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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους που με στήριξαν και με βοήθησαν 

στην προσπάθεια εκπόνησης αυτής της εργασίας, τόσο σε επίπεδο γνώσης, 

μεθοδολογίας και ανάλυσης των αποτελεσμάτων όσο και σε επίπεδο περιστατικών 

και εργαστηριακής υποστήριξης. 

Ευχαριστώ τον κ. Γεώργιο Νικηφορίδη, Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής, τον κ. Γεώργιο 

Σακελλαρόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής, τον κ. Παναγιώτη Γκούμα, 

Καθηγητή και Διευθυντή της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και τον κ. Ευάγγελο Παπαδέα, 

Επιμελητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου και καθηγητή, για το 

ενδιαφέρον που έδειξαν και με βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. 

Επιπλέον, ευχαριστώ θερμά την κα. Αντριάνα Αγγιούς, Λογοθεραπεύτρια και τον κ. 

Σπύρο Ρεπαντή, Ιατρό Νευρολόγο, για την ουσιαστική συμβολή τους στη εκπόνηση 

αυτής της εργασίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η μελέτη των στελεχιαίων ακουστικών 

προκλητών δυναμικών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Στόχος είναι η εξέταση 

και η σύγκριση τυχόν διαφορών ως προς το χρόνο έλευσης των κυμάτων στον 

εγκέφαλο μετά το ερέθισμα click και ως προς το αν οι λανθάνοντες χρόνοι ήταν 

μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα μεταξύ των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και 

των φυσιολογικών παιδιών (χωρίς μαθησιακές δυσκολίες). 

Το δείγμα μας αποτελείται από 20 παιδιά ηλικίας από 7 εως 14 ετών. Τα δέκα από 

αυτά είναι παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες επίσημα διαγνωσμένα από τον κρατικό 

φορέα Κ.Δ.Α.Υ. ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν το συγκριτικό δείγμα της μελέτης. 

Τα κύματα που εξετάσαμε ήταν το I-II-III-IV-V καθώς και οι διαφορές τους III-I, V-III, 

V-I. Επιπλέον, εκτός από το χρόνο έλευσης αυτών των κυμάτων εξετάσαμε και το αν 

οι χρόνοι αυτοί ήταν μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια.  

Συμπερασματικά αναφέρω, πως σύμφωνα με τον έλεγχο των μηδενικών υποθέσεων 

που έγινε με τη στατιστική δοκιμασία Student’s t-test, η μέση τιμή του χρόνου που 

απαιτείται για την έλευση των κυμάτων στα φυσιολογικά παιδιά είναι ίση με την 

αντίστοιχη μέση τιμή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.Επίσης, η μέση τιμή 

των χρονικών διαφορών έλευσης των κυμάτων στα φυσιολογικά παιδιά είναι ίση με 

την αντίστοιχη μέση τιμή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Για κάθε ένα από 

τα κύματα I-V αλλά και για τις αντίστοιχες διαφορές τους ελέγχθηκαν μηδενικές 

υποθέσεις του τύπου «Η παρατήρηση παθολογικών λανθανόντων χρόνων είναι 

ανεξάρτητη της ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών». Από αυτή τη μελέτη βρέθηκε το 

εξής σημαντικό, πως το 50% των παιδιών μεμαθησιακές δυσκολίες παρουσίασαν 

εκτός φυσιολογικών ορίων χρόνους για το κύμα II στο αριστερό αυτί. 

Παρατηρήθηκε δηλ. στατιστικώς σημαντική διαφορά στο χρόνο έλευσης του 

κύματος II στο δεξί αυτί (R-tII) στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έναντι των 

υπολοίπων (p=0,026). Ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης έγινε με τη στατιστική 

δοκιμασία Fisher’s exact test. 
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Τα στελεχιαία ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους, όντας εύκολα 

στη χορήγηση, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένα άμεσο και εύκολο 

διαγνωστικό εργαλείο για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, έτσι ώστε να αρχίσει 

η λογοθεραπευτική παρέμβαση και αποκατάσταση των προβλημάτων από μικρή 

ηλικία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις αρχές του 19ου αιώνα αρχίζει να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις 

μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών, δεδομένου πως αυτό τον αιώνα ξεκινά και η 

υποχρεωτική βασική εκπαίδευση των παιδιών. Μέχρι και σήμερα δεν έχουν 

προσδιοριστεί οι αιτίες της ύπαρξης των μαθησιακών δυσκολιών . Δεδομένης της 

ετερογένειας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, είναι πλέον κατανοητό πως 

ευθύνονται περισσότεροι του ενός μηχανισμοί. Ακόμη και σε καθαρά περιγραφικό 

επίπεδο δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή αιτιολογική θεώρηση. Τον όρο «μαθησιακές 

δυσκολίες» εισήγαγε για πρώτη φορά το 1828, ο Γάλλος γιατρός Jean Mark Gaspard 

Itard, μαθητής του φιλοσόφου Jean Jacques Rousseau, στην ανακοίνωσή του στη 

Βασιλική Ακαδημία της Γαλλίας (Itard JMG, 2006). Σοβαρές ειδικές διαταραχές 

παρουσιάζει ποσοστό 4%-5% των μαθητών, ενώ ελαφρότερες το 10%-15%. Περίπου 

ένα στα τρία παιδιά αντιμετωπίζει ειδικές μαθησιακές διαταραχές, όπως δυσλεξία, 

δυσκολία στη γραφή, στην ανάγνωση και στην αριθμητική. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

