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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια οι νευροαπεικονιστικές μέθοδοι αποτελούν ένα από τα κυρίαρχα εργαλεία
στην έρευνα των νευροεπιστημών. Η πρόοδος αυτής της τεχνολογίας επιτρέπει στους
ερευνητές να διερευνήσουν διάφορες λειτουργίες και διεργασίες του εγκεφάλου μη επεμβατικά.
Επιπλέον, έχουν χρησιμοποιηθεί και για την κατανόηση διάφορων διαταραχών, επίκτητων και
αναπτυξιακών, όπως ο τραυλισμός. Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή στη ροή της ομιλίας, η
οποία εμφανίζεται συνήθως κατά την παιδική ηλικία αλλά και μετά από επίκτητες διαταραχές.
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνας σχετικά με
την εφαρμογή των νευροαπεικονιστικών μεθόδων στον τραυλισμό.
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Abstract
In recent years, neuroimaging methods have been one of the dominant tools in neuroscience
research. Advances in this field allow researchers to explore various brain functions and
processes in a non-invasive way. Besides, neuroimaging methods have been used to
understand the underlying mechanisms of various disorders, acquired and developmental, such
as stuttering. Stuttering is a speech disorder which usually appears in childhood but it could also
be the result of after-acquired disorders. The purpose of this thesis is a literature review of the
research on the application of neuroimaging methods in stuttering.
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Εισαγωγή
Ο τραυλισμός είναι μία διαταραχή ροής της ομιλίας, η οποία επηρεάζει εκατομμύρια
ανθρώπους ανά τον κόσμο. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το ενδιαφέρον της επιστημονικής
κοινότητας έχει στραφεί στη διερεύνηση της νευρωνικής βάσης της διαταραχής αυτής. Οι
ερευνητές, με τη χρήση νευροαπεικονιστικών μεθόδων, προσπαθούν να ρίξουν φως στους
βαθύτερους αιτιολογικούς μηχανισμούς της διαταραχής του τραυλισμού. Η παρούσα
διπλωματική εργασία αποτελεί μία ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας στις έρευνες που
έχουν γίνει για την νευροαπεικόνιση του τραυλισμού.
Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται σημαντικά εισαγωγικά στοιχεία
σχετικά με τον ορισμό του τραυλισμού, την κλινική του εικόνα αλλά και επιδημιολογικά στοιχεία
όπως η έναρξη, ο επιπολασμός της διαταραχής, η συχνότητα εμφάνισης και το φύλο. Στη
συνέχεια, γίνεται παρουσίαση των μεθόδων νευροπαεικόνισης που έχουν χρησιμοποιηθεί στην
έρευνα του τραυλισμού. Οι μέθοδοι στις οποίες γίνεται αναφορά είναι το
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, η μέθοδος της Μαγνητικής Εγκεφαλογραφίας, ο Διακρανιακός
Μαγνητικός Ερεθισμός, η Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων, η μέθοδος της Απεικονίσεως
Τανυστή Διαχύσεως και η λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία ή λΜΤ (functional Magnetic
Resonance Imaging, fMRI).
Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί το κυρίως μέρος της εργασίας, μετά από μία
σύντομη ιστορική αναδρομή στην μελέτη της νευρολογίας του τραυλισμού, παρουσιάζονται
συνοπτικά οι περιοχές του εγκεφάλου που συμμετέχουν στον λόγο και στην ομιλία. Στη
συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά η ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας αρχικά σε
παιδιατρικό πληθυσμό και στη συνέχεια σε ενήλικα άτομα.
Το τελευταίο μέρος της εργασίας αποτελεί η συζήτηση, στην οποία παρουσιάζονται
σημαντικά ερευνητικά συμπεράσματα αλλά και ερωτήματα που προέκυψαν από αυτή την
βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπως ο ρόλος του δεξιού ημισφαιρίου στον τραυλισμό και η
συμβολή του δικτύου βασικών γαγγλίων-θαλάμου-φλοιού στη διαταραχή αυτή. Ακόμη,
παρουσιάζονται νευροαπεικονιστικές συσχετίσεις της σοβαρότητα των συμπτωμάτων της
διαταραχής αλλά και νευροαπεικονιστικά αποτελέσματα μετά από θεραπεία. Τέλος,
παρουσιάζονται κάποιες σκέψεις σχετικά με τη χρήση νευροαπεικονιστικών μεθόδων στην
έρευνα καθώς και σκέψεις για το μέλλον της έρευνας πάνω στον τραυλισμό.
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1.

Τραυλισμός και Νευροαπεικονιστικές μέθοδοι

1.1. Ορίζοντας τον Τραυλισμό
Για να ορίσουμε τις διαταραχές ροής, όπως ο τραυλισμός, θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε
αρχικά τι ορίζεται ως φυσιολογική ροή ή ευχέρεια. Στο λεξικό του Μπαμπινιώτη (1998) η
ευχέρεια ορίζεται ως «η ικανότητα να πραγματοποιεί κανείς εύκολα (κάτι), να ενεργεί με άνεση,
χωρίς δυσκολία». Η ευχέρεια στην ομιλία, λοιπόν, μπορεί να οριστεί απλά ως η αβίαστη, χωρίς
προσπάθεια ροή της ομιλίας, η ομαλή μεταβίβαση ήχων, συλλαβών και λέξεων (Guitar, 2014).
Η Αμερικανική ένωση Ομιλίας, Λόγου και Ακοής (American Speech – Language and
Hearing Association ASHA, 2020) αναφέρει ότι η ροή είναι μία πτυχή της παραγωγής ομιλίας
που σχετίζεται με τη συνοχή, την ομαλότητα, το ρυθμό καθώς και την προσπάθεια που
χρειάζεται ένας ομιλητής για να παράγει τις διάφορες γλωσσικές μονάδες. Επομένως, η ροή της
ομιλίας ενός ατόμου μπορεί να χαρακτηριστεί φυσιολογική όταν αυτό καταβάλει ελάχιστη
προσπάθεια όταν μιλάει.
Στο παρελθόν, ο τραυλισμός θεωρούνταν μία διαταραχή που αφορούσε αμιγώς τη ροή
της ομιλίας του ατόμου και έτσι, συνήθως οριζόταν βάση των δυσρυθμιών του ατόμου και των
διαταραχών στη ροή. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι ο τραυλισμός είναι μία πολυπαραγοντική και
πολυδιάστατη διαταραχή της ροής της ομιλίας και έτσι θα προσπαθήσουμε να την ορίσουμε
(Guitar, 2014˙ Μαλανδράκη 2012).
Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, 2013), η διαταραχή ροής με έναρξη της
παιδική ηλικία (τραυλισμός) χαρακτηρίζεται από διακοπές στην φυσιολογική ροή και στη
χρονική αλληλουχία της ομιλίας, η οποία είναι ακατάλληλη για την ηλικία και τις γλωσσικές
δεξιότητες του ατόμου, εμμένει στο χρόνο και περιλαμβάνει συμπεριφορές, όπως επαναλήψεις
ήχων και συλλαβών, επιμηκύνσεις ήχων, συμφώνων αλλά και φωνηέντων, κατατμήσεις λέξεων
(π.χ. παύσεις μέσα στις λέξεις), μπλοκαρίσματα (σιωπηλά ή ακουστά), περιφράσεις, παραγωγή
λέξεων με μεγάλη σωματική ένταση και επαναλήψεις μονοσύλλαβων ολόκληρων λέξεων (π.χ.
και-και-και πήγαμε) με μεγάλη συχνότητα.
Ορισμένες φορές, οι ομιλητές που παρουσιάζουν διαταραχές στη ροή αντιδρούν στις
επιμηκύνσεις, στις επαναλήψεις ή στα μπλοκαρίσματά τους χρησιμοποιώντας πρόσθετες λέξεις,
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ήχους ή κινήσεις και στερεοτυπικά ομιλητικά εκφωνήματα. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να
αποφύγουν κάποια από τις παραπάνω δυσκολίες και να κυλήσει ομαλά η ομιλία τους. (Guitar,
2014˙ Ramig & Pollard, 2013). Όσο περισσότερο εμμένουν, οι δυσκολίες στη ροή μπορεί να
προκαλέσουν διάφορες συναισθηματικές αντιδράσεις (άγχος, φόβο, αμηχανία) σχετικά με την
ομιλία ή και να εμποδίσουν την αποτελεσματική επικοινωνία, την κοινωνικοποίηση του ατόμου
καθώς και την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική του πορεία (DSM, 2013). Επομένως, η δυσκολία
αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή μιας σοβαρής κοινωνικής, συναισθηματικής και επικοινωνιακής
διαταραχής, η οποία παύει πλέον να αφορά πλέον μόνο την ομιλία του ατόμου, δίνοντας το
πολυπαραγοντικό πρόσημο στον ορισμό του τραυλισμού (Guitar, 2014˙ Ramig & Pollard,
2013).
Η έναρξη των παραπάνω συμπτωμάτων σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό
Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM, 2013) θα πρέπει να είναι εμφανή κατά την πρώιμη
αναπτυξιακή περίοδο. Επιπλέον, οι παραπάνω διαταραχές δεν θα πρέπει να αφορούν
αποτέλεσμα κάποιου άλλου στοματοκινητικού ή αισθητηριακού ελλείματος, διαταραχές ροής
που σχετίζονται με νευρολογικές βλάβες (π.χ. εγκεφαλικό επεισόδιο, όγκος, κρανιοεγκεφαλική
κάκωση) ή άλλη ιατρική πάθηση.
Ο εξελικτικός τραυλισμός εμφανίζεται από τα 2 έως τα 4 έτη. Αρκετές φορές η ανάρρωση
ή η βελτίωση των διαταραχών που παρουσιάζονται μπορεί να γίνει ξαφνικά και χωρίς θεραπεία.
Τα αγόρια που θα παρουσιάσουν εξελικτικό τραυλισμό είναι πιθανό να συνεχίσουν να έχουν
συμπτώματα και σε επόμενα στάδια της ζωής τους (εφηβεία, ενήλικη ζωή), καθιστώντας τον
τραυλισμό επίμονο. Επιπλέον, άτομα που μπορεί να εμφάνισαν συμπτώματα τραυλισμού στην
παιδική ηλικία μπορεί να εμφανίσουν ξανά στην ενήλικη ζωή τους μετά από κάποια νευρολογική
διαταραχή, όπως η νόσος του Πάρκινσον (Craig-McQaide et al. 2014).
Εκτός από τον εξελικτικό τραυλισμό, με τον οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτή την εργασία,
υπάρχουν και άλλα είδη διαταραχών ροής, ο ψυχογενής τραυλισμός, ο νευρογενής τραυλισμός
και το cluttering. Ο ψυχογενής επίκτητος τραυλισμός, εμφανίζεται συνήθως μετά από μία
παρατεταμένη περίοδο συναισθηματικής ή ψυχολογικής τραυματικής εμπειρίας. Αυτό το είδος
τραυλισμού εμφανίζεται συχνά κατά την εφηβική ηλικία ή την ενήλικη ζωή (Coleman, 2014˙
Μαλανδράκη, 2012). Ο νευρογενής επίκτητος τραυλισμός είναι μία συνηθισμένη διαταραχή η
οποία είναι αποτέλεσμα κάποιας επίκτητης νευρολογικής ασθένειας ή βλάβης, όπως το
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ο εγκεφαλικός όγκος, λήψη
φαρμάκων ή σπανιότερα γεροντική άνοια (Μαλανδράκη, 2012˙ Ramig & Pollard, 2013). Τέλος,
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το «cluttering» (στα ελληνικά μεταφράζεται συνήθως ως ταχυλαλία) είναι μία διαταραχή της
ροής με πολλαπλές πτυχές. Συνοπτικά, το cluttering είναι μία διαταραχή η οποία αποτελείται
από δυσκολίες στην ομιλία και στην γλωσσική επεξεργασία, γεγονός το οποίο έχει ως
αποτέλεσμα τη γρήγορη, δυσρυθμική, ανοργάνωτη, σποραδική και, ορισμένες φορές,
ακατάληπτη ομιλία. Σε αντίθεση με τα παιδιά που παρουσιάζουν εξελικτικό τραυλισμό, τα παιδιά
με cluttering έχουν ακαδημαϊκές δυσκολίες και δεν αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που
παρουσιάζει η ομιλία τους (ASHA, 2020˙ Μαλανδράκη, 2012˙ Ramig & Pollard, 2013).

1.2

Κλινική Εικόνα
Ο Charles Van Riper στο βιβλίο του «The Nature of Stuttering» (1982) πρότεινε την

κατηγοριοποίηση των συμπτωμάτων του τραυλισμού σε δύο βασικές ομάδες: 1) τις βασικές ή
πρωτεύουσες συμπεριφορές (core behaviors) και 1) συνοδές ή δευτερεύουσες συμπεριφορές
(secondary behavior). Ο διαχωρισμός αυτός έχει υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των ερευνητών
που ασχολούνται με τον τραυλισμό. Με την πάροδο του χρόνου, την έρευνα και την κλινική
εμπειρία στον τραυλισμό, ο Guitar (2014) προσέθεσε και μία τρίτη ομάδα με όνομα
«συναισθήματα και πεποιθήσεις» (feelings and attitudes).

1.2.1 Bασικές ή πρωτεύουσες συμπεριφορές (core behaviors)
Οι βασικές ή πρωτεύουσες συμπεριφορές περιλαμβάνουν τις κυρίαρχες λεκτικές
συμπεριφορές των ατόμων που τραυλίζουν, δηλαδή τις δυσρυθμίες ή τις διακοπές της ροής της
ομιλίας (Μαλανδράκη, 2012). Η συχνότητα εμφάνισης αυτών των δυσρυθμιών στην ομιλία του
ατόμου κυμαίνεται σε ποσοστό 10 – 15%. Στις δυσρυθμίες αυτές περιλαμβάνονται οι
επαναλήψεις, οι επιμηκύνσεις και οι απότομες εμπλοκές αέρα (Guitar, 2014).
Οι επαναλήψεις αποτελούν την πιο συχνά παρατηρήσιμη συμπεριφορά στα παιδιά που
ξεκινούν να τραυλίζουν. Οι επαναλήψεις των ατόμων με τραυλισμό μπορεί να εμφανίζονται ως
επαναλήψεις ήχων, συλλαβών, λέξεων ή και ολόκληρων φράσεων (για παράδειγμα, «το παιπαι-παι παιδί θέλει να φύγει», «η μαμά και και και και ο μπαμπάς ήρθαν») (Μαλανδράκη, 2012).
Ο ομιλητής μοιάζει να «κολλά» στον ήχο και να συνεχίζει να τον επαναλαμβάνει μέχρι να
καταφέρει να εκφέρει τον επόμενο. Τα παιδιά στα πρώτα στάδια του εξελικτικού τραυλισμού
παρουσιάζουν συχνότερα επαναλήψεις μονοσύλλαβων λέξεων και επαναλήψεις σε τμήματα
των λέξεων και όχι τόσο συχνά επαναλήψεις πολυσύλλαβων λέξεων (Guitar, 2014).
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Άλλη μια κυρίαρχη συμπεριφορά των ατόμων που τραυλίζουν είναι οι επιμηκύνσεις
ηχηρών και άηχων ήχων. Με τον όρο επιμηκύνσεις ορίζονται οι δυσρυθμίες, στις οποίες ο ήχος
ή ο εκπνεόμενος αέρας συνεχίζει την κίνησή του ενώ οι αρθρωτές που τον παράγουν
παραμένουν ακίνητοι (Guitar, 2014). Για παράδειγμα, αν ένα άτομο παρουσιάσει μια
επιμήκυνση στην αρχή της λέξεις «θέλω», θα παραχθεί «θθθθθθ έλω». Παρόλο που οι
αρθρωτές του παραμένουν στην ίδια θέση, η ροή του εκπνεόμενου αέρα συνεχίζει.
Συνήθως, οι επιμηκύνσεις ήχων και οι επαναλήψεις αποτελούν βασικές συμπεριφορές
ατόμων με επίμονο τραυλισμό αλλά και παιδιών που ξεκίνησαν να τραυλίζουν. Η τελευταία
χρονικά βασική συμπεριφορά, την οποία εμφανίζουν τα άτομα με τραυλισμό, είναι οι απότομες
εμπλοκές αέρα (ASHA, 2020˙ Guitar, 2014). Ως απότομη εμπλοκή αέρα ορίζεται η ταυτόχρονη
και παράλληλη διακοπή της ροής του αέρα που εκπνέεται, καθώς και των κινήσεων των
αρθρωτών. Στις εμπλοκές αυτές, μπορεί να εμπλέκονται όλα τα συστήματα που είναι
απαραίτητα για την επιτυχή παραγωγή ομιλίας (αναπνευστικό, λαρυγγικό ή αρθρωτικό). Αν για
παράδειγμα, ένα άτομο παρουσιάσει μία απότομη εμπλοκή στην αρχή της λέξεις «θέλω», θα
παραχθεί «θ…….[σιωπή] έλω». Καθώς ο τραυλισμός παραμένει και γίνεται αυτό που
ονομάζουμε στη βιβλιογραφία επίμονος, οι απότομες εμπλοκές συχνά είναι μεγαλύτερες σε
διάρκεια και πιο έντονες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί και τρόμος
στους αρθρωτές (Guitar, 2014).

1.2.2 Δευτερεύουσες συμπεριφορές (secondary behaviors)
Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες με τραυλισμό, συχνά, βιώνουν αρνητικές
συμπεριφορές ως προς τις δυσκολίες τους, όπως άγχος, φόβο, ντροπή και αμηχανία
(Coleman). Αυτά τα συναισθήματα έχουν ως αποτέλεσμα τα άτομα με τραυλισμό να σχεδιάζουν
συμπεριφορές, για να μειώσουν τα εμφανή συμπτώματα τραυλισμού, όπως επαναλήψεις,
επιμηκύνσεις και μπλοκαρίσματα (Coleman, 2014˙ Guitar, 2014). Αυτές οι συμπεριφορές
βιβλιογραφικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) συμπεριφορές διαφυγής (escape behaviors) και
β) συμπεριφορές αποφυγής (avoidance behaviors). Σε αυτές τις κατηγορίες ανήκουν λεκτικές
ενέργειες, όπως παρεμβολές ήχων που αποσπούν την προσοχή του ακροατή (π.χ. καθαρισμός
λαιμού, εισαγωγή ακούσιου ήχου), αποφυγή συγκεκριμένων ήχων ή λέξεων (π.χ.
αντικατάσταση λέξεων, εισαγωγή περιττών λέξεων), καθώς και σωματικές ενέργειες, όπως
κινήσεις των άκρων (π.χ. κτύπημα ποδιών, σφίξιμο γροθιάς), γκριμάτσες προσώπου (π.χ. μάτι
που ανοιγοκλείνει, σφίξιμο των γνάθων), κινήσεις της κεφαλής (ASHA, 2020˙ DSM-V, 2013˙
Guitar, 2014˙ Μαλανδράκη, 2012).
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Αναλυτικότερα, οι συμπεριφορές διαφυγής συμβαίνουν όταν ο ομιλητής, την ώρα που
τραυλίζει, προσπαθεί να σταματήσει τη δυσρυθμία και ταυτόχρονα να ολοκληρώσει τη λέξη ή
τη φράση (Guitar, 2014). Συνηθισμένα παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών είναι το κούνημα
του κεφαλιού ή των άκρων, το έντονο κλείσιμο των ματιών, η ένταση στους μυς του λαιμού, το
καθάρισμα του λαιμού και επιφωνήματα, όπως «αα» κατά τη διάρκεια της ομιλίας (ASHA, 2020˙
DSM-V, 2013˙ Guitar, 2014˙ Μαλανδράκη, 2012).
Από την άλλη μεριά, οι συμπεριφορές αποφυγής έχουν ως στόχο το άτομο να αποφύγει
ένα επεισόδιο τραυλισμού και ως εκ τούτου και μία αρνητική εμπειρία (Guitar, 2014). Οι
συμπεριφορές αυτές εμφανίζονται, συνήθως, πριν από την έναρξη μιας δυσρυθμίας, όταν το
άτομο αντιληφθεί ότι πρόκειται να τραυλίσει. Παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών αποφυγής
είναι η αντικατάσταση λέξεων, οι παρεμβολές λέξεων και ήχων ανάμεσα σε λέξεις αλλά και
σωματικές ενέργειες (τοποθέτηση χεριού μπροστά στο στόμα, αλλαγή κατεύθυνσης του λαιμού)
(ASHA, 2020˙ Μαλανδράκη, 2012).
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, εκτός από τις βασικές ή πρωτεύουσες συμπεριφορές
και τις δευτερεύουσες συμπεριφορές, στην κλινική εικόνα του τραυλισμού σημαντικό ρόλο
κατέχουν τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις-αντιλήψεις του ατόμου. Τα συναισθήματα που
βιώνει το άτομο που τραυλίζει, αποτελούν μέρος της διαταραχής του τραυλισμού, όπως και οι
δυσρυθμίες. Ένα παιδί που τραυλίζει μπορεί να αισθάνεται άγχος, απογοήτευση, μελαγχολία,
φόβο, ενοχές, όντας αδύναμο να βοηθήσει τον εαυτό του, καθώς και εχθρικότητα προς τους
ακροατές (Coleman,2014˙ Guitar, 2014). Αυτά τα συναισθήματα καθιστούν την ομιλία ακόμη πιο
δύσκολη καθώς η ντροπή και το άγχος αυξάνουν την ένταση και την προσπάθεια για
φυσιολογική ροή ομιλίας, οδηγώντας σε πιο έντονες λεκτικές συμπεριφορές που θα επιφέρουν
πιο έντονα αρνητικά συναισθήματα, ανατροφοδοτώντας έναν φαύλο κύκλο (Guitar, 2014˙
Μαλανδράκη, 2012).
Οι αντιλήψεις αφορούν αρνητικά συναισθήματα, τα οποία έχουν γίνει αναπόσπαστο
κομμάτι των πεποιθήσεων του ατόμου με τραυλισμό. Πιο συγκεκριμένα, ένα άτομο με
τραυλισμό, συχνά προβάλει αυτές τις πεποιθήσεις του στους ακροατές του, νομίζοντας ότι
εκείνοι πιστεύουν αρνητικά πράγματα για εκείνο. Αρκετές είναι οι φορές που οι ακροατές με τη
συμπεριφορά τους συμβάλουν σε αυτές τις πεποιθήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι
αρνητικές πεποιθήσεις και τα αρνητικά συναισθήματα παρατηρούνται σε άτομα με σοβαρό και
επίμονο τραυλισμό και όχι σε μικρά παιδιά. Μάλιστα, τα άτομα αυτά παρουσιάζουν μία αρκετά
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σύνθετη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και αρνητική εικόνα εαυτού (αυτοαντίληψη), που
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ψυχοσυναισθηματική αναπηρία (Coleman,2014˙ Guitar, 2014).

1.3

Αλήθειες για τον τραυλισμό
Η επιδημιολογία μιας διαταραχής αποτελεί το θεμέλιο λίθο της επιστημονικής γνώσης για

αυτή. Η επιδημιολογική γνώση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον πληθυσμό που έχει
περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσει τη διαταραχή, τους παράγοντες που καθορίζουν και
επηρεάζουν την εμφάνιση ή όχι αυτής της διαταραχής, τη συχνότητα εμφάνισης και την
κατανομή (ηλικία, φύλο, εθνικότητα), συνθήκες και καταστάσεις εμφάνισης, επιρρέπεια σχετικά
με αυτή τη διαταραχή ή με άλλες (Yairi & Ambrose, 2013). Παρακάτω θα αναφερθούν
συνοπτικά κάποια επιπολάστικα στοιχεία σχετικά με την διαταραχή του τραυλισμού όπως η
έναρξη (onset), η εξάπλωση (prevalence), η συχνότητα εμφάνισης (incidence) και το φύλο
(sex).

