας (r = -

.26) και µορφωτικού επιπέδου (r = .44) αλλά όχι και φύλου (r = .04). Κατόπιν εξετάστηκε η σχέση 

µεταξύ της επίδοσης στο ΒΝΤ και της επίδοσης σε άλλες γλωσσικές δοκιµασίες ανεξάρτητα από τη 
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σχέση µεταξύ του ΒΝΤ µε τις µεταβλητές ηλικία, µορφωτικό επίπεδο και πρακτική νοηµοσύνη 

(µετρούµενη µε την επίδοση στη δοκιµασία Σχέδια µε Κύβους). 

 

Πίνακας 1. Εκατοστιαίες τιµές του BNT σε ολόκληρο το δείγµα. 

 

                                 Εκατοστιαίες τιµές (Ν=193) 

25  50 75  90  95 

27 35 41 43 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Κατανοµή ατοµικών τιµών στο ΒΝΤ (Ν=193). 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, η ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο και η πρακτική νοηµοσύνη εξηγούν 

συνδυαστικά περί το 42% της διακύµανσης των ατοµικών βαθµολογιών στο ΒΝΤ, ενώ η επίδοση στις 

δοκιµασίες προσληπτικής ικανότητας προσθέτει στατιστικά σηµαντικό ποσοστό 17% στην πρόβλεψη 

της ατοµικής βαθµολογίας στο ΒΝΤ. Τέλος, η συνδυαστική συνεισφορά της επίδοσης σε δοκιµασίες 

εκφραστικού λεξιλογίου πέραν αυτής των προηγούµενων µεταβλητών ήταν επίσης στατιστικά 

σηµαντική (5.7%). Οι επιµέρους µεταβλητές που σηµείωσαν σηµαντική, ανεξάρτητη συνεισφορά στη 

διαµόρφωση των τιµών του ΒΝΤ ήταν κυρίως η επίδοση στη δοκιµασία PPVT και στο Λεξιλόγιο του 

WASI.  
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Πίνακας 2. Σύνοψη των αποτελεσµάτων της Ιεραρχικής Ανάλυσης 

Παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την επίδοση στο ΒΝΤ. 

 

Adj R2 R2 Change F df p 

Ηλικία, Μορφωτικό επίπεδο, 

Πρακτική νοηµοσύνη 
,417 ,436 22,901 3,89 ,000 

Token, PPVT ,586 ,173 19,280 2,87 ,000 

WASI Λεξιλόγιο, ∆ΠΛ 

(κατηγορίες, γράµµατα) 
,634 ,057 4,731 3,84 ,004 

 

 

Πίνακας 3. Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης 

πολλαπλής παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την επίδοση στο BNT. 

  

 

   Beta
   T   P 

  ∆είκτης µερικής   

συσχέτισης 

Ηλικία -,092 -1,2 ,225 -,075 

Μορφωτικό επίπεδο ,051 ,5 ,589 ,033 

PPVT ,456 4,9 ,000 ,304 

Token -,061 -,8 ,452 -,047 

∆ΠΛ (κατηγορίες) ,188 2,1 ,048 ,124 

∆ΠΛ (Γράµµατα) -,011 -,1 ,918 -,006 

WASI Λεξιλόγιο ,269 2,7 ,010 ,162 

 

 

Η επίδραση των µεταβλητών ηλικία και µορφωτικό επίπεδο διαφαίνεται επίσης και από τις διαφορές 

που βρέθηκαν µεταξύ αντίστοιχων οµάδων στην επίδοση στο ΒΝΤ. Όπως φαίνεται στις Εικόνες 2 και 3, 

η µέση βαθµολογία στο ΒΝΤ αυξάνεται γραµµικά µε το µορφωτικό επίπεδο, F(2, 169) =30,103, p 

<.0001, ενώ µειώνεται µε την ηλικία, F(2, 169) =3,18, p <.044. ∆εν παρατηρήθηκαν σηµαντικές 

διακυµάνσεις της βαθµολογίας στο ΒΝΤ ανάλογα µε το φύλο ούτε και σηµαντικές αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των τριών παραγόντων. 
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Εικόνα 2. Μεταβολή του µέσου όρου της επίδοσης στο ΒΝΤ µε το µορφωτικό επίπεδο των 

συµµετεχόντων.  
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Εικόνα 3. Μεταβολή του µέσου όρου της επίδοσης στο ΒΝΤ µε την ηλικία των συµµετεχόντων.