1.3.1 Έναρξη (Onset)
Η έναρξη του αναπτυξιακού τραυλισμού ξεκινά στην ηλικία των 6 ετών για το 80-90%
των ατόμων που εμφανίζουν συμπτώματα, με την ηλικία έναρξης να κυμαίνεται από τα 2 μέχρι
τα 7 έτη (DSM-V, 2013). Ο Guitar (2014) αναφέρει ότι στα σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα η
μέση ηλικία έναρξης τους τραυλισμού είναι τα 2,8 έτη. Ο λόγος για τον οποίο πιθανότατα έχει
μειωθεί η μέση ηλικία εμφάνισης σε σχέση με το παρελθόν, είναι οι βελτιωμένες διαδικασίες
αναγνώρισης της διαταραχής, οι οποίες έχουν προκύψει μετά από εντατική έρευνα και όχι από
κάποια αλλαγή στη φύση της διαταραχής (Yairi & Ambrose, 2013). Σημαντικό ρόλο στην
καταγραφή της έναρξης του τραυλισμού παίζουν και οι γονείς, οι παρατηρήσεις των οποίων
σχετικά με τις δυσρυθμίες (ξαφνικές, σταδιακές), βοηθούν στην έγκαιρη διάγνωση. Επιπλέον,
φαίνεται ότι οι γονείς, των οποίων συγγενικά πρόσωπα έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν ή
συνεχίζουν να παρουσιάζουν δυσρυθμίες, είναι πιο πιθανό να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα
της διαταραχής του τραυλισμού νωρίτερα (Guitar, 2014).

1.3.2 Επιπολασμός (prevalence)
Σύμφωνα με το Stuttering Foundation of America περισσότερο από 68 εκατομμύρια
άνθρωποι ανά τον κόσμο παρουσιάζουν συμπτώματα τραυλισμού (~1% του πληθυσμού). Στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια άνθρωποι εμφανίζουν
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συμπτώματα τραυλισμού και κατ’ αναλογία στην Ελλάδα περίπου 120,000 άτομα (Μαλανδράκη,
2012). Ο επιπολασμός της διαταραχής του τραυλισμού, μας δίνει πληροφορίες σχετικά με το
ποσοστό των ατόμων που παρουσιάζουν συμπτώματα της διαταραχής αυτή τη στιγμή.
Βιβλιογραφικά, είναι δύσκολο να βρεθεί ένας ακριβής αριθμός εξάπλωσης, μιας και ο
τραυλισμός διαφέρει ανά ηλικιακή ομάδα, σε αρκετές έρευνες υπάρχει ανομοιογένεια ηλικιακών
ομάδων και δεν χρησιμοποιείται πάντα ο ίδιος ορισμός (Guitar, 2014). Η εξάπλωση του
τραυλισμού σε ηλικίες κάτω των 6 ετών φαίνεται μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες ηλικιακές
ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων που τραυλίζει σε ηλικία κάτω των 6
ετών, ξεπερνά τον τραυλισμό είτε φυσιολογικά είτε με κλινική βοήθεια (Yairi & Ambrose, 2013).
Για το λόγο αυτό, η εξάπλωση του τραυλισμού στους ενήλικες υπολογίζεται περίπου στο 1%
(Guitar, 2014).

1.3.3 Συχνότητα εμφάνισης (incidence)
Ένα ακόμη σημαντικό επιδημιολογικό στοιχείο είναι η συχνότητα εμφάνισης (incidence)
του τραυλισμού. Ο όρος συχνότητα εμφάνισης στη διαταραχή του τραυλισμού υποδεικνύει το
ποσοστό των ατόμων που έχουν παρουσιάσει συμπτώματα τραυλισμού κάποια στιγμή στη ζωή
τους. Οι Yairi και Ambrose (2013), μετά από βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που
εξετάζουν τα ποσοστά εμφάνισης, κατέληξαν ότι το ποσοστό κυμαίνεται στο 8% στα μικρά
παιδιά και όχι στο 5% που είχε διατυπωθεί σε παλιότερες έρευνες. Οι διαφορές στα ποσοστά
εμφάνισης και εξάπλωσης υποδεικνύουν ότι τα άτομα που παρουσίασαν συμπτώματα
τραυλισμού κάποια στιγμή στη ζωή τους ανάρρωσαν, αφού τα ποσοστά εμφάνισης στην
ενήλικη ζωή είναι πολύ χαμηλά (Guitar, 2014).

1.3.4 Φύλο (sex)
Τέλος, είναι σημαντικό να γίνει αναφορά και στο φύλο ως ένα βασικό επιδημιολογικό
στοιχείο σχετικά με τη διαταραχή του τραυλισμού. Το φύλο θεωρείται ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες επιβάρυνσης για τη διαταραχή του τραυλισμού και τη διάγνωσή
της. Τα αγόρια διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης συμπτωμάτων τραυλισμού σε σχέση
με τα κορίτσια (1:2). Επιπλέον, τα κορίτσια μπορεί να εμφανίσουν κάποιες δυσρυθμίες σε
μικρότερη ηλικία αλλά να έχουν ταχύτερη και πιο συχνή ανάρρωση, ακόμη και χωρίς θεραπεία,
σε σχέση με τα αγόρια (Coleman, 2014˙ Yairi & Ambrose, 2013). Αυτό ενδεχομένως να
οφείλεται σε κληρονομική γενετική προδιάθεση στο αντρικό φύλο, καθώς κάτι τέτοιο
παρατηρείται και σε άλλες γλωσσικές και αρθρωτικές διαταραχές σε σχέση με το γυναίκειο φύλο
(Coleman, 2014).
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1.4

Λειτουργική Νευροαπεικόνιση
Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιαστεί μία ανασκόπηση των λειτουργικών

νευροαπεικονιστικών μεθόδων, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην μελέτη της
νευροαπεικόνισης του τραυλισμού τις τελευταίες δεκαετίες και χρησιμοποιούνται στη
βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί στο επόμενο κεφάλαιο.
Παλαιότερα, οι ερευνητές και οι κλινικοί επιστήμονες παρατηρούσαν συνήθως τα
νευρολογικά ελλείμματα που προέκυπταν σε ασθενείς μετά από τραυματισμούς ή εγκεφαλικά
επεισόδια, και μετά θάνατον, συνδύαζαν τις περιοχές του εγκεφάλου στις οποίες παρατηρούσαν
αλλοιώσεις ή αλλαγές με τα ελλείμματα αυτά (π.χ. Broca) (D’Esposito, 2010). Σχεδόν 100
χρόνια μετά από αυτές τις παρατηρήσεις, από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα, τα μέλη της
επιστημονικής και της ιατρικής κοινότητας βιώνουν μία αξιοσημείωτη αλλαγή στον τρόπο με τον
οποίο μπορεί να μελετηθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος μέσω της απεικόνισης (Raichle, 2006)
Από το 1990, ο τομέας της γνωστικής νευροεπιστήμης σε συνδυασμό με την εξέλιξη των
νευροαπεικονιστικών μεθόδων έχει σημειώσει αλματώδη πρόοδο στον κλάδο των
νευροεπιστημών. Η γνωστική νευροεπιστήμη, συνδυάζοντας πειραματικές τεχνικές από την
γνωστική ψυχολογία, προσπαθεί να καθορίσει τους νευρωνικούς μηχανισμούς διαφόρων
γνωστικών διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα, η γνωστική νευροεπιστήμη διερευνά υποθέσεις για
τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται ο εγκέφαλος και οι διάφορες συμπεριφορές. Αυτό
πραγματοποιείται μέσα από δύο εννοιολογικούς τομείς: την λειτουργική εξειδίκευση (δηλαδή,
συγκεκριμένες περιοχές στον εγκεφαλικό φλοιό εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες γνωστικές
διεργασίες) και την λειτουργική ενσωμάτωση (δηλαδή, μία γνωστική διεργασία προκύπτει από
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός δικτύου διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου, το οποίο υποδεικνύει
ότι μία συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου μπορεί να διαδραματίσει διαφορετικό ρόλο σε
διάφορες λειτουργίες του εγκεφάλου) (D’Esposito, 2010). Ο κλάδος της γνωστικής
νευροεπιστήμης σε συνδυασμό με τη συνεχή ανάπτυξη των νευροαπεικονιστικών μεθόδων
αποτέλεσαν πόλο έλξης και για ερευνητές άλλων ειδικοτήτων, με σκοπό την περαιτέρω έρευνα
σε ψυχιατρικές διαταραχές (π.χ. σχιζοφρένεια) και σε διαταραχές επικοινωνίας (π.χ. διαταραχές
αυτιστικού φάσματος) και ομιλίας (π.χ. τραυλισμός).
Όλες οι λειτουργικές μέθοδοι νευροαπεικόνισης καταγράφουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα,
τα οποία προέρχονται από τον φλοιό του εγκεφάλου, και αντιστοιχούν σε ενδοκρανιακά
συμβάντα. Έπειτα, τα σήματα που έχουν καταγραφεί, με διαδικασίες αναδόμησης,
μετατρέπονται σε εικόνες ή σε λειτουργικούς χάρτες (Kim & Bandettini, 2010˙ Tsougos, 2018).
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Οι βασικότερες λειτουργικές μέθοδοι νευροαπεικόνισης είναι το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ή
ΗΕΓ(Electroencephalography, EEG), η μέθοδος της Μαγνητικής Εγκεφαλογραφίας ή ΜΕΓ
(Magnetoencephalograpfy, MEG), η μέθοδος του Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού ή ΔΜΕ
(Trancranial Magnetic Stimulation, TMS), η Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων ή ΤΕΠ
(Positron Emission Tomography, PET), η μέθοδος της Απεικονίσεως Τανυστή Διαχύσεως ή
ΑΤΔ (Diffusion Tensor Imaging, DTI) και συνηθέστερα η λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία ή
λΜΤ (functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI) (Boly et al. 2009˙ Παπανικολάου 2018)
.Στόχος όλων των παραπάνω νευροαπεικονιστικών μεθόδων είναι η ανεύρεση των μηχανισμών
των διάφορων ψυχονοητικών λειτουργιών. Με τον όρο λειτουργία ορίζεται το σύνολο των
διεργασιών που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία μίας πράξης ή εμπειρίας. Με τον όρο
μηχανισμό μιας λειτουργίας ορίζεται το σύνολο των νευρωνικών δικτύων, τα οποία διέπονται
από τους αλγόριθμους αλλά και τους υλοποιούν (Παπανικολάου 2018).
Σημαντικό ρόλο, τόσο για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου νευροαπεικόνισης σε ένα
πείραμα όσο και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας, διαδραματίζει η χωρική και
χρονική διακριτότητα των εικόνων με τις οποίες αποδίδονται τα ενδοκρανιακά φαινόμενα. Ο
όρος χωρική ανάλυση, αφορά την ανίχνευση του ελάχιστου ενεργοποιημένου όγκου ή έκτασης
του εγκεφάλου, που μπορεί να ανιχνεύσει μία μέθοδος νευροαπεικόνισης, καθώς και την
ανίχνευση ταυτόχρονης ενεργοποίησης περισσότερων περιοχών του εγκεφάλου. Η χρονική
διακριτότητα μίας μεθόδου είναι το μικρότερο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη δόμηση
μίας λειτουργικής εικόνας (Παπανικολάου 2018˙ Tsougos, 2018). Παρακάτω, θα αναφερθούν με
περισσότερες λεπτομέρειες νευροαπεικονιστικές μέθοδοι οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί τα
τελευταία χρόνια στην έρευνα για την λειτουργική νευροαπεικόνιση του τραυλισμού.

1.5

Μέθοδοι νευροαπεικόνισης
Αρχικά, σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούν, συνοπτικά, μερικές απεικονιστικές μέθοδοι,

οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες έρευνες στη διαταραχή του τραυλισμού, όπως η
Μαγνητοεγκεφαλογραφία, ο Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός, το
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
Η Μαγνητοεγκεφαλογραφία είναι μία μη επεμβατική μέθοδος λειτουργικής
νευροαπεικόνισης, η εφαρμογή της οποίας βασίζεται στον εντοπισμό των πηγών της βασικής
ηλεκτρομαγνητικής δραστηριότητας του εγκεφάλου (Cheyne & Παπανικολάου, 2018). Το
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ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο. Τα βιομαγνητικά πεδία αντικατοπτρίζουν άμεσα τα
ηλεκτροφυσιολογικά συμβάντα στον εγκέφαλο, τα οποία περνούν μέσα από το κρανίο χωρίς
αλλοιώσεις. Επομένως, τα ρεύματα που ενεργοποιούνται στις συνάψεις, παράγουν το
μαγνητικό πεδίο που ανιχνεύεται έξω από το κεφάλι. Η μέθοδος της Μαγνητοεγκεφαλογραφίας
είναι πιο ευαίσθητη στην ανίχνευση της δραστηριότητας που παράγεται στις σχισμές του
φλοιού, όπου το ρεύμα κατευθύνεται παράλληλα με το κρανίο. Η μέθοδος της
Μαγνητοεγκεφαλογραφίας καθιστά δυνατή την τρισδιάστατη απεικόνιση της δυναμικής
δραστηριότητας του εγκεφάλου στους ανθρώπους, με χρονική ανάλυση μικρότερη του 1ms και
χωρική ακρίβεια των 2-5cm σε φλοιικό επίπεδο. (Boly et al., 2009).
Η τεχνολογία της Μαγνητοεγκεφαλογραφίας έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, με
συστήματα ικανά να χαρτογραφήσουν το μαγνητικό πεδίο του εγκεφάλου (Cheyne &
Παπανικολάου, 2018). Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου απεικόνισης είναι η
χρονική ακρίβεια, αφού οι μετρήσεις βασίζονται στην ηλεκτροφυσιολογική δραστηριότητα του
εγκεφάλου. Ένα βασικό μειονέκτημα είναι η περιορισμένη χωρική ευκρίνεια (Boly et al., 2009).
Ωστόσο, όταν συνδυάζεται και με άλλες μεθόδους, μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο και μη
επεμβατικό εργαλείο χαρτογράφησης των λειτουργιών του εγκεφάλου (Cheyne &
Παπανικολάου, 2018).
Ο Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός ή ΔΜΕ (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)
είναι ένα μη επεμβατικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στη μελέτη της φλοιικής λειτουργίας,
μέσω ερεθισμού με εστιασμένους παλμούς μαγνητικών πεδίων. Ο Διακρανιακός Μαγνητικός
Ερεθισμός χρησιμοποιείται, συνήθως, στην κλινική νευρολογία και στην έρευνα (πχ. για τη
μελέτη της συνδεσιμότητας του εγκεφάλου). Αυτή η νευροαπεικονιστική μέθοδος βασίζεται στην
αρχή της ηλεκτρομαγνητικής της ηλεκτρομαγηντικής επαγωγής του Faraday. Η συσκευή
συνήθως περιλαμβάνει έναν μεγάλο σε μέγεθος πυκνωτή, έναν επαγωγέα (δηλαδή, πηνίο),
έναν διακόπτη θυριστόρ και ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Το μέγεθος της
νευρωνικής ενεργοποίησης ποικίλει, ανάλογα με την ένταση του ερεθισμού. Η χωρική ευκρίνεια
και η ακρίβεια στόχευσης του Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού έχει βελτιωθεί από τη χρήση
της μαγνητικής τομογραφίας και της χαρτογράφησης του πεδίου Ε (Boly et al., 2009˙ Narayana
et al., 2018b). Ο TMS χρησιμοποιείται προεγχειρηντικά για την κινητική χαρτογράφηση, ενώ η
χρήση του στη χαρτογράφηση του κινητικού φλοιού σε παιδιά έχει συμβάλει στον καθορισμό
του φυσιολογικού ρυθμού ανάπτυξης (Narayana et al., 2018b).
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Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα είναι μία μη επεμβατική τεχνική που επιτρέπει την
ανίχνευση της πηγαίας ηλεκτρικής δραστηριότητας από το κρανίο. Το
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα παρέχει χρονική ανάλυση μερικών μιλισεκόντ. Ωστόσο, η
παραδοσιακή τεχνολογία του ΗΕΓ παρέχει ελλιπή χωρική ανάλυση και καθιστά αδύνατη την
αναγνώριση των σχέσεων μεταξύ των ηλεκτρικών σημάτων του εγκεφάλου και των αντίστοιχων
δομών. Για το λόγο αυτό, το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα συχνά συνδυάζεται με άλλες μεθόδους
νευροαπεικόνισης που παρέχουν καλύτερη χωρική ανάλυση. Μία από τις κατηγορίες σήματος
που προκύπτει από το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα είναι τα προκλητά δυναμικά. Τα προκλητά
δυναμικά είναι, συνήθως, αισθητηριακά ερεθίσματα, προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον
του εξεταζόμενου και έχουν ως στόχο την ενεργοποίηση συγκεκριμένων αισθητηριακών
μονοπατιών (πχ. οπτικά προκλητά δυναμικά, ακουστικά προκλητά δυναμικά). Ως εργαλείο
έρευνας, τα προκλητά δυναμικά παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, σχετικά με το χρόνο και την
φλοιική διανομή της νευροηλεκτρικής δραστηριότητας που γεννάται κατά τη διάρκεια μίας
νοητικής δραστηριότητας (Boly et al., 2009).

1.6

Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (Positron Emission

Tomography, PET)
Η μέθοδος της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζοτρονίων ή ΤΕΠ (Positron Emission
Tomography, PET) είναι μία νευροαπεικονιστική μέθοδος που χρησιμοποιεί ενώσεις
σημασμένες με κάποια ραδιενεργά στοιχεία (ραδιοϊσότοπα), τα οποία εκπέμπουν κάποιους
συγκεκριμένους τύπους σωματιδίων, που ονομάζονται ποζιτρόνια, ως μοριακούς σηματοδότες
για την ποσοτική και μη επεμβατική αξιολόγηση διάφορων φυσιολογικών διεργασιών (Narayana
et al. 2018). Μέσα σε αυτές τις φυσιολογικές διεργασίες περιλαμβάνονται η αιματική ροή, ο
όγκος του εγκεφαλικού αίματος, σε κάποιες περιοχές του εγκεφάλου, ο ρυθμός με τον οποίο
μεταβολίζεται το οξυγόνο (CMRO2) και η γλυκόζη (CMRGlu), καθώς και η κατανομή των
διάφορων νευροδιαβιβαστών και υποδοχέων σε όλο τον εγκέφαλο (Aston, 2017).
Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων έχει τις ρίζες της στην αυτοραδιογραφία ιστών, μια
μέθοδος η οποία χρησιμοποιούνταν πολλά χρόνια σε μελέτες ζώων, για να διερευνήσει το
μεταβολισμό των οργάνων και την ροή του αίματος. Οι ερευνητές σε αυτό, τον κλάδο τη
δεκαετία του 1970, με τη χρήση της αξονικής τομογραφίας (Computed tomography, CT),
αντιλήφθηκαν ότι, εφόσον η ανατομία ενός οργάνου μπορεί να αναδομηθεί με την χρήση
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ακτίνων X, η κατανομή των ραδιοϊσοτόπων που είχαν χορηγηθεί θα μπορούσαν να το κάνουν in
vivo. Αυτό που θα έπρεπε να λάβουν υπ’όψιν ήταν η μέτρηση της εκπομπής ραδιενέργειας από
το κάθε μέρος του σώματος. Έτσι, λοιπόν, γεννήθηκε η ιδέα της αυτοραδιογραφίας στους
ανθρώπους (Boly et al. 2009).
Η λειτουργική απεικόνιση της αιματικής ροής και του μεταβολισμού με χρήση
Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων έχει εφαρμοστεί τόσο στην αξιολόγηση της κανονικής
λειτουργίας του εγκεφάλου όσο και στην αξιολόγηση ποικίλων ψυχικών και νευρολογικών
διαταραχών. Στις ψυχικές και νευρολογικές διαταραχές, η PET χρησιμοποιείται κλινικά στο
κομμάτι της διάγνωσης της εκάστοτε διαταραχής, στην πρόγνωση, στην παρακολούθηση της
αποκρίσεως των ασθενών σε θεραπείες, καθώς και στην περαιτέρω διερεύνηση των
παθοφυσιολογικών μηχανισμών των διαταραχών αυτών (Narayana et al. 2018a). H
Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέσα της έρευνας της
λειτουργικής νευροαπεικόνισης του εγκεφάλου. Ωστόσο χρησιμοποιείται και στη διάγνωση
όγκων και καρκίνου (Boly et al. 2018).
Συνοπιτκά, για να αποκτηθεί μία εικόνα με τη χρήση ΤΕΠ, εισάγεται ο κατάλληλος
ραδιοανιχνευτής στο σώμα, ανάλογα και με την διεργασία που μελετάται, και διανέμεται σε όλο
το σώμα συμπεριλαμβανομένου και του εγκεφάλου. (Aston, 2017˙ Narayana et al. 2018). Η
εικόνα που προκύπτει είναι ένας χάρτης της συγκέντρωσης του ραδιοανιχνευτή που έχει
χορηγηθεί σε κάθε εικονοστοιχείο ή ογκοστοιχείο της εικόνας. Ο χάρτης αυτός απεικονίζει το
βαθμό δραστηριότητας ή ενεργοποίησης των νευρώνων της περιοχής ενδιαφέροντος (πχ. του
εγκεφάλου). Η ένταση των εικονοστοιχείων στην εικόνα που προκύπτει εξαρτάται άμεσα από τη
συγκέντρωση του ραδιοϊσοτόπου και μπορεί να σχετιστεί με τη διεργασία που μελετάται στην
εκάστοτε έρευνα. Πρόσθετη επεξεργασία, με σκοπό το φιλτράρισμα των δεδομένων μπορεί, να
πραγματοποιηθεί για την αφαίρεση του θορύβου, την ενίσχυση του σήματος και την
ελαχιστοποίηση της θόλωσης στην εικόνα (Aston, 2017˙ Narayana et al. 2018a).
Προκειμένου οι ερευνητές να δομήσουν αξιόπιστες εικόνες με τη χρήση της
Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων, πρέπει να λάβουν υπ’όψιν την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ο ασθενής κατά τη διάρκεια της απεικόνισης. Οι μετρήσεις τις αιματικής ροής και του
μεταβολισμού επηρεάζονται από τη φυσιολογική, ψυχική και γνωσιακή κατάσταση του
υποκειμένου. Επομένως, φαίνεται ότι είναι σημαντική η κατάλληλη προετοιμασία των
υποκειμένων πριν από τη σάρωση (πχ. νηστικοί για 4-6 ώρες πριν τη σάρωση) αλλά και η
ψυχική τους κατάσταση. Το τι κάνει και το τι βιώνει το υποκείμενο, κατά τη διάρκεια της μελέτης,
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φαίνεται να επηρεάζει την λειτουργία του εγκεφάλου. Επιπλέον, ο χρόνος μεταξύ χορήγησης της
ραδιενεργής ουσίας και της σάρωσης, το είδος της χορηγούμενης ουσίας, καθώς και ο
τομογράφος μπορεί να επηρεάσουν την παραγόμενη εικόνα. Τέλος, το φιλτράρισμα και η
επεξεργασία της εικόνας κατέχουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της εγκεφαλικής
δραστηριότητας (Narayana et al. 2018a).

1.7

Απεικόνιση Τανυστή Διαχύσεως (Diffusion Tensor Imaging, DTI)
Η Απεικόνιση Τανυστή Διαχύσεως ή ΑΤΔ (Diffusion Tensor Imaging, DTI) είναι μια

μέθοδος με την οποία μπορεί να προσδιοριστεί και να οπτικοποιηθεί η λειτουργική ακεραιότητα
των δεματίων της λευκής ουσίας, τα οποία έχουν ενεργό ρόλο στη δομική και λειτουργική
σύνδεση μεταξύ διάφορων περιοχών του εγκεφάλου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την μελέτη
της διάχυσης των μορίων του νερού μέσα στους ιστούς. Τα τελευταία χρόνια, η μέθοδος αυτή
έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στην επιστημονική κοινότητα, κυρίως για τη διερεύνηση
των διεργασιών της φυσιολογικής ανάπτυξης στην λευκή ουσία, στις επιδράσεις της γήρανσης
σε αυτή και για τη συσχέτιση πιθανών νευροανατομικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ ψυχικών και
νευρικών διαταραχών (Wilde, 2018).
Η DTI είναι μία μη επεμβατική μέθοδος Μαγνητικής Τομογραφίας ή ΜΤ (Magnetic
Resonance Imaging, MRI), με την οποία οι ερευνητές μπορούν να εκτιμήσουν την κατεύθυνση
της κίνησης του νερού μέσα στον εγκέφαλο αλλά και την ποσότητα, με σκοπό να επαληθεύσουν
πληροφορίες για διάφορες ανατομικές συνδέσεις. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση των
ακολουθιών απεικονίσεως σταθμισμένης διαχύσεως (Diffusion Weighted Imaging, DWI)
εξερευνώνται τα χαρακτηριστικά της διαχύσεως των μορίων του νερού σε έναν ιστό για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Tsougos, 2018).
Η Απεικόνιση Τανυστή Διαχύσεως είναι μία μέθοδος που αξιολογεί κυρίως τις δομικές
πληροφορίες και δεν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη φυσιολογία της περιοχής. Ένας από
τους λόγους, για τους οποίους είναι αρκετά δημοφιλής στην επιστημονική κοινότητα, είναι ότι η
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη μέθοδο επιτρέπει την in vivo μελέτη της αδρής
ανατομικής οργάνωσης αλλά και της μικροδομικής οργάνωσης των δεματίων της λευκής ουσίας
(Tsougos, 2018˙ Wilde et al., 2018).
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η λήψη των εικόνων στην Απεικόνιση με Τανυστή
Διαχύσεως γίνονται με τη χρήση ενός συμβατικού τομογράφου ΜΤ, ο οποίος είναι συνήθως
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διαθέσιμος σε όλους τους κλινικούς χώρους. Η επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται
μπορεί να γίνει πλέον με διάφορες μεθόδους ανάλυσης. Παρακάτω, θα παρουσιαστούν
συνοπτικά οι πιο γνωστές προσεγγίσεις που έχουν εφαρμοστεί βιβλιογραφικά. Η πρώτη
ονομάζεται δεματιογραφία διαχύσεως, εφαρμόζεται μόνο στη λευκή ουσία και αποτελείται από
μεθόδους με τις οποίες εκτιμώνται οι οδοί ή τα δεμάτια της λευκής ουσίας. Αυτό το οποίο
απεικονίζεται με τη δεματιογραφία, προκύπτει από τα αποτελέσματα μιας μαθηματικής
ομοιότητας ή συνέχειας των τιμών της κλασματικής ανισοτροπίας μεταξύ των ογκοστοιχείων
που σχηματίζουν την τροχιά των δεμάτιων. Οι παραπάνω απεικονίσεις ονομάζονται streamlines
ή «γραμμές ροής» (Tsougos, 2018˙ Wilde et al., 2018).
Μια άλλη μέθοδος, που χρησιμοποιείται στην ανάλυση δεδομένων στην Απεικόνιση με
Τανυστή Διαχύσεως, είναι η ανάλυση της περιοχής ενδιαφέροντος. Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ο
ερευνητής καθορίζει μία συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος, στην οποία επιθυμεί να γίνουν οι
διάφορες μετρήσεις (Tsougos, 2018). Μια ακόμη μέθοδος ανάλυσης δεδομένων είναι η ανάλυση
ιστογράμματος. Σε αυτή τη μέθοδο, ο χρήστης καλείται να δημιουργήσει κατανομές συχνοτήτων
με σκοπό την ανεύρεση της αναλογίας των ογκοστοιχείων μέσα σε ένα ορισμένο εύρος
εντάσεως σήματος (Wilde et al., 2018).
Μια ακόμη γρήγορη και αυτοματοποιημένη μέθοδος ανάλυσης είναι και η ανάλυση βάση
ογκοστοιχείου, στην οποία υπολογίζονται οι δείκτες ενδιαφέροντος της DTI (όπως κλασματική
ανισοτροπία ή μέση διαχυτότητα). Σε αυτή τη μέθοδο, οι ερευνητές ορίζουν ένα πρότυπο βάσει
του οποίου δημιουργούνται ταυτίσεις των κοινών στοιχείων από τις εικόνες που λαμβάνονται.
(Tsougos, 2018˙ Wilde et al., 2018). Τέλος, για την έρευνα και ανάλυση του εγκεφάλου κατά
ογκοστοιχεία, χρησιμοποιείται η μέθοδος χωρικής στατιστικής βάσης δεματίων για την ανάλυση
των δεδομένων μέσω Απεικόνισης με Τανυστή Διαχύσεως.
Όπως και με τις προηγούμενες μεθόδους απεικόνισης, έτσι και στην Απεικόνιση με
Τανυστή Διαχύσεως, οι ερευνητές πρέπει να λάβουν κάποιους παράγοντες υπ’όψιν.
Παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την αξιοπιστία της μεθόδου, είναι οι διαφορές που
προκύπτουν στις μετρήσεις λόγω διαφορών στην κατασκευή των τομογράφων, στα λογισμικά
που χρησιμοποιούνται και στις παραμέτρους λήψης των εικόνων. Ακόμη, διαφορές που μπορεί
να επηρεάσουν τα τελικά αποτελέσματα προκύπτουν, από τον τρόπο και τον βαθμό διόρθωσης
τεχνικών σφαλμάτων που προκύπτουν καθώς και από παράγοντες σχετικούς με το άτομο (πχ.
ηλικιακή και εγκεφαλική ανάπτυξη. Συνοψίζοντας, η DTI είναι μία αναπτυσσόμενη και πολλά
υποσχόμενη μέθοδος νευροαπεικόνισης, η οποία απέκτησε δημοτικότητα τις δύο τελευταίες
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δεκαετίες, εξαιτίας της χρήσης της στην ανάδειξη των διεργασιών της φυσιολογικής ανάπτυξης
και γήρανσης της λευκής ουσίας in vivo.

1.8

Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (functional Magnetic

Resonance Imaging, fMRI)
Η λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία ή λΜΤ (functional Magnetic Resonance Imaging,
fMRI) είναι η λειτουργική απεικονιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνότερα σε έρευνες και
καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα της σύγχρονης βιβλιογραφίας στη νευροαπεικόνιση (Σταματάκης et
al. 2018). Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά, η χρήση της λειτουργικής Μαγνητικής
τομογραφίας ως μέσο απεικόνισης άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι νευροεπιστήμονες
χαρτογραφούσαν τον εγκέφαλο (Mier and Mier, 2015). Η fMRI είναι μία από τις πιο
υποσχόμενες μοριακές τεχνικές απεικόνισης, για τη διερεύνηση των αλλαγών που συμβαίνουν
κατά τη λειτουργία του εγκεφάλου. Η fMRI επέτρεψε την ανίχνευση λειτουργιών του εγκεφάλου
με σημαντικά μεγαλύτερη χωρική ανάλυση από ό,τι προηγούμενες μη επεμβατικές μέθοδοι,
όπως το εγκεφαλογράφημα (EEG) (Boly et al. 2009).
Η ιδέα ότι η τοπική ροή του αίματος σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία του εγκεφάλου
υπάρχει εδώ και σχεδόν ένα αιώνα. Όπως αναφέρει η Boly και οι συνεργάτες της (2009), ο
Ιταλός φυσιολόγος Angelo Mosso παρατήρησε ότι οι παλμοί του εγκεφάλου των ανθρώπων έχει
τον ίδιο ρυθμό με αυτόν της καρδιάς. Οι παλμοί αυτοί μπορούν να παρατηρηθούν στην
επιφάνεια των κρανίων των νεογέννητων παιδιών. Ο Mosso, λοιπόν, πίστευε ότι αυτοί οι παλμοί
αντιπροσωπεύουν την ροή του αίματος μέσα στον εγκέφαλο. Παρατήρησε, ακόμη, τέτοιου
είδους παλμούς και σε έναν ενήλικα μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση στους μετωπιαίους
λοβούς. Καθώς ο Mosso μελετούσε αυτό τον ασθενή, έναν χωρικό με το όνομα Bertino, άρχισε
να παρατηρεί μία ξαφνική αύξηση στο εύρος των «εγκεφαλικών παλμών», όταν άρχισε να
χτυπά η καμπάνα της εκκλησίας, καλώντας τους πιστούς σε προσευχή. Οι αλλαγές αυτές στους
παλμούς του εγκεφάλου συνέβησαν ανεξάρτητα από τους καρδιακούς παλμούς που μέτρησε
στο χέρι του ασθενή. Τότε, ο Mosso τότε κατάλαβε ότι το χτύπημα της καμπάνας είχε θυμίσει
στο Bertino την υποχρέωσή του να ψάλει τον ύμνο Ave Maria.
Η παρατήρηση αυτή, του κίνησε την περιέργεια, και ζήτησε από τον ασθενή να εκτελέσει
έναν νοητικό υπολογισμό και παρατήρησε ξανά αύξηση στη ροή του αίματος, όπως περίμενε,
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καθώς ο ασθενής τον εκτελούσε. Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που έγινε, η οποία υποστήριξε ότι
μπορεί να υπάρχει σύνδεση της εγκεφαλικής ροής του αίματος και της ανθρώπινης νόησης.
Χρόνια μετά από αυτή την παρατήρηση, και ενώ ο Μαγνητικός Τομογράφος (MRI)
χρησιμοποιούνταν ευρέως στην απεικόνιση του εγκεφάλου, παρέχοντας κυρίως ανατομικές
πληροφορίες, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται στον τομέα της λειτουργικής απεικόνισης του
εγκεφάλου. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε όταν, μέσα από έρευνες, παρατηρήθηκαν αλλαγές στη
νευρωνική δραστηριότητα, οι οποίες προέκυπταν από αλλαγές στα επίπεδα οξυγόνου στους
ιστούς (Kim & Bandettini, 2010˙ Raichle, 2006).
Η fMRI μπορεί να ανιχνεύσει αυξημένη συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα, η οποία
λαμβάνει χώρα σε περιοχές με έντονη νευρωνική δραστηριότητα. Η βασική ιδέα πίσω από αυτό
είναι ότι οι νευρώνες χρησιμοποιούν οξυγόνο κατά την ενεργοποίησή τους (Boly et al. 2009). Το
σήμα της fMRI συνδέεται με τις αλλαγές που παρατηρούνται στην οξυγόνωση του αίματος, κατά
τη διάρκεια της νευρωνικής δραστηριότητας και, ακριβέστερα, με τις αλλαγές στη σχετική
συγκέντρωση οξυγονωμένου και μη οξυγονωμένου αίματος (Tsougos, 2018). Αρχικά, τα
επίπεδα οξυαιμοσφαιρίνης είναι χαμηλότερα από εκείνα της δεοξυαιμοσφαιρίνης στην περιοχή
ενεργοποίησης. Το αγγειακό σύστημα αποκρίνεται εντός 1-2 δευτερολέπτων στις τοπικές
ανάγκες οξυγόνου στην περιοχή ενεργοποίησης. Αυτή η απόκριση έχει ως αποτέλεσμα την
αυξημένη παροχή αίματος στην ομάδα των ενεργοποιημένων νευρώνων, η οποία φτάνει στην
κορύφωσή της 4-6 δευτερόλεπτα μετά. Η αυξημένη παροχή του οξυγονωμένου αίματος στους
νευρώνες, που είναι ενεργοποιημένοι μετά το πέρας της νευροφυσιολογικής δραστηριότητας,
μεταφέρεται με τη μορφή οξυαιμοσφαιρίνης. Θα υπάρξει μεταβολή, δηλαδή, του λόγου
οξυαιμοσφαιρίνης προς δεοξυαιμοσφαιρίνη. Σε αντίθεση με την δεοξυαιμοσφαιρίνη, η οποία
είναι παραμαγνητική και ενισχύει το μαγνητικό πεδίο τοπικά, η οξυαιμοσφαιρίνη είναι
διαμαγνητική και προκαλεί αποδυνάμωση στο μαγνητικό πεδίο. Επομένως, αυτή η αύξηση στον
λόγο οξυαιμοσφαιρίνης προς δεοξυαιμοσφαιρίνη επιφέρει καθαρή μείωση της επιδεκτικότητας
της περιοχής, η οποία μεταφράζεται σε ενισχυμένο μαγνητικό σήμα (Σταματάκης et al. 2018˙
Tsougos, 2018).
Το σήμα που λαμβάνεται από την λειτουργική μαγνητική τομογραφία ονομάζεται σήμα
BOLD (blood-level-oxygen depedent signal), δηλαδή απόκριση εξαρτώμενη από τα επίπεδα
αιμάτωσης. Οι εντάσεις των σημάτων αυτών μπορούν να μετασχηματιστούν σε οπτικές
αναπαραστάσεις του χρώματος γκρι ή διαφόρων άλλων χρωμάτων και έτσι, λαμβάνουμε τις
εικόνες από την λειτουργική μαγνητική τομογραφία, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε και
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παραπάνω, βασίζονται στο εξαρτώμενο από τα επίπεδα του οξυγόνου του αίματος (BOLD)
σήμα (Kim & Bandettini, 2010˙ Tsougos, 2018). Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι η τιμή του
σήματος BOLD δεν είναι απόλυτη αλλά σχετική, γεγονός το οποίο μπορεί να δημιουργήσει
προβλήματα κατά την ερμηνεία των εικόνων της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας
(Σταματάκης et al. 2018)
Τα δεδομένα, που καταγράφονται και συλλέγονται, υποβάλλονται σε μία σειρά από
επεξεργασίες σύμφωνα με την κρίση του ερευνητή. Για παράδειγμα, μία από αυτές τις
επεξεργασίες είναι και η ομαλοποίηση (smoothness), κατά την οποία τα δεδομένα που έχουν
ληφθεί υποβάλλονται σε διαδικασία χωρικής ομαλοποίησης και διαμορφώνονται ανατομικά
βάση συγκεκριμένων υποδειγμάτων (Kim & Bandettini, 2010). Η στατιστική ανάλυση, που
ακολουθεί, γίνεται γραμμικά για κάθε voxel, στα ελληνικά ογκοστοιχείο (μονάδα μέτρησης
όγκου). Ένα ογκοστοιχείο αποτελεί τον βασικό όγκο στον τρισδιάστατο χώρο απεικονίσεως, ο
οποίος αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου ή του περιβάλλοντος ιστού.
Συνήθως, τα τυπικού μεγέθους ογκοστοιχεία αντιπροσωπεύουν περίπου 3 x 3 x 4 κυβικά
χιλιοστόμετρα του δείγματος ιστού, αν και ο αριθμός αυτός μπορεί να ποικίλει μεταξύ των
μαγνητικών τομογράφων (Kim & Bandettini, 2010˙ Σταματάκης et al. 2018˙ Tsougos, 2018).
Η επεξεργασία των εικόνων για την ανεύρεση των ενεργοποιημένων περιοχών με τη
χρήση λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας είναι σχετικά απλούστερη σε σχέση με άλλες
μεθόδους λειτουργικής νευροαπεικόνισης (π.χ. μαγνητοεγκεφαλογράφημα) (Σταματάκης et al.
2018). Οι στατιστικές αναλύσεις που γίνονται στις εικόνες έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν
και εγγενείς δυσχέρειες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία, όπως για παράδειγμα τις
αλλοιώσεις της εικόνας που προκύπτουν από την μετατόπιση της κεφαλής μέσα στον
τομογράφο (Kim & Bandettini, 2010)
Εκτός από τις γραμμικές αναλύσεις του κάθε ογκοστοιχείου ξεχωριστά, στη
νευροαπεικονιστική κοινότητα οι μέθοδοι των πολλών μεταβλητών έχουν αυξηθεί σε
δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Μια τέτοια αρκετά δημοφιλής προσέγγιση στατιστικής
ανάλυσης είναι η ανάλυση σχηματισμών πολλαπλών μεταβλητών (Multivoxel Pattern Analysis,
MVPA), η οποία χρησιμοποιεί τους αλγορίθμους ταξινομήσεως σχηματισμών με σκοπό την
ταξινόμηση σχηματισμών που παρατηρούνται σε ομάδες ογκοστοιχείων. Ακόμη, για την
ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών χρησιμοποιείται ευρέως η μέθοδος Ανάλυσης Ανεξαρτήτων
Συνιστωσών ή ΑΑΣ (Independent Component Analysis, ICA). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται
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συχνά, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα εξαρχής πρότυπα της εγκεφαλικής δραστηριότητας
(Σταματάκης et al. 2018).
Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό μιας μελέτης fMRI κατέχει η πειραματική
διαδικασία που θα ακολουθηθεί, καθώς και ο τρόπος παρουσίασης των ερεθισμάτων. Η
επιλογή του σχεδιασμού, που θα ακολουθηθεί σε μία έρευνα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από
το ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο ερευνητής. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος
παρουσίασης των ερεθισμάτων είναι ο σχεδιασμός κατά τμήματα (Block design). Σε αυτή τη
μέθοδο παρουσίασης, αρχικά παρουσιάζονται κάποια ερεθίσματα διαδοχικά το ένα μετά το
άλλο, εναλλασσόμενα με ερεθίσματα διαφορετικής συνθήκης. Μία άλλη επιλογή είναι ο
σχεδιασμός σχετικός με τα συμβάντα (Event-related design), όπου τα ερεθίσματα από
διαφορετικές συνθήκες αναμειγνύονται και παρουσιάζονται στο υποκείμενο. Τέλος, τα τελευταία
χρόνια χρησιμοποιείται σε πειράματα και η συνδυαστική προσέγγιση των δύο παραπάνω
μεθόδων, μιας και ο συνδυασμός τους επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα (Σταματάκης et al.
2018˙ Tsougos, 2018).
Ολοκληρώνοντας, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η εφαρμογή της fMRI έχει
γίνει τόσο δημοφιλής στην έρευνα νευρολογικών παθήσεων, όπως η εύκολη χρήση της στην
κλινική πράξη. Η λειτουργική μαγνητική τομογραφία πραγματοποιείται με τη χρήση ενός
συνηθισμένου MRI τομογράφου και δεν απαιτείται η χορήγηση κάποιας σκιαγραφικής ουσίας.
Αντιθέτως, οι μετρήσεις γίνονται βάσει μιας ενδογενούς ουσίας, που βρίσκεται σε μεγάλες
συγκεντρώσεις στον εγκέφαλο και αποτυπώνεται κατά τη διαδικασία της απεικόνισης, η οποία
θα αναφερθεί αναλυτικά παρακάτω (Boly et al. 2009, Mier and Mier, 2015).
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η λειτουργική μαγνητική τομογραφία δεν σχετίζεται
με τη χρήση ραδιενεργών σκιαγραφικών ουσιών, παρέχει στους ερευνητές τη δυνατότητα της
επανάληψης και, κατ’ επέκταση, καθιστά δυνατές τις μακροσκελείς έρευνες στο τομέα αυτό.
Ακόμη, η fMRI, λόγω της άριστης χωρικής διακριτότητας, δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές
να μελετήσουν αλλαγές στη μορφολογία του εγκεφάλου, οι οποίες επηρεάζουν την
ενεργοποίηση συγκεκριμένων περιοχών, αλλά επιτρέπει και τη διερεύνηση της συνδεσιμότητας
με άλλες φλοιικές και υποφλοιικές περιοχές. (Boly et al. 2009, Haueis, 2014, Mier and Mier,
2015, Smith, 2012, Σταματάκης et al. 2018).
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2.

Η Νευροαπεικόνιση του Τραυλισμού

2.1 Ιστορική Αναδρομή
Η θεώρηση, ότι ο εξελικτικός και επίμονος τραυλισμός οφείλεται σε ένα παθολογικό
νευρολογικό σύστημα, υπάρχει σχεδόν έναν αιώνα. Τη δεκαετία του 1920, οι Orton και Travis
(1929), μέσα από κλινικές παρατηρήσεις τους στον τραυλισμό, και σε συνδυασμό με τη θεωρία
της Εγκεφαλικής Κυριαρχίας, κατέληξαν σε ορισμένα συμπεράσματα. Υποστήριξαν ότι ο
τραυλισμός, είναι άμεσο αποτέλεσμα μιας αναπτυξιακής αστοχίας ως προς την επίτευξη της
πλευρικής κυριαρχίας των κέντρων της ομιλίας στον εγκέφαλο. Παρόλο που αυτή η θεωρία
έχασε γρήγορα τη δημοφιλία της, κατάφερε να διατηρηθεί, καθώς η κεντρική της ιδέα, ότι
δηλαδή ο τραυλισμός σχετίζεται λειτουργικά με την αποτυχημένη πλαγίωση, δεν απορρίφθηκε
διεξοδικά (Ingham, 2001).
Ο λόγος που συνέβαινε αυτό, είναι ότι η θεωρία της Εγκεφαλικής Κυριαρχίας,
ανανεωνόταν ερευνητικά με διάφορα ενδιαφέροντα ευρήματα. Όπως αναφέρει ο Ingham (2001)
σε βιβλιογραφική του ανασκόπηση, τα πειράματα της διχωτικής ακοής τη δεκαετία του 1970,
αναζωπύρωσαν τη θεωρία αυτή. Τα πειράματα αυτά, ωστόσο, παρουσίαζαν ανακρίβειες και
εσφαλμένες ερμηνείες αποτελεσμάτων. Όμως, όσα χρησιμοποίησαν ακουστικά ερεθίσματα
στον τραυλισμό, έθεσαν τις βάσεις για μετέπειτα έρευνα στις νευροαπεικονιστικές μελέτες της
διαταραχής.
Στη συνέχεια, με την ερευνητική χρήση του Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ), κάποιες
μελέτες, υποστήριξαν ότι υπάρχει ένας σχετικός βαθμός ημισφαιριακής πλαγίωσης, που έχει
ενεργό ρόλο στον τραυλισμό. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που προέρχονται από το
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, πρέπει να λαμβάνονται υπ’οψιν με επιφυλάξεις, αφού η μέθοδος
αυτή παρέχει ελλιπή χωρική ανάλυση και καθιστά αδύνατη την αναγνώριση των σχέσεων
μεταξύ των ηλεκτρικών σημάτων του εγκεφάλου και των αντίστοιχων δομών (Ingham, 2001).
Οι πρώιμες έρευνες στην μελέτη του εγκεφάλου, είχαν δείξει ότι περιοχές όπως ο φλοιός,
τα βασικά γάγγλια καθώς και ο θάλαμος, κατέχουν σημαντική θέση στις λειτουργίες της
γλώσσας και της ομιλίας (Σίμος, 2008). Όπως αναφέρει ο Ingham (2001), στα τέλη της
δεκαετίας του 1980, πραγματοποιήθηκαν έρευνες άμεσου θαλαμικού ερεθισμού, οι οποίες
είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του επίκτητου τραυλισμού. Τότε, οι ερευνητές πρότειναν την
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ύπαρξη ενός δικτύου σύνδεσης του φλοιού, των βασικών γαγγλίων, του θαλάμου και πίσω στο
φλοιό (cortico-striato-pallido-thalamo-cortical loop). Το δίκτυο αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην
παραγωγή της γλώσσας, ενώ δυσλειτουργίες σε αυτό, προκαλούν κινητικές διαταραχές ομιλίας.
Με την πάροδο του χρόνου, την εξέλιξη της επιστήμης αλλά και των μεθόδων
νευροαπεικόνισης, έγινε δυνατή η διερεύνηση των νευρολογικών διεργασιών στη διαταραχή του
τραυλισμού. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες νευροαπεικονιστικές μέθοδοι, όπως το
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), το Μαγνητοεγκεφαλογράφημα (MEG), η λειτουργική
Μαγνητική Τομογραφία (fMRI) και η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET), έχουν
συμβάλει στη μελέτη και κατανόηση της νευρικής βάσης του τραυλισμού.
Οι ερευνητές, αρχικά με τη χρήση της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων, και μετέπειτα
με τη χρήση της λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας, κατάφεραν να απεικονίσουν με
καλύτερη χωρική και χρονική ανάλυση, δομές και συνδέσεις που εμπλέκονται στη διαταραχή
του τραυλισμού. Παρακάτω, θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα ευρήματα που έχουν προκύψει
από νευροαπεικονιστικές μελέτες, τόσο σε παιδικό όσο και σε ενήλικο πληθυσμό.