Συζήτηση 
 

Οι λειτουργίες του λόγου και της οµιλίας είναι θεµελιώδους σηµασίας για τον άνθρωπο, τόσο στους 

τοµείς της κοινωνικής αλληλεπίδρασης όσο και για την προσωπική πνευµατική ζωή του, καθώς ο λόγος 

είναι ο καθρέπτης όλων των ανώτερων νοητικών λειτουργιών. Οι µηχανισµοί της οµιλίας εντοπίζονται 

κάπου µεταξύ των σαφώς εντοπισµένων αισθητικοκινητικών λειτουργιών και των ευρύτερα 
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κατανεµηµένων πολύπλοκων νοητικών λειτουργιών, όπως η φαντασία και η σκέψη, οι οποίες δεν 

µπορούν να εντοπιστούν. Ο λόγος αποτελεί το µέσο µεταβίβασης ιδεών από το ένα άτοµο στο άλλο και 

απαιτεί την υποκατάσταση της έννοιας ατόµων, αντικειµένων και αντιλήψεων από µια σειρά ήχων ή 

σηµείων. Αυτό αποτελεί και την ουσία του λόγου που επίσης αποτελεί προϊόν εκµάθησης και ως εκ 

τούτου υπόκειται σε όλες τις τροποποιητικές κοινωνικές και πολιτισµικές επιδράσεις του περιβάλλοντος 

(Adams, Victor & Ropper, 2003). Η βιβλιογραφία παρουσιάζει ανεπάρκεια αναφορικά µε µελέτες που 

παρέχουν σταθµισµένα στοιχεία για την επίδοση στο ΒΝΤ για µεγάλους σε ηλικία πληθυσµούς (Mariën 

et al., 1998). Καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για την επίδοση των Ελλήνων στο ΒΝΤ, η διαγνωστική 

ισχύς του σε περίπτωση εφαρµογής της δοκιµασίας αυτής δε θα είχε καµία αξία. Η µελέτη µας 

αποκάλυψε σηµαντικές επιδράσεις της ηλικίας και της εκπαίδευσης στην επίδοση των ατόµων. 

Εκτός από µερικές εξαιρέσεις (Nicholas et al., 1989; Farmer, 1990) οι περισσότερες προηγούµενες 

µελέτες που χρησιµοποιούσαν τη συγκεκριµένη δοκιµασία έβρισκαν συστηµατικά µία αρνητική 

επίδραση της ηλικίας (Welch et al., 1996) στο συνολικό αποτέλεσµα του ΒΝΤ. Όπως µπορούµε να 

παρατηρήσουµε στην εικόνα 3, στις ηλικίες 50 µε 60 η µείωση στην επίδοση είναι χαµηλή σε σχέση µε 

τη µεγάλη µείωση που παρατηρείται στις ηλικίες από 60 έως 70, κάτι που τεκµηριώνεται και από άλλες 

µελέτες. Η επίδραση της ηλικίας που εντοπίζεται σε αυτές βρίσκεται να είναι ραγδαία στην πιο 

ηλικιωµένη οµάδα των συµµετεχόντων (≥75 χρόνια), οι οποίοι σηµειώνουν σηµαντικά χαµηλότερη 

επίδοση απ’ ότι τα υποκείµενα στις υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες. Αυτό µπορεί να αντανακλά µία 

νευροβιολογικά καθορισµένη µείωση κατά τη λεκτική-σηµασιολογική ανάκληση που σχετίζεται µε την 

ηλικία (Mariën et al., 1998). Οι Albert et al. (1988) χορήγησαν τη δοκιµασία που περιλάµβανε 85 

αντικείµενα σε 80 υγιείς άνδρες και ανακάλυψε µία σηµαντική επίδραση της ηλικίας σε ποσοτικά 

(σύνολο λαθών) καθώς και σε ποιοτικά (τύπος λαθών) επίπεδα. Από την ηλικία των 70 χρόνων και 

µετά, τα συνολικά αποτελέσµατα της δοκιµασίας της Βοστώνης µειώθηκαν ενώ, σε αντίθεση µε τα 

φωνηµικά και λεκτικά µορφολογικά λάθη, τα αντιληπτικά και σηµασιολογικά λάθη αυξήθηκαν. Η 

παρατήρηση της αύξησης των σηµασιολογικών παρά των φωνηµικών λαθών κατονοµασίας µε την 

πάροδο της ηλικίας, φάνηκε να συµβάλλει στην υπόθεση ότι οι πιο ηλικιωµένοι δεν έχουν δυσκολία 

στις λεξιλογικές αλλά στις σηµασιολογικές πτυχές της ανάκλησης λέξεων (Mariën et al., 1998). Αυτό 

πιθανότατα να σχετίζεται µε τη χρήση αντικειµένων στα οποία οι ηλικιωµένοι δεν είναι εξοικειωµένοι 

τόσο από τεχνολογικής όσο και από περιβαλλοντικής άποψης. 