2.2 Εγκέφαλος και Παραγωγή Ομιλίας
Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό, να γίνει μία σύντομη αναφορά των νευροανατομικών
δομών που συμμετέχουν στην παραγωγή ομιλίας, αφού στη συνέχεια θα γίνει εκτενής αναφορά
στα αποτελέσματα νευροαπεικονιστικών μελετών για τον τραυλισμό, καθώς και στις δομές και
λειτουργίες που διαφέρουν από τους τυπικούς ομιλητές.
H παραγωγή ομιλίας απαιτεί την αποτελεσματική επικοινωνία διαφόρων περιοχών του
εγκεφάλου και την ενσωμάτωση ακουστικών, σωματοαισθητικών και κινητικών πληροφοριών.
Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται φλοιϊκές και υποφλοιϊκές περιοχές του κεντρικού νευρικού
συστήματος καθώς και περιφερειακά νεύρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται αρκετά κρανιακά
νεύρα (το τρίδυμο νεύρο, το προσωπικό νεύρο, το γλωσσοφαρυγγικό νεύρο, το
πνευμονογαστρικό νεύρο και το υπογλώσσιο νεύρο), που ενευρώνουν συστήματα, όπως το
αναπνευστικό, το φωνητικό, το αρθρωτικό και της αντήχησης (Chang, 2014˙ Σίμος, 2008).
Το κλασικό μοντέλο, που περιγράφεται σε συγγράμματα και άρθρα, για την οργάνωση της
γλώσσας στον εγκέφαλο, βασίζεται στην μελέτη αφασικών ασθενών με βλάβες στον εγκέφαλο.
Το μοντέλο αυτό παρουσιάστηκε στα τέλη του 19 ου αιώνα και παραμένει δημοφιλές. Σε γενικές
25

γραμμές, υποστηρίζει ότι η μετωπιαία περιοχή Broca αφορά την έκφραση, δηλαδή το σχεδιασμό
και την εκτέλεση της ομιλίας, και η οπίσθια περιοχή με το όνομα Wernicke αφορά τον
προσληπτικό λόγο, δηλαδή την ανάλυση και ταυτοποίηση του γλωσσικού ερεθίσματος (Binder
et al., 1997˙ Ardila & Bernal, 2016). Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι περιοχές που
συμμετέχουν στην παραγωγή και αντίληψη της ομιλίας.
Η παραγωγή της ομιλίας σχετίζεται με δραστηριότητα στην περιοχή Broca (44/45), μια
περιοχή στον έσω μετωπιαίο φλοιό. Η περιοχή BA44 συμμετέχει σε διάφορες λεκτικές
λειτουργίες, όπως η ομαλή ροή της ομιλίας, η φωνολογική επεξεργασία, η γραμματική
επεξεργασία και η προσοχή κατά την ομιλία. Ωστόσο, όπως έχει φανεί από μελέτες, οι
αριστερές μετωπιαίες περιοχές συμμετέχουν και σε διεργασίες που αφορούν τον αντιληπτικό
λόγο κατέχοντας σημαντικό ρόλο στο συντονισμό αισθητηριακών και σημασιολογικών
διεργασιών, που συμβαίνουν στις οπίσθιες περιοχές (Binder et al., 1997).
Στην παραγωγή της ομιλίας συμμετέχει, επίσης, ο πρωτοταγής κινητικός φλοιός (primary
motor cortex, BA 44), ο οποίος ενεργοποιείται αμφίπλευρα. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στην
προκεντρική έλικα, στην πρόσθια πλευρά της κεντρικής αύλακας. Σε αυτή την περιοχή
αντιπροσωπεύονται τα μέλη του σώματος που μπορούν να κινηθούν εκουσίως, όπως η
γλώσσα, το στόμα, το πρόσωπο. Ο πρωτοταγής κινητικός φλοιός φαίνεται ότι ενεργοποιείται
κατά την παραγωγή έκδηλης και κρυφής ομιλίας (Shuster, 2003).
Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των κινήσεων της ομιλίας κατέχει και η
συμπληρωματική κινητική περιοχή (supplementary motor area-SMA) αλλά και ο προκινητικός
φλοιός (premotor cortex). Ο προκινητικός φλοιός λαμβάνει πληροφορίες από τον μετωπιαίο
λοβό, σχετικά με τον προγραμματισμό των κινήσεων, και αισθητικά ερεθίσματα από τον
βρεγματικό λοβό. Σε αυτή την περιοχή παρατηρούνται ενεργοποιήσεις κατά την εκτέλεση
απλών κινήσεων σε απάντηση σωματοαισθητικών και απτικών ερεθισμάτων. Η
συμπληρωματική κινητική περιοχή δεν αντιδρά σε εξωτερικά ερεθίσματα αλλά σε εσωτερικά.
Συμμετέχει στον κινητικό προγραμματισμό, αφού ενεργοποιείται μαζί με τον μετωπιαίο λοβό
κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της κίνησης. Η βασική της λειτουργία, επομένως, αφορά στον
προσχεδιασμό της ακολουθίας των κινήσεων που έχουν ανακληθεί στην κινητική μνήμη
(FitzGerald et al. 2007˙ Shuster, 2003).
Το οπίσθιο μέρος της αριστερής άνω κροταφικής έλικας (superior temporal gyrus)
ονομάζεται περιοχή Wernicke (BA 22) και ιστορικά θεωρείται ότι κατέχει σημαντικό ρόλο στην
κατανόηση της ομιλίας. Στην άνω κροταφική έλικα περιλαμβάνονται και οι περιοχές BA 41 και
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42, οι οποίες αποτελούν τον πρωτοταγή ακουστικό φλοιό (primary auditory cortex) (Shuster,
2003). Ο πρωτοταγής ακουστικός φλοιός παίζει σημαντικό ρόλο στην αρχική φλοιϊκή
επεξεργασία των ήχων της ομιλίας. Οι νευρώνες του πρωτοταγή κινητικού φλοιού, λαμβάνουν
σήματα που προέρχονται από το ακουστικό νεύρο και το εγκεφαλικό στέλεχος και στη συνέχεια,
μεταφέρουν τις πληροφορίες των ήχων της ομιλίας στην οπίσθια άνω κροταφική έλικα και στην
κάτω βρεγματική περιοχή (κροταφοβρεγματική σύνδεση), προκειμένου να επιτελεσθεί ένα
δεύτερο επίπεδο επεξεργασίας των ήχων της ομιλίας (Beal, 2011).
Η άνω κροταφική έλικα θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάλυση των ήχων της
ομιλίας. Ωστόσο, αυτή η υπεργενίκευση των παλιότερων νευροανατομικών μοντέλων, έχει
αφήσει εκτός ένα μεγάλο μέρος κροταφοβρεγματικών περιοχών που συμμετέχουν ενεργά σε
αυτή τη διεργασία, όπως τη γωνιώδη έλικα, τη μέση κροταφική έλικα, την έσω κροταφική έλικα
και την ατρακτοειδή έλικα (Binder et al., 1997). Η άνω κροταφική έλικα παρουσιάζει
ενεργοποιήσεις και στην παραγωγή κρυφής ομιλίας, ίσως λόγω αναστολής των νευρών σε αυτή
την περιοχή. Ακόμη, βρεγματικές περιοχές, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή της ομιλίας,
είναι η υπερχείλια έλικα (supramarginal gyrus, BA39) και η γωνιώδης έλικα (angular gyrus,
BA40). Ο βρεγματικός φλοιός συμμετέχει σε χωρικές πτυχές της οργάνωσης των κινήσεων της
ομιλίας και πιθανώς χρησιμεύει ως ένα σημείο ακουστικών-κινητικών συνδέσεων (Shuster,
2003).
Σημαντικό ρόλο στην κίνηση της ομιλίας κατέχει και η νήσος του εγκεφάλου ή νήσος του
Reil (insula). Βλάβες σε αυτή την περιοχή προκαλούν απραξία, μία διαταραχή του κινητικού
προγραμματισμού (Shuster, 2003). Μια ακόμη σημαντική λειτουργία της νήσου του εγκεφάλου
είναι η σύνδεση των περιοχών Broca και Wernicke. Το κέντρο της περιοχής Wernicke συνδέεται
με το κέντρο της Broca και με τις συνειρμικές ίνες την τοξοειδούς δεσμίδας, εκτός από την νήσο
του Reil (FitzGerald et al. 2007).
Στην παραγωγή της ομιλίας συμμετέχουν και υποφλοιϊκές περιοχές, στις οποίες
περιλαμβάνονται τα βασικά γάγγλια, ο θάλαμος και η παρεγκεφαλίδα. Τα βασικά γάγγλια
συμμετέχουν στον έλεγχο του μυϊκού τόνου, στις τροποποιήσεις των κινήσεων και στον έλεγχο
της θέσης κατά τη διάρκεια της κίνησης. Ακόμη, τα βασικά γάγγλια παρουσιάζουν συνδέσεις με
τον μετωπιαίο φλοιό και συγκεκριμένα με τον πρωτοταγή κινητικό φλοιό. Ερευνητικά, έχει φανεί
ότι τα βασικά γάγγλια, και ιδιαίτερα το κέλυφος, είναι ενεργά κατά τη διάρκεια επανάληψης
συλλαβών. Η παρεγκεφαλίδα είναι σημαντική τόσο στην παραγωγή της ομιλίας όσο και σε
γλωσσικές συμπεριφορές. Στην παραγωγή της ομιλίας συμμετέχει στο συγχρονισμό των
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ενεργειών και στις αποφάσεις που σχετίζονται με την ταχύτητα και τη διάρκεια των κινήσεων. Η
παρεγκεφαλίδα ενεργοποιείται σε δραστηριότητες επανάληψης συλλαβών και λέξεων. Τέλος, ο
θάλαμος έχει φανεί ότι συμμετέχει στην παραγωγή της ομιλίας και ενεργοποιείται
αμφοτερόπλευρα κατά την διάρκεια επανάληψης συλλαβών και έκδηλης ή κρυφής (covert)
ομιλίας (FitzGerald et al. 2007˙ Shuster, 2003).
Συνοψίζοντας, οι περιοχές αυτές έχουν εκτεταμένες σχέσεις με τις φλοιϊκές περιοχές και
συμβάλουν στον ομαλό έλεγχο της κίνησης της ομιλίας, καθώς και στον επαρκή χρόνο και
ρυθμό που είναι απαραίτητος για την παραγωγή των ήχων της ομιλίας. Καθεμιά από τις
περιοχές που αναφέρθηκαν παραπάνω ειδικεύεται σε κάποια λειτουργία σχετική με την
παραγωγή της ομιλίας. Παρόλα αυτά, προκειμένου να επιτευχθεί η ομιλία, οι περιοχές αυτές
σχηματίζουν συνδέσεις με χωρικά μακρινές περιοχές, προκειμένου να επιτρέψουν την εκτέλεση
τέτοιου είδους σύνθετων λειτουργιών.

Εικόνα 1: Οι κυριότερες περιοχές που εμπλέκονται στην παραγωγή ομιλίας. Α) Η πλάγια επιφάνεια του αριστερού ημισφαιρίου. Η
κεντρική αύλακα (central sulcus) υπογραμμίζεται με κίτρινο και χωρίζει την προκεντρική(precentral gyrus) και την οπίσθια κεντρική
έλικα (postcentral gyrus). Η σχισμή του Silvius (Sylvian Fissure) τονίζεται με πορτοκαλί χρώμα. Β) Έσω επιφάνεια του αριστερού
ημισφαιρίου. Επάνω δεξιά περιλαμβάνεται εικόνα της πλάγιας επιφάνεια του αριστερού ημισφαιρίου, όπου φαίνεται η νήσος του
Reil (insula) κυκλωμένη με κίτρινο. Από Beal B.S. (2011) The Advancement of Neuroimaging Research Investigating
Developmental Stuttering, Perspectives on Fluency and Fluency Disorders, 3, 88-95
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2.3 Η Απεικόνιση του Τραυλισμού σε Παιδιατρικό Πληθυσμό
Συγκριτικά με τις απεικονιστικές μελέτες, που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες
νευροαναπτυξιακές διαταραχές, υπάρχει μόνο ένα μικρό δείγμα νευροαπεικονιστικών ερευνών
που εξετάζει παιδιά με συμπτώματα τραυλισμού. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται
νευροαπεικονιστικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Στις
μελέτες αυτές, χρησιμοποιούνται κυρίως το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), το
Μαγνητοεγκεφαλογράφημα (MEG), η λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI) και η
λειτουργική Φασματογραφία Υπερύθρων (functional Near-Infrared Spectroscopy, fNIRS). H
λειτουργική Φασματογραφία Υπερύθρων είναι μια μη επεμβατική μέθοδος, που επιτρέπει την
εξέταση των εγκεφαλικών λειτουργιών, όπως και η λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία, αλλά με
λιγότερους περιορισμούς για συμμετέχοντες μικρότερης ηλικίας.
Η πρώτη νευροανατομική μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε παιδιατρικό πληθυσμό από
την Chang και τους συναδέλφους (2008), συνέκρινε παιδιά με αναπτυξιακό και επίμονο
τραυλισμό (8), με παιδιά που είχαν αναρρώσει χωρίς παρέμβαση από τραυλισμό (7) και με
συνομηλίκους χωρίς διαταραχές ροής (7). Τα παιδιά που συμμετείχαν είχαν ηλικία από 8 έως 12
έτη και ήταν δεξιόχειρες. Η μελέτη, περιλάμβανε σύγκριση αρκετών διαφορετικών περιοχών του
εγκεφάλου με τη χρήση της μεθόδου Απεικόνισης με Τανυστή Διαχύσεως και ανάλυση βάση
ογκοστοιχείου, στην οποία υπολογίζεται η κλασματική ανισοτροπία στη φαιά ουσία. Τα
αποτελέσματα έδειξαν μειωμένο όγκο λευκής ουσίας στο άνω επιμηκές δεμάτιο, κάτω από τον
κοιλιακό αισθητικοκινητικό φλοιό (Ρολάνδειος καλύπτρα) στα παιδιά που παρουσιάζουν
συμπτώματα τραυλισμού σε σχέση με τα παιδιά αντίστοιχης ηλικίας χωρίς τραυλισμό.
Επιπλέον, παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές στη λευκή ουσία των παιδιών με
ιστορικό τραυλισμού (και με επίμονο τραυλισμό και με τραυλισμό που είχε παρέλθει
φυσιολογικά) σε περιοχές που περιλαμβάνουν θαλαμοφλοιϊκά και φλοιοπυρηνικά δεμάτια, σε
σχέση με τα παιδιά χωρίς συμπτώματα τραυλισμού. Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα, οι
ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι ο τραυλισμός σχετίζεται με ελλείμματα στην
ανάπτυξη των δεματίων της λευκής ουσίας κάτω από την κινητική περιοχή του προσώπου στο
αριστερό ημισφαίριο, καθώς και στον μειωμένο όγκο φαιάς ουσίας στην κάτω μετωπιαία έλικα,
γνωστή και ως περιοχή Broca, αριστερά. Οι δύο αυτές περιοχές, αποτελούν κομμάτι του
εμπρόσθιου μέρους του περισιλούειου κέντρου του λόγου (perysilvian language center).

29

Σε μια μεταγενέστερη έρευνα, που πραγματοποίησαν οι Chang και Zhu (2013),
χρησιμοποίησαν μεγαλύτερο δείγμα παιδιών με τραυλισμό, με παιδιά και από τα δύο φύλα και
μεγαλύτερο ηλικιακό εύρος. Σε αυτή την έρευνα τα δεδομένα, λήφθηκαν με δύο μεθόδους
νευροαπεικόνισης. Χρησιμοποιήθηκε λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία σε κατάσταση ηρεμίας
(resting state fMRI), για την αξιολόγηση της λειτουργικής συνδεσιμότητας, και πιθανοτική
δεματιογραφία, για την ανάλυση της δομικής συνδεσιμότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας
επιβεβαίωσαν τα προηγούμενα ευρήματα σχετικά με τη μειωμένη συνδεσιμότητα των δεματίων
της λευκής ουσίας που διασυνδέουν τις εμπρόσθιες κινητικές περιοχές με τις περιοχές
ακουστικής αντίληψης. Οι ερευνητές παρατήρησαν εξασθενημένη δομική σύνδεση μεταξύ του
κελύφους και των φλοιϊκών κινητικών περιοχών και περιοχών ακουστικής αντίληψης στο
αριστερό ημισφαίριο στα παιδιά με τραυλισμό σε σχέση με τα παιδιά χωρίς συμπτώματα (για
αποτελέσματα λειτουργικής συνδεσιμότητας βλέπε σελ. 33)
Σε παρόμοια, με αυτή την έρευνα, αποτελέσματα κατέληξαν και ο Beal και συνάδελφοι
(2013). Στην έρευνα αυτή συνέκριναν 11 αγόρια με συμπτώματα τραυλισμού με 11 παιδιά
αντίστοιχης ηλικίας (6 έως 12 ετών) χωρίς διαταραχές ροής, με τη χρήση της μεθόδου
Απεικόνισης με Τανυστή Διαχύσεως και ανάλυση βάση ογκοστοιχείου,. Τα αποτελέσματα
έδειξαν τον μειωμένο όγκο φαιάς ουσίας αριστερά και δεξιά στην κάτω μετωπιαία έλικα (IFG)
και στο αριστερό κέλυφος στα παιδιά με συμπτώματα τραυλισμού. Επιπλέον, παρατήρησαν
αύξηση του όγκου της φαιάς ουσίας στη δεξιά Ρολάνδειο καλύπτρα (αισθητικοκινητική περιοχή)
και στη δεξιά άνω κροταφική έλικα στα παιδιά με συμπτώματα τραυλισμού, σε σχέση με την
ομάδα ελέγχου.
Επόμενη νευροανατομική μελέτη (Chang et al. 2015), με μεγαλύτερο δείγμα παιδιών (77
παιδιά), εκ των οποίων τα 37 παιδιά παρουσίαζαν συμπτώματα τραυλισμού (16 κορίτσια) και τα
40 αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου (20 κορίτσια), εξέτασαν διάφορες παραμέτρους που
σχετίζονται με αλλαγές στη λευκή ουσία. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από τους ερευνητές
ήταν η Απεικόνιση με Τανυστή Διαχύσεως και ανάλυση βάση ογκοστοιχείου σε όλο τον
εγκέφαλο. Οι ηλικίες των παιδιών, που συμμετείχαν στην έρευνα, κυμαίνονταν μεταξύ 3 και 10
ετών.
Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, τα παιδιά με συμπτώματα τραυλισμού παρουσίασαν
μειωμένη κλασματική ανισοτροπία στα δεμάτια της λευκής ουσίας που διασυνδέουν ακουστικές
και κινητικές δομές, το μεσολόβιο, και στα δεμάτια που διασυνδέουν φλοιϊκές και υποφλοιϊκές
περιοχές στο αριστερό ημισφαίριο (κάτω μετωπιαία έλικα, κινητικός φλοιός, μέση άνω
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κροταφική έλικα-MTG/STG και κάτω βρεγματικές περιοχές). Ακόμη, παρατηρήθηκε μειωμένη
κλασματική ανισοτροπία σε ομόλογες περιοχές του δεξιού ημισφαιρίου, συμπεριλαμβανομένων
μετωπιαίων και κροταφοβρεγματικών περιοχών, καθώς και στην παρεγκεφαλίδα. Όπως
ανέφεραν οι ερευνητές, λόγω του μεγάλου δείγματος παιδιών, παρατήρησαν για πρώτη φορά
αύξηση της κλασματικής ανισοτροπίας στη δεξιά κάτω μετωπιαία έλικα (IFG BA45), στην
αριστερή άνω κροταφική έλικα/οπίσθια νήσο του Reil και στην δεξιά παρεγκεφαλίδα, στα παιδιά
με τραυλισμό συγκριτικά με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου.

Εικόνα 2: Περιοχές λευκής ουσίας που παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στην κλασματική ανισοτροπία βάση της
ανάλυσης ογκοστοιχείων σε όλο τον εγκέφαλο. Οι χρωματισμένες περιοχές παρουσίασαν σημαντικά μειωμένη
κλασματική ανισοτροπία στα παιδιά με τραυλισμό σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. AG= γωνιώδης έλικα, CC-spl=
σπλήνιο του μεσολοβίου, PCG=προκεντρική έλικα, SMA= συμπληρωματική κινητική περιοχή. Από Chang S.E., Zhu
D.C., Choo A.L., Angstadt M. (2015) White matter neuroanatomical differences in young children who stutter, Brain,
138(Pt 3), 694-711.

Σε πρόσφατες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την ίδια σχεδόν περίοδο , εξετάστηκε η
μορφολογία του αριστερού ημισφαιρίου και του προ-κινητικού φλοιού (Garnett et al. 2018) και οι
νευροανατομικές διαφορές της λευκής ουσίας στα παιδιά με τραυλισμό (Chow & Chang, 2017).
Στην πρώτη έρευνα, μετά από ανάλυση δεδομένων που είχαν ληφθεί από παιδιά με τραυλισμό,
από παιδιά που παρουσίασαν συμπτώματα τραυλισμού αλλά ανάρρωσαν, καθώς και από
παιδιά χωρίς διαταραχές ροής, οι ερευνητές βρήκαν διαφορές στο πάχος σε τέσσερεις
λειτουργικές περιοχές ενδιαφέροντος (Region Of Interest-ROI). Οι περιοχές αυτές ήταν ο μέσος
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κινητικός φλοιός (midPMC), ο κοιλιακός κινητικός φλοιός (VMC), ο κοιλιακός προ-κινητικός
φλοιός (vPMC) και η οπίσθια κεντρική καλύπτρα (aCO). Τα παιδιά με επίμονο τραυλισμό, είχαν
μειωμένο φλοιϊκό πάχος στον μέσο προ-κινητικό φλοιό και στον κοιλιακό κινητικό φλοιό. Ακόμη,
μαζί με τον γειτονικό κοιλιακό κινητικό φλοιό, παρουσιάστηκαν αποκλίνοντα δεμάτια λευκής
ουσίας στην Ρολάνδειο καλύπτρα.
Στη δεύτερη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε την ίδια περίοδο από τις Chow και Chang
(2017), αξιολογήθηκαν 35 παιδιά με συμπτώματα τραυλισμού και 43 χωρίς κανένα σύμπτωμα.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, έδειξαν ότι τα παιδιά που είχαν συμπτώματα τραυλισμού
αλλά και αυτά που είχαν αναρρώσει, είχαν μειωμένη κλασματική ανισοτροπία στην αριστερή
τοξοειδή δεσμίδα, στον κάτω βρεγματικό λοβό, καθώς και στον οπίσθιο κροταφικό λοβό.
Επιπλέον, παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων στο μεσολόβιο, το οποίο περιέχει
οδούς που συνδέουν αμφίπλευρα κινητικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα παιδιών με
επίμονο τραυλισμό, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, παρουσίασε μειώσεις στην κλασματική
ανισοτροπία στη μέση και στο σπλήνιο του μεσολοβίου, ενώ τα παιδιά που είχαν συμπτώματα
τραυλισμού και ανάρρωσαν, παρουσίασαν μειώσεις σε ανώτερα σημεία του μεσολοβίου κοντά
στην συμπληρωματική κινητική περιοχή.
Οποιαδήποτε αποκλίνουσα ανάπτυξη στις δομές του εγκεφάλου των παιδιών, που
παρουσιάζουν συμπτώματα τραυλισμού, έχει αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο
αλληλεπιδρούν οι διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, προκειμένου να παραχθεί ομιλία. Σε αυτό
το σημείο, θα παρουσιαστούν κάποιες έρευνες που αφορούν διαφορές της εγκεφαλικής
λειτουργίας ή διαφορετικά μοτίβα εγκεφαλικής λειτουργίας, σε παιδιά με τραυλισμό. Οι
κυριότερες μέθοδοι λειτουργικής νευροαπεικόνισης που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παιδιατρικό
πληθυσμό είναι το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) με τα προκλητά δυναμικά (ERP), η
λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI) και η λειτουργική Φασματογραφία Υπέρυθρου
Σχηματισμού (fNIRS).
Μια έρευνα με προκλητά δυναμικά (ERP) που διεξήχθη σε 54 παιδιά προσχολικής ηλικία
(Μ.Ο. ηλικίας 5;1 έτη), τα 27 παιδιά παρουσίαζαν συμπτώματα τραυλισμού και τα υπόλοιπα 2
αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου. Στα παιδιά αυτά ζητήθηκε μέσα από μια σειρά
δραστηριοτήτων να κρίνουν την σημασιολογική και συντακτική επεξεργασία της φυσικής ομιλίας
των ερεθισμάτων που τους δόθηκαν. Τα παιδιά με συμπτώματα τραυλισμού δυσκολεύτηκαν, σε
σχέση με την ομάδα ελέγχου, να αντιληφθούν την ομοιοκαταληξία, η οποία απαιτεί καλή
φωνολογική επίγνωση. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι εγκεφαλικές αποκρίσεις που
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σχετίζονταν με αυτή τη διαδικασία παρουσίαζαν διαφορές στα παιδιά με τραυλισμό.
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν σήματα στο δεξιό ημισφαίριο σε αντίθεση με τα παιδιά της
ομάδας ελέγχου, στα οποία οι συγκεκριμένες γνωστικές διεργασίες παρουσίασαν
ενεργοποιήσεις στο αριστερό ημισφαίριο (Weber-Fox et al., 2013).
Σε μελέτη με τη χρήση λειτουργικής Φασματογραφίας Υπερύθρων (fNIRS), διερευνήθηκε
η πλευρίωση (αριστερή έναντι δεξιάς κυριαρχίας) της εγκεφαλικής λειτουργίας, συγκρίνοντας
φωνολογικές και προσωδιακές δοκιμασίες (Sato et al., 2011). Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 10
ενήλικοι άντρες, 7 παιδιά σχολικής ηλικίας και 6 παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι φωνολογικές
αντιθέσεις περιλάμβαναν την αντίληψη διαφορών σε διακριτές μονάδες ήχων της ομιλίας και οι
προσωδιακές αντιθέσεις περιλάμβαναν την αντίληψη διαφορών στον επιτονισμό. Όπως
ανέφεραν οι ερευνητές στην υπόθεσή τους, πίστευαν ότι οι διαφορές στους ήχους της ομιλίας,
σε αντίθεση με τις αλλαγές στην προσωδία, θα επέφεραν ενεργοποίηση στο αριστερό
ημισφαίριο σε σχέση με το δεξί, αφού το αριστερό ημισφαίριο είναι γνωστό για τις γλωσσικές
δεξιότητες που επιτελεί στην πλειοψηφία των ατόμων. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι όλα τα
άτομα της ομάδας ελέγχου παρουσίασαν ενεργοποίηση στο αριστερό ημισφαίριο για τα
φωνημικά ερεθίσματα σε αντίθεση με τα προσωδιακά. Αντιθέτως, τα παιδιά προσχολικής και
σχολικής ηλικίας με συμπτώματα τραυλισμού, παρουσίασαν δεξιές ενεργοποιήσεις και για τις
δύο ομάδες ερεθισμάτων.
Σε μεταγενέστερη έρευνα με fNIRS, οι ερευνητές εξέτασαν τις αιμοδυναμικές αποκρίσεις
32 παιδιών σχολικής ηλικίας, σε περιοχές που σχετίζονταν με την ομαλή παραγωγή ομιλίας,
όπως η κάτω μετωπιαία έλικα, ο προ-κινητικός φλοιός και η άνω βρεγματική έλικα. Από τα 32
παιδιά, ηλικίας 7 έως 11 ετών, τα 16 παρουσίαζαν τραυλισμό και τα υπόλοιπα 16 αποτελούσαν
την ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές συνέλεξαν τα δεδομένα μέσω δραστηριοτήτων περιγραφής
ασπρόμαυρων εικόνων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με συμπτώματα τραυλισμού,
παρουσίασαν σημαντικά μειωμένη απόκριση στην αριστερή ραχιαία κάτω μετωπιαία έλικα και
στον αριστερό προ-κινητικό φλοιό σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου (Walsh et al.,
2017).
Σε έρευνα που παρουσιάστηκε παραπάνω, η Chang και Zhu (2013), αξιολόγησαν με
λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία σε κατάσταση ηρεμίας (resting state fMRI) το δίκτυο
βασικών γαγγλίων-θαλάμου-φλοιού (BGTC loop). Τα παιδιά με τραυλισμό παρουσίαζαν
εξασθενημένη λειτουργική συνδεσιμότητα μεταξύ της συμπληρωματικής κινητικής περιοχής και
του κελύφους, της άνω βρεγματικής έλικας, της νήσου του Reil/ Ρολάνδειο καλύπτρα, και πιο
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έντονη συνδεσιμότητα μεταξύ της δεξιάς άνω μετωπιαίας έλικας και του κελύφους, σε σχέση με
τα παιδιά που δεν παρουσίαζαν συμπτώματα τραυλισμού. Ακόμη, τα παιδιά με τραυλισμό
παρουσίαζαν μειωμένη λειτουργική συνδεσιμότητα μεταξύ της αριστερής συμπληρωματικής
κινητικής περιοχής και του αριστερού κελύφους, της παρεγκεφαλίδας και της δεξιάς άνω
κροταφικής έλικας. Αυξημένη συνδεσιμότητα παρατηρήθηκε μεταξύ της αριστερής
συμπληρωματικής κινητικής περιοχής, της αριστερής παρεγκεφαλίδας και του δεξιού
παρακεντρικού λοβίου σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
Σε μία πιο πρόσφατη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε και αυτή με λειτουργική Μαγνητική
Τομογραφία σε κατάσταση ηρεμίας (resting state fMRI), παρατηρήθηκαν αποκλίνοντα μοτίβα
ενεργοποίησης μεταξύ των παιδιών με τραυλισμό, των παιδιών που είχαν εμφανίσει τραυλισμό
αλλά ανάρρωσαν φυσιολογικά και της ομάδας ελέγχου (Chang et al. 2018). Στην έρευνα αυτή
συμμετείχαν 42 παιδιά με συμπτώματα τραυλισμού και 42 ως ομάδα ελέγχου, ηλικίας από 3
έως 10 ετών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα παιδιά με τραυλισμό παρουσίαζαν
αποκλίσεις συνδεσιμότητας τόσο στο βασικό δίκτυο (Default Mode Network) όσο και μεταξύ του
βασικού δικτύου και άλλων ενδογενών δικτυών συνδεσιμότητας (Intrinsic Connectivity networks)
όπως το αισθητικοκινητικό, το βρεγματο-μετωπιαίο, το οπτικό, το κοιλιακό και ραχιαίο δίκτυο
προσοχής.
Συμπερασματικά, από τις παραπάνω έρευνες φαίνεται ότι τα παιδιά με συμπτώματα
τραυλισμού παρουσιάζουν δομικές και λειτουργικές διαφορές, σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου.
Παρατηρήθηκαν δομικές και λειτουργικές διαφορές σε αριστερές κινητικές και ακουστικές
περιοχές του φλοιού, αλλά και λειτουργικές διαφορές σε φλοιϊκα-υποφλοιϊκά δίκτυα, στα οποία
περιλαμβάνεται η συμπληρωματική κινητική περιοχή και το κέλυφος. Ακόμη, παρατηρήθηκαν
δομικές διαφορές αμφοτερόπλευρα στην κάτω μετωπιαία έλικα.
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2.4 Η Απεικόνιση του Τραυλισμού σε Ενήλικο Πληθυσμό
Σε αντίθεση με τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδία με τραυλισμό, η
βιβλιογραφία που αφορά τους ενήλικες είναι πιο πλούσια. Σε αυτή την ενότητα θα
παρουσιαστούν νευροαπεικονιστικές μελέτες που έχουν γίνει σε ενήλικα άτομα με τραυλισμό τα
τελευταία χρόνια. Και εδώ, οι κυρίαρχες μέθοδοι απεικόνισης είναι η λειτουργική Μαγνητική
Απεικόνιση (fMRI), η Απεικόνιση με Τανυστή Διάχυσης (DTI) και η λειτουργική Φασματογραφία
Υπέρυθρων (fNIRS). Η λειτουργική Μαγνητική Απεικόνιση (fMRI), ξεκίνησε να χρησιμοποιείται
για τη διερεύνηση των νευρικών υποστρωμάτων του τραυλισμού περίπου το 2003, τότε που η
Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) αποτελούσε το κυρίαρχο εργαλείο έρευνας. Οι
πρώτες έρευνες με χρήση fMRI εξέταζαν τις διαφορές σε τοπικές ενεργοποιήσεις, ενώ μετέπειτα
οι έρευνες εστίαζαν στις διαφορές της λειτουργικής συνδεσιμότητας μεταξύ διαφόρων περιοχών
του εγκεφάλου.
Το 2003 ο Van Borsel και οι συνάδελφοί του δημοσίευσαν την πρώτη μελέτη με χρήση
λειτουργικής Μαγνητικής Απεικόνισης (fMRI) σε ενήλικα άτομα με συμπτώματα τραυλισμού. Στη
μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκαν έξι άτομα με τραυλισμό, ηλικίας 19 έως 37 ετών, και έξι άτομα
χωρίς συμπτώματα. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες συνθήκες λήψης δεδομένων, όπως
ανάγνωση λέξεων και ανάγνωση ψευδολέξεων, χαμηλόφωνα και δυνατά. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι η ομάδα των ατόμων χωρίς συμπτώματα τραυλισμού, παρουσίασε ενεργοποιήσεις
σε περιοχές στο αριστερό ημισφαίριο, όπως στην περιοχή Wernike και στη μέση κροταφική
έλικα, ενώ η ομάδα των ατόμων με συμπτώματα τραυλισμού παρουσίασε ενεργοποιήσεις σε
περιοχές του δεξιού αλλά και του αριστερού ημισφαιρίου.
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Απεικόνιση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις συγκρίσεις των ατόμων που τραυλίζουν και της ομάδας
ελέγχου σε μοντέλο τυπικού εγκεφάλου. Στα αριστερά παρουσιάζεται η ομάδα ελέγχου και στα δεξιά τα άτομα με
συμπτώματα τραυλισμού. Η ενεργοποίηση στης κυρίαρχες κινητικές περιοχές των μυών της ομιλίας είναι
αντίστοιχη και στις δύο ομάδες. Η παρεγκεφαλιδική ενεργοποίηση απουσιάζει στα άτομα με τραυλισμό ενώ είναι
αρκετά έντονη στην ομάδα ελέγχου. Η ενεργοποίηση της άνω κροταφικής έλικας είναι ορατή, κυρίως στα δεξιά,
στην ομάδα ελέγχου αλλά απούσα στα άτομα με τραυλισμό. Από Van Borsel J., Achten E., Santens P., Lahorte
P., Voet T. (2003) fMRI of developmental stuttering: A pilot study, Brain and Language, 85,369–376.

Σε παρόμοια ευρήματα κατέληξε έρευνα που δημοσιεύτηκε λίγους μήνες μετά (Blomgren
et al. 2003). Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 16 ενήλικοι, 7 άτομα (5 άνδρες, 2 γυναίκες) με
συμπτώματα τραυλισμού και 9 άτομα (7 άνδρες, 2 γυναίκες) ως ομάδα ελέγχου. Το αντικείμενο
μελέτης αφορούσε την λεξική πρόσβαση και λεξική δημιουργία. Για την αξιολόγηση της λεξικής
πρόσβασης, οι συμμετέχοντες άκουγαν την περιγραφή της λέξης στόχου και έπρεπε να την
φανταστούν. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την σύγκριση των δύο ομάδων έδειξαν ότι
η ομάδα των ατόμων με τραυλισμό παρουσίασε αμφοτερόπλευρη ενεργοποίηση με έμφαση στο
δεξί ημισφαίριο. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με συμπτώματα τραυλισμού παρουσίασαν
ενεργοποιήσεις στην δεξιά ομόλογη περιοχή Broca και στην προκεντρική έλικα στο δεξί
ημισφαίριο. Επίσης, η ομόλογη περιοχή Wernike στο δεξιό ημισφαίριο εμφάνισε μεγαλύτερη
ενεργοποίηση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
Παρόλο που οι πρώτες έρευνες με λειτουργική Μαγνητική Απεικόνιση (fMRI) εστίαζαν
κυρίως στον εντοπισμό των διαφορών της απόκρισης της αιματικής ροής σε συγκεκριμένες
περιοχές στα άτομα με τραυλισμό, οι μετέπειτα έρευνες προσπάθησαν να ταυτοποιήσουν
διαφορές στην λειτουργική συνδεσιμότητα μεταξύ των διάφορων περιοχών. Μια από τις πρώτες
μελέτες της συνδεσιμότητας στον τραυλισμό, έγινε από τους Lu και συνεργάτες (2010a), οι
οποίοι μελέτησαν το δίκτυο βασικών γαγγλίων-θαλάμου-φλοιού (basal ganglia-thalamocortical,
BGTC) στο αριστερό ημισφαίριο, σε άτομα με τραυλισμό. Στην έρευνα συμμετείχαν 12 ενήλικα
άτομα με συμπτώματα τραυλισμού και 12 ενήλικα άτομα χωρίς διαταραχές ροής. Τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από τη δοκιμασία κατονομασίας εικόνων, έδειξαν σημαντικές
διαφορές στην απόδοση (output) των βασικών γαγγλίων προς τη συμπληρωματική κινητική
περιοχή και προς τη μέση κροταφική έλικα, αλλά όχι το αντίστροφο. Αντιθέτως, η
συμπληρωματική κινητική περιοχή, ήταν άθικτη σε μεγάλο βαθμό και ικανή να στέλνει σήματα
στα βασικά γάγγλια.
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Α. Μοντέλο δεδομένων ατόμων με συμπτώματα τραυλισμού και ομάδας ελέγχου. Τα βέλη δείχνουν τις άμεσες συνδέσεις
μεταξύ των περιοχών μέσα στο δίκτυο βασικών γαγγλίων-θαλάμου-φλοιού (τα ενιαία βέλη δείχνουν θετικές συνδέσεις
ενώ τα διακεκομμένα αρνητικές συνδέσεις. Β. Αποτελέσματα που προέκυψαν από τη σύγκριση κάθε συντελεστή (μπλε
βέλη=όχι σημαντικές διαφορές, κόκκινα βέλη=σημαντικές διαφορές). ASTG=αριστερή πρόσθια άνω κροταφική έλικα,
PMGT=αριστερή οπίσθια μέση κροταφική έλικα, preSMA=αριστερή πρόσθια συμπληρωματική κινητική περιοχή,
PUTA=κέλυφος, THAL=θάλαμος. Από Lu C., Peng D., Chen C., Ning N., Ding G., Kuncheng L., Yang Y., Lin C. (2010)
Altered effective connectivity and anomalous anatomy in the basal ganglia-thalamocortical circuit of stuttering speakers,
Cortex 46, 49-67.

Σε επόμενες έρευνες έγινε προσπάθεια διαχώρισης των νευρωνικών δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αντίληψη της ομιλίας. Σε έρευνα, που
πραγματοποίησαν οι Chang και συνεργάτες (2009), διερεύνησαν ξεχωριστά με χρήση BOLDfMRI την αντίληψη, τον σχεδιασμό και την παραγωγή ομιλίας καθώς και τις κινήσεις των
φωνητικών χορδών χωρίς παραγωγή ομιλίας. Στην μελέτη αυτή συμμετείχαν 20 ενήλικα άτομα
με συμπτώματα τραυλισμού (9 γυναίκες) και 20 ενήλικα άτομα χωρίς διαταραχές εκφοράς του
λόγου (11 γυναίκες), με μέσο όρο ηλικίας τα 37 έτη. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα
άτομα με τραυλισμό, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, παρουσίασαν μειωμένη ενεργοποίηση σε
ακουστικές και κινητικές περιοχές, όπως η άνω κροταφική έλικα στα αριστερά, η προκεντρική
κινητική και γωνιώδης έλικα αμφίπλευρα και η παρεγκεφαλίδα και ο θάλαμος στα δεξιά, στις
δραστηριότητες αντίληψης και σχεδιασμού της ομιλίας. Αντιθέτως, στις δοκιμασίες παραγωγής
ομιλίας, τα άτομα με συμπτώματα τραυλισμού είχαν αυξημένη ενεργοποίηση σε σύγκριση με
την ομάδα ελέγχου σε κινητικές και ακουστικές περιοχές, όπως αμφίπλευρα στην προκεντρική
έλικα, αμφίπλευρα στις εγκάρσιες κροταφικές έλικες του Heschl, στην αριστερή άνω κροταφική
έλικα, στην αριστερή παρεγκεφαλιδική ακρώρεια και αμφίπλευρα στο κέλυφος.
Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν οι Lu και συνεργάτες (2010b), σε έρευνα όπου
προσπάθησαν να διαχωρίσουν τη νευρωνική δραστηριότητα που σχετίζεται με την οργάνωση
και εκτέλεση της ομιλίας. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 12 ενήλικα άτομα με τραυλισμό και 12
χωρίς συμπτώματα ως ομάδα ελέγχου, ηλικίας 20 έως 29 ετών. Στους συμμετέχοντες ζητήθηκε
είτε να πουν μια μονοσύλλαβη λέξη μια φορά (χωρίς επανάληψη), είτε να επαναλάβουν μία
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μονοσύλλαβη λέξη τρεις φορές, είτε να πουν μία τρισύλλαβη λέξη. Η ανάλυση των δεδομένων
έδειξε ότι ο διαταραγμένος σχεδιασμός της ομιλία των ατόμων με τραυλισμό, σχετίζεται με τη
συνδεσιμότητα μεταξύ της κάτω μετωπιαίας έλικας αμφίπλευρα και του δεξιού κελύφους. Οι
διαταραχές που προκύπτουν κατά την ομιλία των ατόμων με τραυλισμό σχετίζονται με τη
συνδεσιμότητα μεταξύ της αριστερής γωνιώδους έλικας και της προκινητικής περιοχής, καθώς
και της δεξιάς νήσου του Reil και της παρεγκεφαλίδας.
Άλλη μελέτη, η οποία διερεύνησε την εγκεφαλική δραστηριότητα ατόμων με τραυλισμό
μέσα από δραστηριότητες παραγωγής ομιλίας και σχεδιασμού, κατέληξε σε παρόμοια
αποτελέσματα (Loucks et al. 2011). Έντεκα άτομα με διαταραχές τραυλισμού και δέκα άτομα
χωρίς διαταραχές ροής συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να
κατονομάσουν κάποιες εικόνες (δοκιμασία κατονομασίας) και να βρουν το φώνημα στόχο σε
λέξεις που τους παρουσιάστηκαν ακουστικά (δοκιμασία φωνημικού ελέγχου). Μέσα από τη
σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις δύο ομάδες, φάνηκε ότι τα άτομα με
τραυλισμό είχαν αυξημένη BOLD δραστηριότητα στη δεξιά κάτω μετωπιαία έλικα, στο δεξιό
κροταφικό λοβό και στους αισθητικοκινητικούς φλοιούς, κατά την δοκιμασία κατονομασίας, και
αυξημένη BOLD δραστηριότητα στη δεξιά κάτω μετωπιαία έλικα, κατά την δοκιμασία φωνημικού
ελέγχου. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με το μοτίβο δεξιάς πλευρίωσης που έχει τονιστεί
και παραπάνω στα άτομα με τραυλισμό.
Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε μία έρευνα, στην οποία οι ερευνητές προσπάθησαν να
καθορίσουν τις νευρωνικές σχέσεις του σχεδιασμού της ομιλίας και της εκτέλεσης σε ενήλικα
άτομα με τραυλισμό. Ωστόσο, η μέθοδος που χρησιμοποίησαν ήταν η λειτουργική
Φασματογραφία Υπέρυθρων (functional Near-Infrared Spectroscopy, fNIRS) (Jackson et al.
2019). Στην έρευνα, συμμετείχαν 30 άτομα (15 άτομα με συμπτώματα τραυλισμού και 15 ως
ομάδα ελέγχου), τα οποία έπρεπε να διαβάσουν δυνατά μία ψευδολέξη (σχεδιασμός) και να
κατονομάσουν μία εικόνα που τους παρουσιαζόταν (εκτέλεση). Σε γενικές γραμμές, όπως και
στις παραπάνω έρευνες, παρατηρήθηκε μειωμένη ενεργοποίηση στο αριστερό ημισφαίριο, στο
περιλούσειο δίκτυο λόγου-ομιλίας και αυξημένη ενεργοποίηση σε ομόλογες περιοχές του δεξιού
ημισφαιρίου. Οι δοκιμασίες σχεδιασμού, στα άτομα με τραυλισμό, αποκάλυψαν άτυπες
ενεργοποιήσεις στο αριστερό ημισφαίριο, ενώ οι δοκιμασίες εκτέλεσης έδειξαν άτυπες
μετωπιαιο-κροταφο-βρεγματικές ενεργοποιήσεις στο δεξί ημισφαίριο και αμφίπλευρες κινητικές
ενεργοποιήσεις.
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Συνδυασμός των βασικών αποτελεσμάτων
από τις δοκιμασίες εκτέλεσης και σχεδιασμού
ομιλίας. Με πράσινο χρώμα παρουσιάζονται
οι μειωμένες ενεργοποιήσεις των ατόμων με
τραυλισμό ενώ με κόκκινο οι αυξημένες
ενεργοποιήσεις. IFG= κάτω μετωπιαία έλικα,
preCG= πρόσθια κεντρική έλικα, postCG=
οπίσθια κεντρική έλικα, SMG= υπερχείλια
έλικα, MFG= μέση μετωπιαία έλικα. Από
Jackson E. S., Wijeakumar S., Beal D.S.,
Brown B., Zebrowski P., Spencer J. P.
(2019) A fNIRS Investigation of Speech
Planning and Execution in Adults Who
Stutter, Neuroscience, 406, 73-85