Επίσης, από βιολογικής απόψεως, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γλωσσικών δοκιµασιών έχει 

διαπιστωθεί ότι η ονοµασία αντικειµένων συσχετίζεται µε την εξάπλωση της νευρικής δραστηριότητας 

από την περιοχή του Wernicke στα µετωπιαία κινητικά συστήµατα, που θεωρούνται υπεύθυνα για την 

ενεργοποίηση των µυών κατά την παραγωγή οµιλίας. Σε κάποιες περιπτώσεις εγκεφαλικών βλαβών, 

όπως στην αφασία αγωγιµότητας, έχει διαπιστωθεί ότι οι ασθενείς παρουσιάζουν οµαλή κατανόηση και 

παραγωγή οµιλίας, αλλά διαταραγµένη ικανότητα κατονοµασίας (Martin, 2003). 
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Επιπρόσθετα, αναφορικά µε το θέµα της ηλικίας, η µελέτη που έγινε από τους Welch et al. (1996) 

αποκάλυψε µία σηµαντική αλληλεπίδραση µε την εκπαίδευση. Σε αυτή τη µελέτη, οι συµµετέχοντες 

ηλικίας 75 ετών και άνω έλαβαν σηµαντικά χαµηλότερα αποτελέσµατα στη Λεκτική ∆οκιµασία 

Κατονοµασίας της Βοστώνης ενώ η οµάδα µε τη χαµηλότερη εκπαίδευση είχε γενικότερα χαµηλότερη 

επίδοση. Υποστήριξαν ότι η αλληλεπίδραση της ηλικίας και της εκπαίδευσης δίνει καλύτερη πρόβλεψη 

της επίδοσης στην κατονοµασία αντικειµένων στο ΒΝΤ απ’ ότι µόνο η ηλικία ή η εκπαίδευση. Η 

επίδοση της υψηλότερης µορφωτικά οµάδας παρέµεινε σταθερή µέχρι την ηλικία των 80 χρόνων. Τα 

αποτελέσµατα των συµµετεχόντων που είχαν φτάσει µέχρι το επίπεδο του Γυµνασίου µειώθηκαν από 

την ηλικία των 70 και έπειτα, και διαπιστώθηκε περισσότερη µεταβλητότητα στα αποτελέσµατά τους 

όπως αντικατοπτρίζονται από τις µεγαλύτερες τυπικές αποκλίσεις. Όπως φαίνεται από την εικόνα 2, η 

βαθµολογία στο BNT αυξάνεται γραµµικά καθώς αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης (∆ηµοτικό, 

Γυµνάσιο, Ανώτερες ή Ανώτατες Σπουδές). 

Η µελέτη µάς πέρα από τη σηµαντική επίδραση της εκπαίδευσης, δεν αποκάλυψε σηµαντικές 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ ηλικίας, εκπαίδευσης και φύλου. Όσον αφορά την επίδραση του φύλου στο 

ΒΝΤ, µε βάση τις παρατηρήσεις µας κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων δεν κρίναµε σηµαντική τη 

διακύµανση της βαθµολογίας που παρατηρήθηκε στο ΒΝΤ ανάλογα µε το φύλο. Σε αντίθεση µε την 

παρούσα µελέτη, στην έρευνα των Welch et al. (1996) οι άνδρες σηµείωσαν γενικότερα τέσσερις 

βαθµούς υψηλότερα από τις γυναίκες. Μάλιστα σε κάποιες µελέτες για τις γυναίκες µεγαλύτερης 

ηλικίας οι διαφορές στην επίδοση στο ΒΝΤ µε άνδρες αντίστοιχης ηλικίας είναι ακόµη πιο εµφανείς. Οι 

συσχετίσεις του φύλου και της ηλικίας µπορούν να ερµηνεύσουν το λόγο για τον οποίο οι Nicholas et 

al. (1989) δεν βρήκαν καµία επίδραση της ηλικίας σε πληθυσµό 60 ανδρών ηλικίας µεταξύ 40 και 78 

ετών και γιατί ακόµη και η Farmer (1990) παρατήρησε θετική επίδραση της ηλικίας στη µελέτη της µε 

125 άνδρες των οποίων η ηλικία κυµαινόταν από 20 έως 69 χρόνων. Ωστόσο, µία τέτοια διαφορά 

µπορεί να ερµηνευθεί αν υποθέσουµε ότι για κάποιο λόγο τα αντικείµενα του ΒΝΤ είναι πιο οικεία 

στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες. Αυτή η ανδρική υπεροχή προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι 

γυναίκες συνήθως εµφανίζουν µία υπεροχή στις λεκτικές δοκιµασίες (Randolph et al., 1999). 