Μία ακόμη έρευνα, που εστίασε κυρίως στην αντίληψη της ομιλίας σε ενήλικα άτομα,
πραγματοποιήθηκε από τους Halay-Milo και συνεργάτες (2016). Στην έρευνα, συμμετείχαν 36
ενήλικες, ηλικίας 18 έως 53 ετών, 11 από τους οποίους παρουσίαζαν τραυλισμό. Στους
συμμετέχοντες ζητήθηκε να ανιχνεύσουν ακουστικά ήχους από κάποιο ποίημα που άκουσαν. Σε
αντίθεση με τα προηγούμενα ευρήματα της Chang και συνεργατών (2009), από τη σύγκριση
των δύο ομάδων προέκυψε ότι τα άτομα με τραυλισμό παρουσίασαν αυξημένες ενεργοποιήσεις
στην δεξιά κάτω μετωπιαία έλικα και στην αριστερή έλικα Heschl, σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου. Επιπλέον, ενώ η ομάδα ελέγχου παρουσίασε μοτίβα ενεργοποίησης στο αριστερό
ημισφαίριο, τα άτομα με τραυλισμό παρουσίασαν αμφίπλευρες ενεργοποιήσεις, με τάση
αυξημένης ενεργοποίησης στο δεξί ημισφαίριο.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη, διερεύνησε την ανεπηρέαστη ικανότητα των ατόμων με
τραυλισμό να τραγουδούν σε σύγκριση με την ομιλία (Neef et al., 2016). Το βασικό πεδίο
μελέτης αφορούσε την περιοχή Broca (44) στο δεξί και αριστερό ημισφαίριο, η οποία συμμετέχει
τόσο στην ομιλία όσο και στο τραγούδι. Στην μελέτη, συμμετείχαν 32 ενήλικες, ηλικίας 19 έως 63
ετών, 15 από τους οποίους παρουσίαζαν συμπτώματα τραυλισμού. Με τη χρήση fMRI ζητήθηκε
από τους συμμετέχοντες να φανταστούν ότι μιλάνε, όταν στην οθόνη εμφανιζόταν ένα γράμμα,
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ενώ, όταν εμφανιζόταν η νότα, οι συμμετέχοντες έπρεπε να φανταστούν ότι σιγοτραγουδούν
(μουρμουρίζουν) μια μελωδία. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα άτομα με τραυλισμό,
εμφάνισαν μειωμένη ενεργοποίηση στην αριστερή οπίσθια ραχιαία περιοχή 44, η οποία
συμμετέχει σε διάφορα κομμάτια της παραγωγής της ομιλίας. Ακόμη, η λειτουργική σύνδεση της
αριστερής οπίσθιας περιοχής 44 και του αριστερού κάτω βρεγματικού λοβού εμφανίστηκε
διαταραγμένη στα άτομα με τραυλισμό. Σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες, παρατηρήθηκε
μειωμένη αμφίπλευρη ενεργοποίηση της περιοχής 44 τόσο στο τραγούδι όσο και στην ομιλία,
ενώ και οι δύο ομάδες εμφάνισαν καθυστερημένες ενεργοποιήσεις σε οπίσθιες υποπεριοχές της
περιοχής 44 στο δεξί ημισφαίριο.
Πρόσφατη έρευνα, διερεύνησε τη σχέση της μνήμης εργασίας με το βαθύτερο
νευροφυσιολογικό μηχανισμό του τραυλισμού (Yang et al., 2018). Στην μελέτη, συμμετείχαν 38
ενήλικες, ηλικίας 21 έως 35 ετών, 19 από τους οποίους παρουσίαζαν συμπτώματα τραυλισμού.
Με τη χρήση fMRI ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκτελέσουν δοκιμασίες επανάληψης,
για την αξιολόγηση της μνήμης εργασίας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι τα άτομα με
τραυλισμό παρουσίασαν αυξημένες ενεργοποιήσεις στη δεξιά κάτω μετωπιαία έλικα σε σχέση
με την ομάδα ελέγχου. Ως προς τη συνδεσιμότητα, τα άτομα με τραυλισμό, παρουσίασαν
εξασθενημένες συνδέσεις μεταξύ της αριστερής παρεγκεφαλίδας και της δεξιάς κάτω μέσης
μετωπιαίας έλικας και μεταξύ της δεξιάς νήσου του Reil και του μεσεγκέφαλου/θαλάμου.
Ωστόσο, εμφάνισαν αυξημένες συνδέσεις της αριστερής νήσου και της αριστερής άνω και μέσης
μετωπιαίας έλικας, σε δραστηριότητες φωνολογικής μνήμης εργασίας, σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου.
Μια άλλη μελέτη με fMRI, διερεύνησε την πιθανή εμπλοκή των μετωπιαίων δικτύων στον
τραυλισμό (Liu et al., 2014), μέσα από δοκιμασίες αυτορρύθμισης. Στην μελέτη, συμμετείχαν 46
ενήλικα άτομα με συμπτώματα τραυλισμού και 52 άτομα χωρίς συμπτώματα, ως ομάδα
ελέγχου. Από την ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο ομάδων, φάνηκε
ότι στις δοκιμασίες επίλυσης και αυτορρύθμισης, τα άτομα με τραυλισμό ενεργοποιούν
περισσότερο μετωπιαίες περιοχές, όπως τον φλοιό του προσαγωγίου, τον αριστερό πρόσθιο
προμετωπιαίο φλοιό, τον δεξιό μέσο μετωπιαίο φλοιό, την αριστερή συμπληρωματική περιοχή,
τον δεξιό κερκοφόρο πυρήνα και τον αριστερό βρεγματικό φλοιό.
Βιβλιογραφικά, έχει προταθεί ότι οι διαφορές στις εγκεφαλικές ενεργοποιήσεις σε
διάφορες περιοχές του εγκεφάλου στα άτομα με τραυλισμό σε σχέση με αυτά χωρίς
συμπτώματα, μπορεί να είναι εμφανείς τόσο σε δραστηριότητες ομιλίας όσο και σε κατάσταση
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ηρεμίας (Etchell et al., 2018). Στο σημείο αυτό, θα παρουσιαστούν κάποιες μελέτες που έχουν
πραγματοποιηθεί με λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία σε κατάσταση ηρεμίας (resting state
fMRI), σε ενήλικα άτομα με τραυλισμό.
Οι Xuan και συνεργάτες (2012) πραγματοποίησαν μελέτη με λειτουργική Μαγνητική
Τομογραφία σε κατάσταση ηρεμίας (resting state fMRI) σε ενήλικους άνδρες με τραυλισμό. Στην
μελέτη, συμμετείχαν 44 ενήλικα άτομα με συμπτώματα τραυλισμού και 44 άτομα χωρίς
συμπτώματα, ως ομάδα ελέγχου, ηλικίας 17 έως 37 ετών. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι
τα άτομα με τραυλισμό είχαν αυξημένο εύρος διακυμάνσεων χαμηλής συχνότητας (amplitude of
low-frequency fluctuations, ALFF) σε διάφορες φλοιϊκές περιοχές που σχετίζονται με την ομιλία,
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται η αριστερή άνω και μέση
κροταφική έλικα, το τριγωνικό τμήμα της κάτω μετωπιαίας έλικας και ο προκινητικός φλοιός
(περιοχές κίνησης της ομιλίας) και οι αμφίπλευροι προμετωπιαίοι φλοιοί (περιοχές γνωστικής
επεξεργασίας). Επιπλέον, τα άτομα με τραυλισμό είχαν μειωμένο εύρος διακυμάνσεων χαμηλής
συχνότητας αμφίπλευρα στην συμπληρωματική κινητική περιοχή.
Σε συμφωνία με τα παραπάνω αποτελέσματα κατέληξαν οι Yang και συνεργάτες (2016),
σε έρευνα που πραγματοποίησαν με λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία σε κατάσταση ηρεμίας
(resting state fMRI). Στην έρευνα, συμμετείχαν 34 ενήλικα άτομα, 16 με συμπτώματα
τραυλισμού και 18 άτομα χωρίς συμπτώματα, ως ομάδα ελέγχου, ηλικίας 21 έως 35 ετών. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα με τραυλισμό είχαν μειωμένη συνδεσιμότητα
μεταξύ της δεξιάς συμπληρωματικής κινητικής περιοχής και των βασικών γαγγλίων καθώς και
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Διαφορές μεταξύ των ομάδων στην λειτουργική συνδεσιμότητα μεταξύ της παρεγκεφαλίδας και των δικτύων των
βασικών γαγγλίων. Α) Σημαντικά ισχυρότερη συνδεσιμότητα στην ομάδα ελέγχου από ότι στα άτομα με τραυλισμό
βάσει των σημείων στον παρεγκεφαλιδικό λοβό VI . Β) Σημαντικά ισχυρότερη συνδεσιμότητα στα άτομα με τραυλισμό
από ότι στην ομάδα ελέγχου βάσει των σημείων στον παρεγκεφαλιδικό λοβό VI C) Σημαντικά ισχυρότερη
συνδεσιμότητα στα άτομα με τραυλισμό από ότι στην ομάδα ελέγχου βάσει των σημείων στο κέλυφος. Από Yang Y.,
Jia F., Siok W.T., Tan L.H (2016) Altered functional connectivity on persistent developmental stuttering, Scientific
Reports, 8;6:19128.

μεταξύ της άνω κροταφικής έλικας αμφίπλευρα και των βασικών γαγγλίων σε σχέση με την
ομάδα ελέγχου. Ακόμη, οι ερευνητές παρατήρησαν αυξημένη συνδεσιμότητα μεταξύ της
παρεγκεφαλίδας και της δεξιάς κάτω μετωπιαίας έλικας.
Σε μεταγενέστερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε, για να διερευνηθούν τα νευρωνικά
δίκτυα σε κατάσταση ηρεμίας, προέκυψαν, σε γενικές γραμμές, παρόμοια με τα παραπάνω
αποτελέσματα (Qiao et al., 2017). Στην μελέτη, συμμετείχαν 44 άτομα με συμπτώματα
τραυλισμού, ηλικίας 9 έως 49 ετών, και 50 άτομα χωρίς συμπτώματα, ως ομάδα ελέγχου. Τα
δεδομένα συλλέχθηκαν με λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία σε κατάσταση ηρεμίας. Σύμφωνα
με τα ευρήματα της έρευνας, τα άτομα με τραυλισμό είχαν αυξημένη λειτουργική συνδεσιμότητα
στην συμπληρωματική κινητική περιοχή και στον πρωτογενή κινητικό φλοιό σε σχέση με την
ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, εμφάνισαν μειωμένη συνδεσιμότητα σε περιοχές όπως η κάτω
μετωπιαία έλικα, ο κερκοφόρος πυρήνας, το κέλυφος και ο θάλαμος. Επιπλέον, τα άτομα με
τραυλισμό, παρουσίασαν αδύναμες συνδέσεις της κάτω μετωπιαίας έλικας προς την
συμπληρωματική κινητική περιοχή, καθώς και των βασικών γαγγλίων προς την κάτω μετωπιαία
έλικα μέσω του θαλάμου, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
Ορισμένες έρευνες, προκειμένου να μελετήσουν συνολικά τον τραυλισμό, συνδυάζουν
μεθόδους νευροαπεικόνισης για την πληρέστερη διερεύνηση φλοιϊκών και υποφλοιϊκών
συνδέσεων και δομικών διαφορών. Η Watkins και συνεργάτες (2008), προκειμένου να
μελετήσουν τις δομικές και λειτουργικές διαφορές του κινητικού συστήματος στον τραυλισμό,
χρησιμοποίησαν λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI) και Απεικόνιση με Τανυστή
Διάχυσης (DTI). Στην μελέτη, συμμετείχαν 12 άτομα με συμπτώματα τραυλισμού, ηλικίας 14
έως 27 ετών, και 10 άτομα χωρίς συμπτώματα ως ομάδα ελέγχου. Μετά από σύγκριση των
αποτελεσμάτων, φάνηκε ότι τα άτομα με τραυλισμό παρουσίασαν αυξημένη συνδεσιμότητα
στην πρόσθια νήσο του Reil, στην παρεγκεφαλίδα, και στο μεσεγκέφαλο αμφίπλευρα, ενώ
παρατηρήθηκε μειωμένη συνδεσιμότητα αμφίπλευρα στον κοιλιακό προ-κινητικό φλοιό, στην
Ρολάνδειο καλύπτρα και στον αισθητικοκινητικό φλοιό και στην έλικα του Heschl, στα αριστερά.
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Η δομική ανάλυση των δεδομένων έδειξε μειωμένη σύσταση της λευκής ουσίας στις περιοχές
του κοιλιακού κινητικού φλοιού με μειωμένη δραστηριότητα.
Στην παρακάτω έρευνα, προκειμένου να διερευνηθεί η συνδεσιμότητα του κογχικομετωπιαίου φλοιού και της παρεγκεφαλίδας, χρησιμοποιήθηκε λειτουργική Μαγνητική
Τομογραφία σε κατάσταση ηρεμίας (resting state fMRI) και Απεικόνιση με Τανυστή Διάχυσης
(Sitek et al., 2016). Στην μελέτη, συμμετείχαν 20 άτομα με συμπτώματα τραυλισμού, (5
γυναίκες) ηλικίας 18 έως 47 ετών, και 19 άτομα, χωρίς συμπτώματα ως ομάδα ελέγχου. Τα
αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα άτομα με τραυλισμό είχαν αυξημένη λειτουργική
συνδεσιμότητα μεταξύ του θαλάμου και της παρεγκεφαλίδας, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
Επιπλέον, τα άτομα με συμπτώματα τραυλισμού είχαν μειωμένη λειτουργική συνδεσιμότητα και
μειωμένη συνδεσιμότητα λευκής ουσίας μεταξύ των περι-σιλούειων (perisylvian) ακουστικών,
κινητικών περιοχών και των περιοχών οργάνωσης της ομιλίας. Ωστόσο, παρατηρήθηκε
αυξημένη λειτουργική συνδεσιμότητα στα βασικά γάγγλια δεξιά και στις κροταφικές ακουστικές
περιοχές αμφίπλευρα, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
Η Neef και οι συνεργάτες της (2018a), λαμβάνοντας δεδομένα με λειτουργική Μαγνητική
(fMRI) και Απεικόνιση με Τανυστή Διάχυσης, διερεύνησαν τη δομική συνδεσιμότητα των δεξιών
μετωπιαίων περιοχών, που φαίνεται να εμφανίζουν υπερδραστηριότητα στον τραυλισμό.
Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία με προηγούμενη έρευνά της (Neef et al., 2016),
μελέτησε 31 άτομα με συμπτώματα τραυλισμού, ηλικίας 19 έως 63 ετών, και 34 άτομα ίδιων
ηλικιών χωρίς διαταραχές ροής. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν αυξημένη
ενεργοποίηση του δεξιού μετωπιαίου λοού, της δεξιάς κατώτερης μετωπιαίας έλικας (pars
opercularis) πλησίον της προκεντρικής έλικας και στη δεξιά μέση μετωπιαία έλικα.
Επιπροσθέτως, οι συγκρίσεις της λευκής ουσίας έδειξαν μειωμένη κλασματική ανισοτροπία στο
δεξί και αριστερό άνω επιμηκές δεμάτιο, καθώς και στη σύνδεση του μετωπιαίου επικλινούς
δεματίου και του δεξιού άνω επιμηκούς δεματίου στα ενήλικα άτομα με τραυλισμό σε σχέση
αυτά της ομάδας ελέγχου.
Άλλες μελέτες έχουν εστιάσει στη μορφολογία και στις συνδέσεις της λευκής ουσίας σε
άτομα με τραυλισμό, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά Απεικόνιση με Τανυστή Διάχυσης (DTI) ή
απεικόνιση με Μαγνητική τομογραφία (MRI). Η Connally και συνεργάτες (2014)
πραγματοποίησαν μελέτη σχετικά με τις συνδέσεις της λευκής ουσίας σε γλωσσικές και
κινητικές περιοχές. Στην μελέτη, συμμετείχαν 29 άτομα με συμπτώματα τραυλισμού, (8
γυναίκες) ηλικίας 14 έως 45 ετών, και 37 άτομα χωρίς συμπτώματα, ως ομάδα ελέγχου. Τα

43

αποτελέσματα, που προέκυψαν από τη σύγκριση των δύο ομάδων, έδειξαν ότι τα άτομα με
τραυλισμό είχαν μειωμένη σύσταση λευκής ουσίας σε διάφορες περιοχές της παρεγκεφαλίδας
και στα δύο ημισφαίρια αμφίπλευρα στο τοξοειδές δεμάτιο, αριστερά στην φλοιονωτιαία οδό και
σε παρεγκεφαλιδικά σκέλη.
Σε άλλη μελέτη, με την ίδια νευροαπεικονιστική μέθοδο, διερευνήθηκε η σχέση του
πρόσθιου μεσολοβίου με τις διαταραχές της ομιλίας στον τραυλισμό (Civier et al. 2015). Τα
δεδομένα συλλέχθηκαν από 14 άτομα με συμπτώματα τραυλισμού ηλικίας από 19 έως 52 ετών
και 14 άτομα χωρίς διαταραχές ροής, ως ομάδα ελέγχου. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι
τα άτομα με τραυλισμό παρουσίαζαν μειωμένη κλασματική ανισοτροπία στο πρόσθιο μεσολόβιο
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η μείωση αυτή συσχετίστηκε με την μειωμένη ροή της ομιλίας.

Μειωμένη κλασματική
ανισοτροπία στα άτομα με
τραυλισμό σε σύγκριση με την
ομάδα ελέγχου. Τα σημαντικά
αποτελέσματα παρουσιάζονται
με επικάλυψη από κόκκινο έως
κίτρινο. Τα άτομα με τραυλισμό
παρουσίασαν μειωμένη
κλασματική ανισοτροπία στο
μεσολόβιο. Με πράσινο χρώμα
παρουσιάζεται η μέση τιμή
κλασματικής ανισοτροπίας. Από
Civier O., Kronfeld-Duenias V.,
Amir O., Ezrati-Vinacour R.,
Ben-Shachara M. (2015)
Reduced fractional anisotropy in
the anterior corpus callosum is
associated with reduced speech
fluency in persistent
developmental stuttering, Brain
and Language, 143, 20-31.

Την ίδια χρονιά, ο Cieslak και οι συνεργάτες του μελέτησαν την μορφολογία της λευκής
ουσίας σε ενήλικα άτομα με τραυλισμό. Στην μελέτη, συμμετείχαν 8 άτομα με συμπτώματα
τραυλισμού, ηλικίας 20 έως 29 ετών, και 8 άτομα χωρίς συμπτώματα, ως ομάδα ελέγχου. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μεγάλα τμήματα της τοξοειδούς δεσμίδας παρουσίαζαν
διαφορές αμφίπλευρα στα άτομα με τραυλισμό. Από την άλλη πλευρά, τα άτομα με τραυλισμό
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είχαν εμφανή σύνδεση της αριστερής κροταφο-ραβδωτής οδού (left temporo-striatal tract), που
συνδέει τον μετωπιαίο με τον κροταφικό φλοιό, η οποία δεν παρατηρήθηκε στην ομάδα ελέγχου.
Δομικές και μορφολογικές διαφορές έχουν ερευνηθεί και με τη χρήση Μαγνητικής
Τομογραφίας (MRI). Η Foundas και συνεργάτες (2001) διερεύνησαν τις ανατομικές διαφορές
ενήλικων ατόμων με τραυλισμό σε περιοχές λόγου και ομιλίας. Στην μελέτη, συμμετείχαν 16
άτομα με συμπτώματα τραυλισμού, με μέσο όρο ηλικίας 31 έτη, και 16 άτομα χωρίς
συμπτώματα, ως ομάδα ελέγχου. Από τις ογκομετρικές μετρήσεις που έγιναν με τη χρήση
Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) φάνηκε ότι το δεξί και αριστερό κροταφικό πεδίο (planum
temporale) ήταν σημαντικά μεγαλύτερο στα άτομα με τραυλισμό. Ακόμη παρατηρήθηκαν
κάποιες διαφορές σε κάποιες έλικες του εγκεφάλου στα άτομα με τραυλισμό αλλά όχι στην
ομάδα ελέγχου. Στην μελέτη αυτή, δεν βρέθηκε μία συγκεκριμένη δομική ανωμαλία στα άτομα
με τραυλισμό, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, αλλά ποικίλες διαφορές σε περιοχές σημαντικές
για την γλώσσα και την ομιλία.
Σε επόμενη έρευνα με χρήση Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) μελετήθηκε η μορφολογία
των αυλακών στην περι-σιλούεια περιοχή και οι εγκεφαλικές ασυμμετρίες σε άτομα με
τραυλισμό (Cykowski et al., 2007). Στην μελέτη, συμμετείχαν 19 ενήλικοι άντρες με συμπτώματα
τραυλισμού, ηλικίας 19 έως 58 ετών, και 16 άντρες χωρίς συμπτώματα, ως ομάδα ελέγχου. Τα
αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν μικρές αλλά σημαντικές διαφορές στον αριθμό των αυλάκων
που ενώνουν διάφορα σημεία της δεξιάς σχισμής του Sylvius στα άτομα με τραυλισμό, σε
σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες ασυμμετρίες σε μετωπιαίες και
ινιακές περιοχές μέσα από τη σύγκριση των δύο ομάδων.
Σε πιο πρόσφατη έρευνα, που πραγματοποίησε η Neef και συνεργάτες (2018b),
διερεύνησαν μορφολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο ατόμων με τραυλισμό με χρήση Μαγνητικής
Τομογραφίας (MRI). Στην έρευνα, συμμετείχαν 33 άτομα με συμπτώματα τραυλισμού, ηλικίας
16 έως 63 ετών, και 34 άτομα χωρίς συμπτώματα, ως ομάδα ελέγχου. Οι ογκομετρικές
συγκρίσεις έδειξαν ότι, στα άτομα με τραυλισμό, ο δεξιός επικλινής πυρήνας (nucleus
accumbens) ήταν μεγαλύτερος σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, οι ερευνητές τόνισαν
ότι αυτή η διαφορά στον όγκο δεν συνεπάγεται και αλλαγή στη λειτουργία της συγκεκριμένης
περιοχής.
Η Gough και οι συνεργάτες της (2018) μελέτησαν τις πιθανές δομικές ασυμμετρίες που
παρουσιάζουν τα άτομα με τραυλισμό στο κροταφικό πεδίο. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν και εδώ
με MRI από 67 άτομα (13 γυναίκες) με συμπτώματα τραυλισμού, ηλικίας 12 έως 54 ετών, και 63
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άτομα (16 γυναίκες) χωρίς συμπτώματα, ως ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν
σημαντικές διαφορές στο μέγεθος του κροταφικού πεδίου από την σύγκριση που έγινε μεταξύ
των δύο ομάδων. Σε αντίθεση με προηγούμενα ευρήματα, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η
ασυμμετρία στο κροταφικό πεδίο δεν είναι βασικό νευροανατομικό χαρακτηριστικό των ατόμων
με τραυλισμό.
Συνοψίζοντας, από τις παραπάνω έρευνες φαίνεται ότι τα ενήλικα άτομα με τραυλισμό
παρουσιάζουν διαταραγμένες ενεργοποιήσεις στην αριστερή κάτω μετωπιαία έλικα και στις
ακουστικές περιοχές. Ακόμη, στην αριστερή κάτω μετωπιαία έλικα παρατηρούνται και δομικές
ανωμαλίες, καθώς επίσης και διαταγμένες συνδέσεις της κάτω μετωπιαίας έλικας με την
συμπληρωματική κινητική περιοχή, κροταφικές περιοχές αλλά και την δεξιά κάτω μετωπιαία
έλικα. Επιπροσθέτως, παρατηρούνται ασυμμετρίες και διαφορές στην ανάπτυξη σε ακουστικές
περιοχές στο δεξί ημισφαίριο καθώς και στην δεξιά άνω κροταφική έλικα. Από τα παραπάνω
φαίνεται ότι η δεξιά κάτω μετωπιαία έλικα και οι ακουστικές περιοχές παίζουν σημαντικό ρόλο
στην διαταραχή του τραυλισμού όπως φαίνεται από τις έρευνες λειτουργικής και δομικής
απεικόνισης. Τέλος, σημαντική θέση στη μελέτη της διαταραχής κατέχει και το δίκτυο βασικών
γαγγλίων-θαλάμου-φλοιού (basal ganglia-thalamocortical, BGTC) στο αριστερό ημισφαίριο.
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3. Συζήτηση
Ο χρόνιος και επίμονος τραυλισμός, παρουσιάζει αρκετά μεγάλη ετερογένεια ως προς τα
συμπτώματα, τις δευτερεύουσες συμπεριφορές, καθώς και την απόκριση στις διάφορες
στρατηγικές παρέμβασης. Για το λόγο αυτό, το φαινόμενο του τραυλισμού μπορεί να ερμηνευθεί
από πληθώρα θεωριών, κάθε μια από τις οποίες διαμορφώνεται από τη σκοπιά του κλάδου
στον οποίο ανήκει, όπως της λογοθεραπείας, της ψυχολογίας, της γλωσσολογίας, της
βιομηχανικής και της νευροεπιστήμης. Στις υποθέσεις που έχουν τη βάση τους στον κλάδο των
νευροεπιστημών, συμπεριλαμβάνονται η υπόθεση της αποκλίνουσας ημισφαιριακής κυριαρχίας,
η δυσλειτουργία των βασικών γαγγλίων, το σύνδρομο της αποσύνδεσης των δικτύων του λόγου
και της ομιλίας, η υπόθεση των τροποποιημένων δικτύων εγκεφαλικού συγχρονισμού και η
τροποποιημένη αισθητικοκινητική ολοκλήρωση. Οι υποθέσεις αυτές συχνά συνδέονται μεταξύ
τους. Η πολυπλοκότητα αιτιολογικών θεωριών για τον τραυλισμό πιθανώς να οφείλεται στο
γεγονός ότι η ομιλία περιλαμβάνει διάφορες γλωσσολογικές, γνωστικές και αισθητικοκινητικές
διεργασίες. Είναι μία σύνθετη αισθητικοκινητική διαδικασία και σχετίζεται άμεσα με το λόγο, ένα
σύνθετο στοιχείο της ανθρώπινης νόησης (βλ. Κεφάλαιο 2). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τόσο η
ομιλία όσο και ο τραυλισμός να αποτελούν ένα σύνθετο και δύσκολο πεδίο έρευνας για τους
νευροεπιστήμονες (Neef et al., 2015). Τα τελευταία χρόνια, οι μελέτες σχετικά με την
νευροαπεικόνιση του τραυλισμού έχουν προσφέρει απαντήσεις σχετικά με τους μηχανισμούς
λειτουργίας της διαταραχής αυτής. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη θεμελιώδη ερωτήματα που
μένουν αναπάντητα.

3.1. Η νευροαπεικόνιση του τραυλισμού
Ανασκοπώντας τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε άτομα με τραυλισμό, και
λαμβάνοντας υπ’όψιν την ετερογένεια του τραυλισμού, γίνεται αντιληπτό ότι οι
νευροαπεικονιστικές μελέτες μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικά ή και αντικρουόμενα
αποτελέσματα. Ωστόσο, παρατηρούνται κάποια βασικά ευρήματα που τείνουν να υπάρχουν σε
όλες. Για παράδειγμα, ένα από τα κυριότερα ευρήματα των νευροαπεικονιστικών μελετών είναι
η αυξημένη ενεργοποίηση του δεξιού ημισφαιρίου σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς συμπτώματα
τραυλισμού. Παρακάτω παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που
παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.
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Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδιά και ενήλικα άτομα με τραυλισμό, έχει
παρατηρηθεί μειωμένη ενεργοποίηση και προβληματική λειτουργική και δομική διασύνδεση των
δικτύων της ομιλίας (Walsh, 2016). Τόσο σε έρευνες με παιδιά όσο και με ενήλικες, τα
αποτελέσματα δείχνουν αυξημένη ενεργοποίηση σε περιοχές του δεξιού ημισφαιρίου.
Παράλληλα, παρατηρείται μειωμένη ενεργοποίηση περιοχών του αριστερού ημισφαιρίου που
συμμετέχουν στην ομιλία ή μεγαλύτερη συμμετοχή άλλων περιοχών για την επίτευξη της
ομιλίας.
Οι περιοχές του αριστερού ημισφαιρίου, που έχει παρατηρηθεί ότι παρουσιάζουν
διαφορετικά μοτίβα ενεργοποίησης, είναι η κάτω μετωπιαία έλικα, η κάτω μοίρα του
προκινητικού και του κινητικού φλοιού, καθώς και η οπίσθια άνω κροταφική έλικα. Πιο
συγκεκριμένα, αυτές οι περιοχές αποτελούν τμήματα του περισιλούειου κέντρου ομιλίας και
λόγου και παίζουν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξή τους. Οι μειωμένες ενεργοποιήσεις της
αριστερής κάτω μετωπιαίας έλικας στα άτομα με τραυλισμό, φαίνεται να σχετίζεται με
ελλείμματα στο σχεδιασμό της ομιλίας. Ακόμη, από τις έρευνες που παρουσιάστηκαν στο 2 ο
κεφάλαιο, φαίνεται ότι η διαταραγμένη σύνδεση της κάτω μετωπιαίας έλικας με περιοχές όπως
τα βασικά γάγγλια (Lu et al., 2010a) μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στον αποτελεσματικό
σχεδιασμό της ομιλίας καθώς και στην κινητική εκτέλεση.
Μέσα από τις έρευνες που μελετήθηκαν, παρατηρήθηκε διαταραχή στη λειτουργία του
πρωτοταγούς κινητικού φλοιού. Αυτό το εύρημα μοιάζει αναμενόμενο, μιας και ο τραυλισμός
θεωρείται κινητική διαταραχή της ομιλίας. Και εδώ, οι διαταραχές στον πρωτοταγή κινητικό
φλοιό φαίνεται πως επηρεάζονται από τις διαταραγμένες συνδέσεις των περιοχών που
συμμετέχουν στον σχεδιασμό της ομιλίας. Φυσικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση της ομιλίας
στα άτομα με τραυλισμό, δεν μπορεί να λαμβάνεται υπ’όψιν χωρίς τις αισθητικές περιοχές,
αφού οι κινήσεις της ομιλίας σχεδιάζονται και εκτελούνται με τη βοήθεια ακουστικών και
αισθητικοκινητικών οργάνων. Η οπίσθια άνω κροταφική έλικα διασυνδέεται με την κάτω
μετωπιαία έλικα και τον προκινητικό φλοιό μέσω διαφόρων οδών λευκής ουσίας. Μέσα από τις
μελέτες, φαίνεται να υπάρχει μία διαταραγμένη διασύνδεση μεταξύ της ακουστικής και κινητικής
ενσωμάτωσης της ομιλίας στα άτομα με τραυλισμό. Όλα αυτά τα στοιχεία, τονίζουν τη
διαταραγμένη λειτουργική νευροανατομική σχέση των συγκεκριμένων περιοχών στο αριστερό
ημισφαίριο. Αυτές οι περιοχές, συλλογικά, δημιουργούν έναν βασικό σκελετό για την ομαλή
ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου, ο οποίος παρουσιάζει αποκλείσεις στα άτομα με
τραυλισμό, δημιουργώντας τις δυσκολίες που παρατηρούνται.
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Στις νευροαπεικονιστικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδιά, έχουν
ανιχνευθεί δομικές διαφορές σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Οι διαφορές αυτές παρατηρούνται
στις αριστερές κινητικές φλοιϊκές και ακουστικές περιοχές και, πιθανώς, συμβάλλουν στην
ανάπτυξη και διατήρηση των συμπτωμάτων του τραυλισμού. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται
διαφορές αμφοτερόπλευρα στην κάτω μετωπιαία έλικα, σε ακουστικές περιοχές και σε περιοχές
που συμβάλουν στην έναρξη και τον συγχρονισμό του κινητικού ελέγχου, όπως η
συμπληρωματική κινητική περιοχή και το κέλυφος. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν υπάρχει
κυριαρχία του δεξιού ημισφαιρίου, όπως έχει παρατηρηθεί στα ενήλικα άτομα.
Επιπροσθέτως, μέσα από έρευνες με χρήση λειτουργικής Μαγνητικής Απεικόνισης (fMRI)
και λειτουργικής Φασματογραφίας Υπέρυθρων (fNIRS), έχουν παρατηρηθεί ελλείμματα στα
δίκτυα του αριστερού ημισφαιρίου. Οι ανατομικές διαταραχές στο αριστερό ημισφαίριο σε
γλωσσικές και προσωδιακές λειτουργίες μπορεί να οδηγούν στην κυριαρχία του δεξιού
ημισφαιρίου και, καθώς αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται, τελικά εδραιώνεται. Άλλα δίκτυα, που
φαίνεται να παρουσιάζουν διαταραγμένη λειτουργική συνδεσιμότητα στα παιδιά με τραυλισμό
στο αριστερό ημισφαίριο, είναι το κάτω μετωπιαίο-κινητικό-ακουστικό δίκτυο και το δίκτυο της
συμπληρωματικής κινητικής περιοχής με το κέλυφος. Η μειωμένη συνδεσιμότητα σε αυτά τα
δίκτυα υποδεικνύει διαταραχές στην οργάνωση και εκτέλεση των κινήσεων τους ομιλίας, καθώς
και στον χρόνο έναρξης της παραγωγής ομιλίας.

3.2. Ο ρόλος του δεξιού ημισφαιρίου στον τραυλισμό
Στις περισσότερες έρευνες, που παρουσιάστηκαν στο 2ο κεφάλαιο και αφορούσαν ενήλικα
άτομα με συμπτώματα τραυλισμού, παρατηρήθηκε αυξημένη ενεργοποίηση της δεξιάς κάτω
μετωπιαίας έλικας. Η δεξιά κάτω μετωπιαία έλικα είναι μία φλοιϊκή δομή η οποία θεωρείται ότι
παίζει σημαντικό ρόλο στην αιτιολογία της διαταραχής του τραυλισμού. Η περιοχή αυτή
παρουσιάζει υπερενεργοποίηση στα ενήλικα άτομα με τραυλισμό κατά την εκτέλεση δοκιμασιών
παραγωγής ομιλίας (Lu et al., 2010b˙ Neef et al., 2016). Η κάτω μετωπιαία έλικα περιλαμβάνει
τις περιοχές 44, 45 και 46 κατά Broadman στο δεξιό ημισφαίριο, καθώς και τη νήσο του Reil.
Αυτή τη αλλαγή που παρατηρείται στα άτομα με τραυλισμό ως προς τη χρήση των ομόλογων
περιοχών του δεξιού ημισφαιρίου, και όχι της περιοχής Broca, μπορεί να εμποδίζει τη γρήγορη
χρονική αλληλουχία που απαιτείται για την ανεμπόδιστη παραγωγή ομιλίας, συμβάλοντας έτσι
στην εμφάνιση των συμπτωμάτων του τραυλισμού (Loucks et al., 2011). Επίσης, αυξημένη
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χρήση της κάτω μετωπιαίας έλικας μπορεί να σχετίζεται και με τον αυξημένο όγκο λευκής
ουσίας που έχει παρατηρηθεί σε αυτή την περιοχή.
Σε άλλες έρευνες, η αυξημένη ενεργοποίηση της δεξιάς κάτω μετωπιαίας έλικας
συμμετέχει στην παραγωγή ομιλίας ενηλίκων ατόμων χωρίς συμπτώματα τραυλισμού (Neef et
al., 2018). Περιοχές του δεξιού ημισφαιρίου, όπως η κάτω μετωπιαία έλικα, η μέση μετωπιαία
έλικα και ο μετωπιαίος φλοιός, που παρουσιάζουν υπερενεργοποίηση στα ενήλικα άτομα με
τραυλισμό, πιθανώς να εμπλέκονται στην ικανότητα του κινητικού ελέγχου σε διάφορες
ενέργειες, όπως η ομιλία, ή σε γνωστικές διεργασίες, όπως η συγκέντρωση σε μία συγκεκριμένη
δοκιμασία. Επομένως, η υπερενεργοποίηση αυτών των περιοχών αποτελεί έναν
αντισταθμιστικό μηχανισμό προκειμένου τα άτομα με τραυλισμό να επιτύχουν ομαλή ομιλία
(Loucks et al., 2011).
Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν αυτή η αλλαγή είναι
αντισταθμιστική/προσαρμοστική ή δυσπροσαρμοστική. Η φύση αυτής της αντισταθμιστικής
συμπεριφοράς δεν είναι ξεκάθαρη, αφού η δεξιά κάτω μετωπιαία έλικα υπερλειτουργεί και σε
δραστηριότητες δυνατής και ψιθυριστής ομιλίας (Hailag-Milo et al., 2016), ενώ δεν έχει
συσχετιστεί με κάποια συμπεριφορά ανακούφισης των συμπτωμάτων του τραυλισμού (Etchell
et al., 2018).
Συμπερασματικά, από τα παραπάνω φαίνεται ότι το βασικό έλλειμμα στη διαταραχή του
τραυλισμού είναι μία βλάβη στις προσαγωγές ώσεις του συστήματος ελέγχου στο αριστερό
ημισφαίριο και για το λόγο αυτό παρατηρούνται διαταραχές στο αριστερό ημισφαίριο τόσο στα
παιδιά όσο και στους ενήλικους με τραυλισμό. Ως εκ τούτου, αυτή η βλάβη στο αριστερό
ημισφαίριο, προκαλεί μια υπερβολική εξάρτηση στους μηχανισμούς ελέγχου του δεξιού
ημισφαιρίου και έχει ως αποτέλεσμα τις μορφολογικές αλλαγές που παρατηρούμε στους
ενηλίκους με τραυλισμό (Chang et al., 2019).

3.3. Η συμβολή του δικτύου βασικών γαγγλίων-θαλάμου-φλοιού
(basal ganglia-thalamocortical, BGTC)
Ο έλεγχος της κίνησης της ομιλίας απαιτεί το συντονισμό κινητικών αλληλουχιών που
συμβαίνουν σε ακριβές χρόνο, ο οποίος συχνά προσαρμόζεται στις αλλαγές του ρυθμού
ομιλίας, της συναισθηματικής κατάστασης, του επιτονισμού, του ρυθμού και της προσωδίας
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μέσα στο φάσμα της ομιλίας. Ο τραυλισμός θεωρείται από ερευνητές μια διαταραχή του
συγχρονισμού. Στις μελέτες που έχουν γίνει σε άτομα με τραυλισμό, έχουν παρατηρηθεί
διαταραχές στην αλληλεπίδραση φλοιϊκών και υποφλοιϊκών περιοχών που σχετίζονται με το
ρυθμό και την επεξεργασία της ομιλίας. Όλες οι περιοχές του αριστερού ημισφαιρίου, που
αναφέρθηκαν νωρίτερα, αλληλεπιδρούν με υποφλοιϊκές περιοχές και αποτελούν τμήμα του
δικτύου βασικών γαγγλίων-θαλάμου-φλοιού (basal ganglia-thalamocortical, BGTC).
Το δίκτυο βασικών γαγγλίων-θαλάμου-φλοιού εμπλέκεται στην επιλογή και έναρξη της
αλληλουχίας των κινήσεων, όπως οι κινήσεις που χρειάζονται να γίνουν για την παραγωγή μίας
λέξης. Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο αυτό είναι υπεύθυνο για την έναρξη των αρθρωτικών
κινήσεων σε κατάλληλο χρονικό διάστημα μέσω της ενεργοποίησης νευρώνων στην
συμπληρωματική κινητική περιοχή. Οι προβολές που συμβαίνουν από αισθητηριακές , κινητικές
και προκινητικές φλοιϊκές περιοχές προς το κέλυφος παρέχουν έναν λεπτομερές
αισθητηριοκινητικό περιβάλλον, όπου τα βασικά γάγγλια λειτουργούν προκειμένου να
καθορίσουν πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η επόμενη κίνηση μέσα στην αλληλουχία (Chang et al.,
2019).
Τα βασικά γάγγλια, τα οποία αποτελούν τμήμα αυτού του δικτύου, κατέχουν σημαντική
θέση στο νευρωνικό δίκτυο του τραυλισμού, αφού ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των αριστερών
κινητικών και κροταφικών φλοιών. Σε μελέτες που έχουν γίνει σε παιδιά και ενηλίκους, έχει φανεί
ότι τα άτομα με τραυλισμό παρουσίαζαν διαφορές στη συνδεσιμότητα περιοχών που
συπεριλαμβάνονται στο δίκτυο αυτό. Οι διαφορές αυτές παρατηρήθηκαν στη σύνδεση μεταξύ
των βασικών γαγγλίων και του μετωπιαίου κινητικού φλοιού/κροταφικού φλοιού, αλλά και σε
συνδέσεις μέσα στο ίδιο το δίκτυο υποφλοιϊκά, σε συνδέσεις από το κέλυφος στο θάλαμο και
από φλοιϊκά δίκτυα στον κροταφικό φλοιό και στην συμπληρωματική κινητική περιοχή. Αυτά τα
ευρήματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν την άποψη ότι ο αναπτυξιακός τραυλισμός είναι
αποτέλεσμα ευρέως κατανεμημένων ελλειμματικών συνδέσεων στο αριστερό ημισφαίριο, στις
οποίες εμπλέκονται σημαντικά τα βασικά γάγγλια, ο θάλαμος και ο εγκεφαλικός φλοιός μέσα σε
αυτό το δίκτυο (Garnett et al., 2018 ˙Lu et al. 2010).
Τέλος, οι δυσλειτουργίες που περιγράφηκαν παραπάνω στα βασικά γάγγλια, έχει
παρατηρηθεί ότι οδηγούν σε αυξημένη ενεργοποίηση και επίδραση της παρεγκεφαλίδας. Η
παρεγκεφαλίδα συμμετέχει κατά τη διάρκεια της εκούσιας παραγωγής ήχων, καθώς κάνει
γρήγορες προβλέψεις σχετικά με τις αισθητικές συνέπειες που έχουν οι εκούσιες κινήσεις. Η
ενεργοποίηση της παρεγκεφαλίδας φαίνεται από τις μελέτες ότι αποτελεί αντιστάθμιση στη
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διαταραγμένη λειτουργία του δικτύου βασικών γαγγλίων-θαλάμου-φλοιού στον τραυλισμό. Η
αντιστάθμιση, ωστόσο, δεν είναι επιτυχημένη, αφού δεν εξαλείφεται ο τραυλισμός (Chang et al.,
2019).

3.4. Η νευροαπεικόνιση της σοβαρότητας του τραυλισμού
Στις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ενήλικα άτομα με τραυλισμό, έχει γίνει
προσπάθεια συσχέτισης των νευροαπεικονιστικών ευρημάτων με τη σοβαρότητα των
συμπτωμάτων του τραυλισμού. Μέσα από την ανασκόπηση, φαίνεται ότι κάποιες από τις
έρευνες πρότειναν ότι η σοβαρότητα του τραυλισμού σχετίζεται με αυξημένες συνδέσεις μεταξύ
του αριστερού μετωπιαίου φλοιού και του πρόσθιου θαλαμικού πυρήνα (Neef et al., 2018). Ο
ραχιαίος έξω προμετωπιαίος φλοιός αποτελεί κομμάτι των μη κινητικών δικτύων των βασικών
γαγγλίων με προμετωπιαίες περιοχές. Μέσα σε αυτό το δίκτυο, ο μετωπιαίος φλοιός
αλληλεπιδρά με τον πρόσθιο θαλαμικό πυρήνα. Αυτά τα δίκτυα, πιθανώς, σχετίζονται με την
έναρξη και τον τερματισμό γνωστικών διεργασιών, όπως ο σχεδιασμός, η μνήμη εργασίας και η
προσοχή. Ο δεξιός ραχιαίος έξω προμετωπιαίος φλοιός μαζί με το θάλαμο και τον κερκοφόρο
πυρήνα ρυθμίζουν την εκούσια/ενεργητική αυτοσυγκράτηση. Στο πλαίσιο της διαταραχής του
τραυλισμού, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό το δίκτυο μπορεί να εμπλέκεται στις
συμπεριφορές αποφυγής που παρουσιάζουν τα άτομα με σοβαρό και επίμονο τραυλισμό σε
απάντηση των συμπτωμάτων τους. Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, οι
συμπεριφορές αποφυγής μπορεί να περιλαμβάνουν στρατηγικές όπως αντικαταστάσεις λέξεων,
κινήσεις αρθρωτών χωρίς νόημα, αλλά και συμπεριφορές αυτορρύθμισης (πχ. παύσεις, αλλαγές
ρυθμού). Επομένως, οι παραπάνω συμπεριφορές αποφυγής και αυτορρύθμισης σχετίζονται με
τα δίκτυα που ρυθμίζουν την ενεργητική αυτοσυγκράτηση.
Σε άλλη μελέτη, η σοβαρότητα του τραυλισμού συσχετίστηκε με το μέγεθος της
ενεργοποίησης του πρόσθιου προσαγώγιου φλοιού κατά τη διάρκεια επίλυσης μίας δυσκολίας.
Η ενεργοποίηση του πρόσθιου προσαγώγιου φλοιού υποστήριξαν ότι λειτουργεί
αντισταθμιστικά λόγω της αποτελεσματικής λειτουργικής ενεργοποίησης του ραχιαίου έξω
προμετωπιαίου φλοιού που αναφέρθηκε πριν (Lui et al., 2014). Σε άλλη έρευνα, την ίδια
περίοδο (Connaly et al., 2014), παρατηρήθηκε ότι η σοβαρότητα του τραυλισμού συσχετίστηκε
με τις συνδέσεις της λευκής ουσίας, όπου τα άτομα με σοβαρές διαταραχής της ροής εμφάνισαν
μεγαλύτερο αριθμό συνδέσεων στην αριστερή φλοιοπρομηκική οδό. Οι μελετητές υποστήριξαν
ότι μία ερμηνεία του ευρήματος ίσως είναι ότι τα άτομα με τραυλισμό, που είχαν χαμηλότερη
συνδεσιμότητα στην αριστερή φλοιοπρομηκική οδό, έχουν καταφέρει να οργανώσουν το
52

κινητικό σύστημα στην ομόλογη δεξιά πλευρά και για το λόγο αυτό εμφάνισαν χαμηλή
συνδεσιμότητα αλλά καλύτερη ροή στην ομιλία τους. Τα άτομα με σοβαρά συμπτώματα
τραυλισμού δεν έχουν καταφέρει αυτή την αντιστάθμιση και έτσι παρουσιάζουν αυτή την
αυξημένη συνδεσιμότητα. Ωστόσο, οι μελετητές τονίζουν ότι αυτό είναι μια υπόθεση χωρίς άλλα
υποστηρικτικά στοιχεία.
Σε άλλη μελέτη δομικής συνδεσιμότητας που παρουσιάστηκε (Sitek et al., 2016), τα
σοβαρά συμπτώματα του τραυλισμού σχετίστηκαν με το αριστερό μέσο κογχικο-μετωπιαίο
φλοιό, ο οποίος μαζί με την παρεγκεφαλίδα συμμετέχουν αντισταθμιστικά στα συμπτώματα του
τραυλισμού. Επομένως, η σοβαρότητα του τραυλισμού σχετίστηκε με την μειωμένη
συνδεσιμότητα αυτών των περιοχών. Τέλος, σε πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε με
λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία σε κατάσταση ηρεμίας (resting state fMRI) σε ενήλικες,
φάνηκε ότι τα δίκτυα παρεγκεφαλιδικών και φλοιϊκών περιοχών σχετίζονται με τη σοβαρότητα
του τραυλισμού (Yang et al., 2018). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συνδεσιμότητα του
αριστερού λοβού IV της παρεγκεφαλίδας και της δεξιάς κάτω μετωπιαίας έλικας σχετίζονται με
τη σοβαρότητα του τραυλισμού, μιας και αυτή η λειτουργική σύνδεση φαίνεται να έχει
αντισταθμιστικό ρόλο. Ακόμη, ο σκώληκας ΙΙΙ και η αριστερή έλικα του προσαγωγείου
σχετίστηκαν με τη σοβαρότητα του τραυλισμού. Η έλικα του προσαγωγείου σχετίζεται με τον
έλεγχο της προσοχής, επομένως, η μειωμένη σύνδεση σε αυτές τις περιοχές πιθανώς σχετίζεται
με τον μειωμένο έλεγχο στον εσωτερικό σχεδιασμό της ομιλίας, η οποία παρατηρείται στα άτομα
με σοβαρό τραυλισμό.