Πέρα από την ηλικία, το φύλο και την εκπαίδευση, έχουν µελετηθεί στη βιβλιογραφία οι πιθανές 

επιδράσεις και άλλων µεταβλητών στο συνολικό αποτέλεσµα του ΒΝΤ. Ο Worrall και οι συνεργάτες 

του (1995), για παράδειγµα, τόνισαν µία σηµαντική, ωστόσο ασθενή συσχέτιση ανάµεσα στα 

αποτελέσµατα του ΒΝΤ, την οπτική οξύτητα και την αντίστροφη επανάληψη αριθµητικών ψηφίων 

(ενεργός µνήµη), ενώ οι Neils et al. (1995) ανέφεραν µία επίδραση της ιδρυµατοποίησης σε 

φυσιολογικούς ηλικιωµένους που διαµένουν σε οίκους ευγηρίας. Ανάµεσα σ’ αυτά, και άλλα 

φαινόµενα, όπως ο αναλφαβητισµός και το επίπεδο ικανότητας να επεξεργάζονται δυσδιάστατο 

εικονογραφικό υλικό, µπορεί να αναγνωριστούν ως πιθανοί παράγοντες που συµβάλλουν στη 

µεταβλητότητα της επίδοσης στη Λεκτική ∆οκιµασία Κατονοµασίας της Βοστώνης (Mariën et al., 

1998). Μία ακόµη µεταβλητή που έχει αναφερθεί για τη συστηµατική της επίδραση στην ταχύτητα και 
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στην ακρίβεια της ικανότητας κατονοµασίας είναι η συχνότητα εµφάνισης της ονοµασίας του 

αντικειµένου στο λεξιλόγιο. 

Επίσης, η ηλικία κατά την οποία µία λέξη προστέθηκε στο λεξιλόγιο κατά τη γλωσσική ανάπτυξη 

ενός ατόµου είναι µία ακόµη µεταβλητή που επηρεάζει την κατονοµασία. Λέξεις που αποκτήθηκαν 

νωρίς στη ζωή του ατόµου τείνουν να ανακαλούνται ταχύτερα. Στην πραγµατικότητα, όµως, η 

συχνότητα µιας λέξης και η ηλικία απόκτησής της συσχετίζονται αρνητικά. Πρέπει, επίσης, να είµαστε 

πολύ προσεκτικοί όταν ερµηνεύουµε τη χαµηλή επίδοση ενός ατόµου ή ασθενή του οποίου τα 

χαρακτηριστικά δεν αντιπροσωπεύονται επαρκώς στον πληθυσµό στον οποίο έχει σταθµιστεί η 

δοκιµασία (Randolph et al., 1999). Μπορεί, για παράδειγµα, κάποιο άτοµο να έχει δεχτεί ελάχιστη 

εκπαίδευση ή να έχει µειωµένες λεξιλογικές ικανότητες (Killgore & Adams, 1999). 

Ο Levin (2005) µελέτησε ένα διαφορετικό παράγοντα που µπορεί να επηρεάσει την επίδοση στο 

ΒΝΤ. Αναφέρει ότι η τόσο η υψηλή όσο και η χαµηλή αιµατική πίεση συσχετίζεται µε χαµηλότερη 

επίδοση σε δοκιµασίες κατονοµασίας. Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ότι ο τρόπος µε τον οποίο 

ερµηνεύουµε τον κανόνα διακοπής µετά από έξι συνεχιζόµενες αποτυχίες µπορεί να διαφοροποιήσει τα 

αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, οι Ferman et al. (1998) κατέληξαν στο ότι αν οι απαντήσεις που 

συνοδεύτηκαν από φωνηµική βοήθεια θεωρηθούν σωστές (επιεικής ερµηνεία αποτελεσµάτων), τότε τα 

τελικά αποτελέσµατα του ΒΝΤ µεταβάλλονται κατά 3% σε 665 φυσιολογικούς ηλικιωµένους και κατά 

31% σε 140 ασθενείς µε νόσο Alzheimer. Στην πρώτη περίπτωση η διαφορά στα αποτελέσµατα 

µπορούσε να φτάσει τους 16 ενώ στη δεύτερη περίπτωση τους 10 βαθµούς. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι 

οι Goodglass et al. (1997) θεωρούν ότι η παροχή φωνηµικής βοήθειας είναι ο καλύτερος παράγοντας 

πρόβλεψης της σωστής ανάκλησης τόσο για τους αφασικούς όσο και για φυσιολογικά άτοµα. 