3.5. Τραυλισμός και θεραπεία
Εκτός από την απεικόνιση της σοβαρότητας του τραυλισμού στα ενήλικα άτομα, από τη
βιβλιογραφική ανασκόπηση αυτής της εργασίας, ανέκυψε ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες οι
οποίες διερευνούν τις πιθανές νευροπλαστικές αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η θεραπεία
στον τραυλισμό νευροαπεικονιστικά. Με τον όρο εγκεφαλική ευπλαστότητα ορίζεται η ικανότητα
του εγκεφάλου να μεταβάλει τη δομή και τη λειτουργία νευρωνικών στοιχείων σε πολλαπλά
επίπεδα (μοριακά μέχρι και μακροανατομικά) (Τριάρχου, 2015). Η εγκεφαλική ευπλαστότητα
επιτρέπει στον εγκέφαλο να ανταποκρίνεται σε περιβαλλοντικές αλλαγές ή σε αλλαγές που
συμβαίνουν στον ίδιο τον οργανισμό. Η νευρωνική ευπλαστότητα διέπεται από διάφορους
μηχανισμούς που περιλαμβάνουν φυσιολογικές, δομικές και βιολογικές αλλαγές (Papathanasiou
et al., 2014).
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Στο πεδίο της νευροαπεικόνισης, ο όρος ευπλαστότητα χρησιμοποιείται τα τελευταία
χρόνια αναφορικά με τη διερεύνηση της ικανότητας που έχει ο εγκέφαλος να προσαρμόζεται
τόσο σε φυσιολογικές συνθήκες όσο και μετά από βλάβες, πχ. αφασία. Επομένως, ορισμένοι
ερευνητές θέλησαν να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο πιθανώς να αναδιοργανώνεται ο
εγκέφαλος τον ατόμων με τραυλισμό μετά από θεραπεία, καθώς και αν οι θεραπείες που
χρησιμοποιούνται στον τραυλισμό επιφέρουν αποτελέσματα σε νευρωνικό επίπεδο.
Τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι οι λειτουργικές διαταραχές, οι
οποίες παρατηρούνται στις περιοχές της ομιλίας στα άτομα με τραυλισμό μέσα από λεκτικές ή
μη λεκτικές δοκιμασίες, μπορούν να τροποποιηθούν, όταν τα άτομα με τραυλισμό
παρακολουθούν συνεδρίες λογοθεραπείας. Η Neumann και οι συνεργάτες της (2005),
διερεύνησαν τις επιδράσεις της θεραπείας του τραυλισμού στον εγκέφαλο 9 ανδρών με
τραυλισμό. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε fMRI πριν την έναρξη της θεραπείας και μέσα σε
12 εβδομάδες μετά την θεραπεία. Η θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η
μέθοδος μορφοποίησης της ροής (fluent shaping therapy). Η λήψη των δεδομένων πριν και
μετά τη θεραπεία έγινε μέσω της δυνατής ανάγνωσης προτάσεων. Μετά τη θεραπεία,
παρατηρήθηκε ενεργοποίηση στις μετωπιαίες περιοχές λόγου και ομιλίας, καθώς και στις
κροταφικές περιοχές και στα δύο ημισφαίρια, με έμφαση στο αριστερό. Οι ερευνητές
παρατήρησαν ότι, μετά από τη θεραπεία με τη μέθοδο μορφοποίησης της ροής, φάνηκε να
υπάρχει αναδιοργάνωση στις νευρωνικές συνδέσεις μεταξύ των περιοχών κινητικού
σχεδιασμού, κινητικής εκτέλεσης και των κροταφικών περιοχών στο αριστερό ημισφαίριο και όχι
αντιστάθμιση ομόλογων περιοχών στο δεξί ημισφαίριο.
Οι Kell και συνεργάτες (2017) θέλησαν να αναλύσουν ξανά τα δεδομένα προηγούμενης
έρευνας (Kell et al., 2009) που είχαν πραγματοποιήσει, σχετικά με τις αλλαγές που προκύπτουν
μετά από θεραπεία με τη μέθοδο μορφοποίησης της ροής και μετά από ανάρρωση χωρίς
θεραπεία. Στην πρώτη μελέτη, είχε φανεί ότι μετά από τη θεραπεία τα άτομα με τραυλισμό
παρουσίαζαν αυξημένη ενεργοποίηση στο αριστερό ημισφαίριο και η ανάρρωση χωρίς
θεραπεία σχετίστηκε με την ενεργοποίηση της αριστερής BA 47/12 στον έξω κογχικο-μετωπιαίο
φλοιό. Τα ευρήματα αυτά υποστήριζαν τις αλλαγές στη λειτουργική συνδεσιμότητα των
περιοχών που προκύπτουν από την ευπλαστότητα του εγκεφάλου.
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Μέσα από την επανεξέταση των δεδομένων, βρήκαν ότι η ανάρρωση μέσω θεραπείας
προκάλεσε μείωση της υπερσυνδεσιμότητας και αύξηση της λειτουργικής συνδεσιμότητας
μεταξύ του αρθρωτικού κινητικού φλοιού και της πρόσθιας άνω κροταφικής έλικας (ακουστική
ανατροφοδότηση). Στην ανάρρωση χωρίς θεραπεία, παρατηρήθηκε ομαλοποίηση της
συνδεσιμότητας των ακουστικών-κινητικών περιοχών. Επιπλέον, παρατηρήθηκε απεμπλοκή
του αριστερού κογχικο-μετωπιαίου φλοιού και της παρεγκεφαλίδας από το υπόλοιπο δίκτυο
ομιλίας. Τα δεδομένα αυτά υποστήριξαν ότι τόσο η θεραπεία όσο και η ανάρρωση χωρίς
θεραπεία ομαλοποίησαν την δραστηριότητα των περιοχών ομιλίας του αριστερού ημισφαιρίου
μέσω της ακουστικοκινητικής χαρτογράφησης.
Σχηματική περίληψη των ευρημάτων.
Δομικές και λειτουργικές σχέσεις της
παθολογίας (γκρι χρώμα) προβάλλονται
στις κυρτότητες των εγκεφαλικών
ημισφαιρίων. Πρώτο μέρος προσπάθειες
αντιστάθμισης, μεσαίο μέρος ανάρρωση
με θεραπεία, κάτω μέρος ανάρρωση
χωρίς θεραπεία. Λειτουργικές
ενεργοποιήσεις που σχετίζονται με τη
παραγωγή συμπτωμάτων βρίσκονται
στην αριστερή πρόσθια νήσο του Reil
(1), στον αρθρωτικό κινητικό φλοιό (2),
και σε κροταφικές περιοχές (planum
polare) (3) κοντά σε ανατομικές
ανωμαλίες (γκρι χ). Η χρήση ραχιαίων
συστημάτων στο δεξί ημισφαίριο (4) και
στις κογχικο-μετωπιαίες περιοχές BA
47/12 παρουσίασαν μείωση στα
συμπτώματα (Προσπάθεια
αντιστάθμισης). Η θεραπεία περιόρισε
την υπερενεργοποίηση του κοιλιακού
δικτύου συμπεριλαμβανομένης της BA
47/12 (5) και του ακουστικού φλοιού
αμφίπλευρα (6), και σχεδόν ομαλοποίησε
τη λειτουργία του περιλούσειου κέντρου.
Στην ανάρρωση χωρίς θεραπεία
περιλαμβάνεται επιπλέον η αριστερή BA
47/12, η οποία σχετίζεται με λιγότερς
δομικές ανωμαλίες στον αριστερό κάτω
μετωπιαίο φλοιό. Από Kell et al. (2009)
How the brain repairs stuttering, A
Journal of Neurology, 132; 2747-2760

Σε πρόσφατη έρευνα των Lu και συνεργατών (2017), διερευνήθηκαν οι αναδιοργανώσεις
των εγκεφαλικών λειτουργιών μετά από σύντομη συμπεριφορική παρέμβαση. Στην έρευνα
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συμμετείχαν 13 ενήλικα άτομα με τραυλισμό, τα οποία έλαβαν θεραπεία, και 13 άτομα χωρίς
συμπτώματα τραυλισμού. Τα απεικονιστικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν με χρήση fMRI πριν και
μετά την παρέμβαση. Η παρέμβαση εστίασε σε τρία επίπεδα ομιλίας (φωνημικό, συλλαβικό και
προτασιακό) και έλαβε χώρα σε 7 ημέρες με συχνότητα 3 φορές τη μέρα. Μετά από 7 ημέρες
παρέμβασης, τα άτομα με τραυλισμό παρουσίασαν αυξημένη ενεργοποίηση στην αριστερή
κοιλιακή κάτω μετωπιαία έλικα/νήσο του Reil. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε συμμετοχή της
παρεγκεφαλίδας στις δοκιμασίες ομιλίας μετά τη θεραπεία. Τα ευρήματα αυτά υποστήριξαν την
δυνατότητα λειτουργικής αναδιοργάνωσης του εγκεφάλου των ενήλικων ατόμων με τραυλισμό,
μετά από συμπεριφορική θεραπεία.
Επομένως, αν και οι έρευνες στο κομμάτι της θεραπείας του τραυλισμού είναι λίγες,
φαίνεται να αποδεικνύουν την ικανότητα του εγκεφάλου να αναδιοργανώνεται και να
αναπροσαρμόζει τις διάφορες λειτουργίες του μετά από θεραπευτική παρέμβαση, ακόμη και
στην ενήλικη ζωή.

3.6. Νευροαπεικονιστικές μέθοδοι και έρευνα
Τις τελευταίες δύο ή και παραπάνω δεκαετίες, οι νευροαπεικονιστικές έρευνες, και
ιδιαίτερα αυτές με τη χρήση λειτουργικής Μαγνητικής απεικόνισης, έχουν συμβάλει σημαντικά
στην κατανόηση των βαθύτερων νευρωνικών βάσεων του τραυλισμού. Όπως φαίνεται από τη
σχετική βιβλιογραφία, τόσο οι ερευνητές όσο και αναγνώστες πρέπει να λαμβάνουν υπ’όψιν
τους διάφορα ζητήματα που εγείρονται ως προς την αξιοπιστία των νευροαπεικονιστικών
μεθόδων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτές.
Πιο συγκεκριμένα, η ιδιαίτερη έμφαση που έχει δοθεί στις έρευνες με fMRI για τον
εντοπισμό των λειτουργιών στον εγκέφαλο και η εστίαση των μελετών στην εύρεση της
πολυπόθητης κουκίδας (bolb) που αναπαριστά κάποια λειτουργία, οδήγησαν στο ψευδώνυμο
“blobology” το οποίο ανακλά την ανάγκη κάποιων νευροεπιστημών να βρουν αυτή την κουκίδα
αν και περιέχει λίγα στοιχεία (Poldrack, 2012, Smith, 2012). Προκειμένου να έχουν κάποιο
τέτοιο αποτέλεσμα αρκετοί μπορεί να καταφύγουν σε κάποια τροποποίηση στην ανάλυση των
δεδομένων. Παράγοντες οι οποίοι μπορεί να συμβάλουν σε αυτό μπορεί να είναι η έλλειψη
κατάλληλης εκπαίδευσης, οι περιορισμένες γνώσεις στατιστικής ανάλυσης, οι ερευνητικές
προκαταλήψεις, η λάθος αιτιολόγηση και η πίεση κάτω από την οποία βρίσκεται η ερευνητική
κοινότητα για πρωτοπόρες δημοσιεύσεις σε περιοδικά (Smith, 2010).
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Στο παρελθόν, ήταν δύσκολο κάθε εργαστήριο που διεξήγαγε έρευνα με fMRI να έχει ίδιο
πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Με την
πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας, δημιουργήθηκαν προγράμματα
προσβάσιμα σε όλους για την ανάλυση των δεδομένων. Ωστόσο, κατά την επεξεργασία των
δεδομένων, ο κάθε ερευνητής έχει την ευελιξία να τροποποιήσει τις μεταβλητές για την ανάλυση
των δεδομένων. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι σαφής η προσέγγιση που πρέπει να
ακολουθηθεί, αλλά σε ορισμένες άλλες η επιλογή έγκειται στην ευχέρεια του κάθε ερευνητή.
Αυτή η «ελευθερία του ερευνητή» μπορεί να οδηγήσει σε λάθη κατά την ανάλυση των
δεδομένων (Boly et al. 2009, Poldrack, 2012, Poldrack et al, 2017).
Επιπλέον, τα προγράμματα επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές
υπάρχει πιθανότητα να περιέχουν ιούς και σφάλματα τα οποία δεν είναι ορατά, αλλά μπορούν
ενδεχομένως να επηρεάσουν την ανακάλυψη των δεδομένων, καθώς και τα αποτελέσματα.
Αρκετοί, επίσης, είναι οι ερευνητές που σήμερα χρησιμοποιούν εξατομικευμένα προγράμματα
ανάλυσης με κώδικα που οι ίδιοι έχουν κατασκευάσει (Poldrack et al, 2017). Όλα τα παραπάνω,
οδηγούν σε μεθοδολογικά και στατιστικά λάθη στα αποτελέσματα των μελετών με χρήση
λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας.
Επιπροσθέτως, στο κομμάτι της ανάλυσης των δεδομένων έχουν παρατηρηθεί ορισμένοι
ακόμα παράγοντες, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των
ερευνών που πραγματοποιούνται με χρήση fMRI. Το μικρό δείγμα υποκειμένων στις έρευνες, ο
μεγάλος αριθμός πραγμάτων που προσπαθεί να μελετήσει μια έρευνα, καθώς και η απουσία
πολλαπλών συγκρίσεων στις διορθώσεις των δεδομένων μπορεί να οδηγήσουν στη
δημοσίευση λανθασμένων ή τροποποιημένων αποτελεσμάτων. Ακόμη, το πολύ μικρό ποσοστό
αναπαραγωγής υπαρχουσών μελετών στο τομέα της νευροαπεικόνισης αποτελεί μία ένδειξη ότι
τα δεδομένα δεν ελέγχονται και από άλλα εργαστήρια, καθώς δίνεται έμφαση από την
ακαδημαϊκή κοινότητα και τα περιοδικά στην πρωτότυπη έρευνα και όχι στον έλεγχο των
υποθέσεων, όπως σε άλλους κλάδους των θετικών επιστημών (π.χ. βιολογία, φαρμακολογία)
(Boly et al. 2009, Poldrack, 2012, Poldrack et al, 2017, Smith, 2010).
Τα παραπάνω ζητήματα παρατηρούνται και στις νευροαπεικονιστικές μελέτες που έχουν
πραγματοποιηθεί στη διαταραχή του τραυλισμού. Αρχικά, η έρευνα εστιάζει στη λειτουργική και
δομική συνδεσιμότητα μεταξύ πολλών περιοχών και όχι στην λειτουργία και δομή
συγκεκριμένων περιοχών. Για παράδειγμα, υπάρχουν λίγες έρευνες που εξετάζουν τις αιτιακές
επιδράσεις μίας περιοχής σε μία άλλη στον εγκέφαλο. Ακόμη, οι μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων
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είναι περιορισμένες, γεγονός που φαίνεται έντονα στις μελέτες που χρησιμοποιούν DTI, όπου οι
ερευνητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την επίλυση των ινών που διασταυρώνονται στον
εγκέφαλο (Etchell et al., 2018).
Εξετάζοντας τη βιβλιογραφία, γίνεται αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών
αφορά ενήλικα άτομα με διαταραχή τραυλισμού. Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε
παιδιατρικό πληθυσμό είναι λίγες, περιλαμβάνουν μικρό δείγμα πληθυσμού, δεν εξετάζουν τις
ίδιες ηλικίες (κάποιες έρευνες επικεντρώνονται σε ηλικίες 6 έως 12 ετών, ενώ άλλες σε ηλικίες 3
έως 6) ή χαρακτηρίζουν ως παιδιά άτομα σε εφηβική ηλικία ή νεαρούς ενήλικες. Επιπλέον, τόσο
στον ενήλικο πληθυσμό όσο και στα παιδιά το δείγμα που εξετάζεται είναι μικρό και συνήθως
παρουσιάζει ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Στις περισσότερες έρευνες που
παρουσιάστηκαν, οι συμμετέχοντες ήταν ως επί το πλείστο αρσενικού φύλου. Αυτό, πιθανώς,
να συμβαίνει και λόγω της μεγαλύτερης συχνότητας εμφάνισης της διαταραχής στους άρρενες.
Τέλος, υπάρχουν ελάχιστες έρευνες που να μελετούν παιδιά ή ενηλίκους σε βάθος χρόνου ή να
κάνουν άμεσες συγκρίσεις μεταξύ των ευρημάτων σε ενηλίκους και παιδιά.

3.7. Σκέψεις για το μέλλον
Ολοκληρώνοντας αυτή τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα παρουσιαστούν κάποιες
σκέψεις σχετικά με το μέλλον της έρευνας σχετικά με την νευροαπεικόνιση του τραυλισμού.
Αρχικά, γίνεται αντιληπτό ότι είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν περισσότερες έρευνες σε παιδιά
από μικρή ηλικία, κοντά στην έναρξη των συμπτωμάτων του τραυλισμού. Οι έρευνες αυτές θα
πρέπει να μελετούν τα ίδια άτομα σε βάθος χρόνου έτσι ώστε να συλλεχθούν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το σε ποιες περιοχές του εγκεφάλου συμβαίνουν νευροπλαστικές
αλλαγές (προσαρμοστικές ή δυσπροσαρμοστικές) για την αντιστάθμιση των συμπτωμάτων του
τραυλισμού και ποιες περιοχές κατέχουν σημαντική θέση στην αιτιολογία του τραυλισμού.
Τέτοιου είδους μελέτες, είναι σημαντικές ώστε να αναπτυχθούν αξιόπιστοι βιοδείκτες για την
πιθανότητα ανάπτυξης επίμονου τραυλισμού ή ανάρρωσης (Neumann & Foundas, 2018).
Η μελλοντική έρευνα, επομένως, θα πρέπει να επικεντρωθεί στη χρήση μη επεμβατικών
μεθόδων νευροαπεικόνισης, όπως η λειτουργική Φασματογραφία Υπερύθρων (fNIRS)
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά μικρότερης ηλικίας με τραυλισμό. Με αυτό τον τρόπο
θα μπορέσουν να ανιχνευθούν νευρωνικοί δείκτες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του
τραυλισμού, στην ανάρρωση ή στην εγκαθίδρυση των συμπτωμάτων. Ακόμη, θα πρέπει γίνουν
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έρευνες προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι διαφορές των δύο φύλων στην διαταραχή
του τραυλισμού, οι οποίες δεν έχουν μελετηθεί με σαφήνεια μέχρι τώρα. Ένας άλλος τομέας
έρευνας στην διαταραχή του τραυλισμού είναι η απεικόνιση τεχνιτών συμπτωμάτων της
διαταραχής στην ομάδα ελέγχου, με σκοπό να διερευνηθούν οι βαθύτεροι νευρωνικοί
μηχανισμοί της διαταραχής. Παρόλο που το εύρος των συμπτωμάτων του τραυλισμού είναι
μεγάλο και τα προσποιητά συμπτώματα από την ομάδα ελέγχου μπορεί να μην
αντικατοπτρίζουν την ρεαλιστική εικόνα του τραυλισμού, μπορεί να παρέχουν σημαντικές
πληροφορίες για την εικόνα της διαταραχής (Etchell et al., 2018).
Επιπρόσθετα, στις μελλοντικές μελέτες θα πρέπει στις μεταβλητές που διερευνώνται να
συμπεριληφθούν περισσότερες συμπεριφορές που παρουσιάζουν τα άτομα με τραυλισμό.
Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν κυρίως σε μετρήσεις που αφορούν τη
σοβαρότητα του τραυλισμού. Θα πρέπει να γίνουν έρευνες με οικολογική εγκυρότητα, οι οποίες
θα εξετάζουν τις συμπεριφορές του τραυλισμού σε πραγματικά περιβάλλοντα (πχ. μεγάλες
ομάδες ατόμων, στρεσογόνες καταστάσεις κλπ.) και θα περιλαμβάνουν μετρήσεις σε
συμπεριφορές του τραυλισμού αλλά και αυτοαξιολόγηση των συμμετεχόντων (Neumann &
Foundas, 2018).
Ακόμη, για να περιοριστούν τα αντιφατικά αποτελέσματα που προκύπτουν, θα πρέπει στις
έρευνες να συμμετέχουν διαφορετικά εργαστήρια, πανεπιστήμια, κλινικές. Έτσι, θα αυξηθεί η
συνεργατική προσπάθεια και θα δημιουργηθούν καλύτερες ποιοτικά έρευνες. Σε αντίθεση με τα
σημερινά δεδομένα, όπου τα εργαστήρια και τα πανεπιστήμια ανταγωνίζονται ως προς το
αποτέλεσμα, στο μέλλον θα μπορούσαν να συνεργαστούν προκειμένου να δομήσουν
πειραματικά μοντέλα και μοντέλα ανάλυσης δεδομένων προκειμένου να υπάρχει ένα κοινό
πλαίσιο εργασίας, με σκοπό την πρόοδο στον τομέα αυτό.
Εν κατακλείδι, παρόλο που υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στην έρευνα της
νευροαπεικόνισης του τραυλισμού και αρκετά κενά στις γνώσεις μας στον τομέα αυτό, είναι
σημαντικό να θυμόμαστε ότι γνωρίζουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι στο παρελθόν,
σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος ενός ατόμου με τραυλισμό. Γνωρίζουμε
αρκετά, για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο εγκέφαλος αλλά και τον τρόπο με τον οποίο
η ευπλαστότητα του εγκεφάλου επηρεάζεται από την παρέμβαση. Οι λογοθεραπευτές, κλινικά,
μπορούν να συνεισφέρουν ενεργά μέσα από την παρέμβαση στην νευροπλαστικότητα του
εγκεφάλου των ατόμων με τραυλισμό, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία. Παρόλο που οι ανατομικές
και λειτουργικές γνώσεις για τον εγκέφαλο είναι δύσκολο τη δεδομένη στιγμή να μεταφραστούν
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σε κλινική πράξη, είναι σημαντικό οι λογοθεραπευτές να παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με
τα ευρήματα της έρευνας, έτσι ώστε να παρέχουν στους θεραπευόμενούς τους σύγχρονες και
τεκμηριωμένες τεχνικές παρέμβασης.
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