Συνοψίζοντας τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την παρούσα µελέτη µε τη συµµετοχή 193 

φυσιολογικών Ελλήνων ενηλίκων από 50 έως 70 ετών και από συγκρίσεις µε ανάλογες µελέτες που 

έχουν δηµοσιευτεί στη βιβλιογραφία καταλήγουµε ότι: 

(1) η επίδοση κατονοµασίας στο ΒΝΤ στην ελληνική γλώσσα µπορεί να προβλεφθεί από την ηλικία 

και το µορφωτικό επίπεδο και όχι από το φύλο, 

(2) θα πρέπει να διεξαχθεί µελέτη που να ερευνά τα διάφορα είδη λαθών και να τα συσχετίσει µε 

συγκεκριµένες παθολογικές καταστάσεις, 

(3) λόγω του διαφορετικού βαθµού δυσκολίας στα αντικείµενα ανάµεσα στις διάφορες γλώσσες, οι 

αρχικές οδηγίες του ΒΝΤ που χρησιµοποιούν σηµεία εκκίνησης ή λήξης θα πρέπει να εφαρµόζονται µε 

προσοχή. Αυτή η διαδικασία βοηθά στη λήψη όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, 

(4) µία µελλοντική πρόκληση θα αποτελέσει η µελέτη ατόµων µε εγκεφαλική βλάβη και η συσχέτιση 

της βλάβης του δεξιού ή αριστερού ηµισφαιρίου µε τους αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρησιµοποιώντας 

το ΒΝΤ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας Α. Οι ελληνικές και αγγλικές ονοµασίες των αντικειµένων του 
ΒΝΤ που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη.

 
 1 Pencil                                       Μολύβι 
 2 House                                       Σπίτι 
 3 Scissors                                    Ψαλίδι 
 4 Comb                                       Χτένα (τσατσάρα) 
 5 Flower                                      Λουλούδι (άνθος) 
 6 Broom                                      Σκούπα 
 7 Toothbrush                               Οδοντόβουρτσα (βούρτσα) 
 8   Whistle                                      Σφυρίχτρα 
 9 Bench                                       Παγκάκι 
10 Saw                                           Πριόνι 
11 Helicopter                                 Ελικόπτερο 

  12   Snail                                          Σαλιγκάρι (χοχλιός) 
  13   Octopus                                     Χταπόδι 
  14   Mushroom                                 Μανιτάρι 
  15   Hanger                                       Κρεµάστρα 
  16   Camel                                        Καµήλα 
  17   Mask                                         Μάσκα 
  18   Wreath                                       Στεφάνι 
  19   Tongs                                         Τσιµπίδα (λαβίδα) 

20   Noose                                        Θηλειά (κρεµάλα) 
21   Funnel                                        Χωνί 
22   Pyramid                                     Πυραµίδα 
23 Racquet                                      Ρακέτα 
24   Accordion                                  Ακορντεόν 
25 Volcano                                     Ηφαίστειο 
26 Canoe                                         Κανό 
27 Dart                                            Βελάκι 
28 Cactus                                        Κάκτος 
29 Pelican                                       Πελεκάνος 
30 Globe                                         Υδρόγειος 
31 Beaver                                        Κάστορας 
32 Rhinoceros                                 Ρινόκερος 
33 Acorn                                         Βελανίδι 
34 Compass                                    ∆ιαβήτης 
35 Harmonica                                 Φυσαρµόνικα 
36 Seahorse                                     Ιππόκαµπος 
37 Igloo                                           Ιγκλού 
38 Harp                                           Άρπα 
39 Stilts                                           Ξυλοπόδαρα 
40 Protractor                                   Μοιρογνωµόνιο 
41   Stetoscope                                  Στηθοσκόπιο 
42 Hammock                                   Αιώρα 
43 Muzzle                                       Φίµωτρο 
44 Tripod                                         Τρίποδας 
45 Palette                                         Παλέτα 
46 Scroll                                          Πάπυρος (περγαµηνή) 
47 Abacus                                        Αριθµητήριο 
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