δυσκολίες στη μάθηση εμφανίζονται συχνότερα στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια 

με αναλογία τέσσερα προς ένα. Συχνότερες είναι οι διαταραχές του γραπτού λόγου 

(ποσοστό 10%), οι οποίες συνήθως εκδηλώνονται ως δυσκολίες γραφής και 

ορθογραφίας. Αρκετοί μαθητές παρουσιάζουν προβλήματα και στον προφορικό 

λόγο σε ποσοστό 5%, ενώ ένα μέρος από αυτά εμφανίζει κινητική αδεξιότητα και 

διάσπαση προσοχής. Στη διάγνωση (και όχι μόνο) των παραπάνω προβλημάτων 

βοηθάει η ραγδαία εξέλίξη της τεχνολογίας των υπολογιστών με την εξέταση των 

προκλητών δυναμικών (Κυριαζή Βαίτση).  

Από τη δεκαετία του 1970 παρατηρείται σημαντική άνοδος του ενδιαφέροντος για 

τις μαθησιακές δυσκολίες, που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Τα τελευταία 

πενήντα χρόνια, η κλινική και ερευνητική εργασία πάνω στις μαθησιακές 

διαταραχές αύξησε σημαντικά τις γνώσεις μας και επέβαλε τη συνεχή αλλαγή των 

ορισμών και των όρων που χρησιμοποιούνται γι’αυτές (Δ.Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ).  



 

5 

 

Οι δυσκολίες έπρεπε να αποδοθούν στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο 

εγκέφαλος και, πιο συγκεκριμένα, στην «καλωδίωσή» του, στον τρόπο δηλαδή 

μεταφοράς και απαρτίωσης του «μηνύματος». Έτσι, εμφανίστηκε ο όρος ελάχιστη 

εγκεφαλική δυσλειτουργία, για να περιλάβει την υπόθεση της ελαττωματικής 

λειτουργίας του εγκεφάλου. Κάτω από το πρίσμα αυτό, οι ερευνητές καθόρισαν τη 

βασική περιοχή όπου εμφανιζόταν η μαθησιακή δυσκολία. Οι μαθησιακές 

δυσκολίες χωρίζονται σε δυσκολίες στην ανάγνωση – δυσλεξία, δυσκολίες στη 

γραφοκινητική ικανότητα – δυσγραφία και δυσκολίες στην αριθμητική – 

δυσαριθμησία, δυσκολία στην επικοινωνία, στη λογική επεξεργασία των 

πληροφοριών(Βασιλειάδης Γρηγόρης, Ψυχολόγος, MSc). Επειδή όμως οι δυσκολίες-

διαταραχές αυτές εμφανίζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία και επηρεάζουν τη 

γενικότερη ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου, εντάχθηκαν στις αναπτυξιακές 

διαταραχές. 

Στην τελευταία ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών και διαταραχών 

συμπεριφοράς, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ICD 10, 1992), οι μαθησιακές 

δυσκολίες ορίζονται ως ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων, 

στις οποίες οι φυσιολογικοί τύποι πρόσκτησης των μαθησιακών ικανοτήτων 

διαταράσσονται στα πρώιμα στάδια της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης. Τα 

άτομα με μαθησιακές δυσκολίες συναντούν προβλήματα όχι μόνο στην μάθηση του 

προφορικού λόγου αλλά και στην ακουστική κατανόηση, στην ανάγνωση λέξεων, 

στη γραφή κ.λ.π. Αυτό σημαίνει πως άτομα με μαθησιακές δυσκολίες απαντούν 

διαφορετικά ή έχουν ένα διαφορετικό τρόπο να λειτουργούν και να αποδίδουν 

ιδίως όταν εκτελούν ευαίσθητες δοκιμασίες, απ’ότι συμβαίνει με άτομα που 

μαθαίνουν σχετικά απρόσκοπτα (Φλωράτου, 2002). Τα τελευταία χρόνια γίνονται 

έρευνες για να προσδιορίσουν και να εντοπίσουν τη σχέση των μαθησιακών 

δυσκολιών με την απόκριση του εγκεφάλου και πιο συγκεκριμένα πιστεύεται πως οι 

μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι απλά διαταραχή στην επεξεργασία της γλώσσας 

αλλά βασική έλλειψη στην επεξεργασία ακουστικών πληροφοριών. Η βιβλιογραφία 

εντοπίζει πως τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες έχουν αργή επεξεργασία σε 

ακουστικές πληροφορίες σε σχέση με τα άτομα που δεν παρουσιάζουν μαθησιακά 

προβλήματα.(Seniclaes W et al, 2001). Έχουν γίνει πολλές μελέτες με ακουστικά 
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προκλητά δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Άλλες έχουν εστιάσει στα γνωσιακά 

ακουστικά προκλητά δυναμικά και άλλες στα στελεχιαία ακουστικά προκλητά 

δυναμικά. Η διαφορά τους είναι πως στα μεν γνωσιακά ο εξεταζόμενος καλείται να 

διακρίνει και να μετρήσει νοερά ένα ερέθισμα (ήχος-στόχος) που παρεμβάλλεται 

τυχαία ανάμεσα από μία διαδοχή ηχητικών ερεθισμάτων (ήχος μη-στόχος), ενώ στα 

στελεχιαία ακουστικά προκλητά δυναμικά καταγράφουμε την απάντηση στον 

εγκέφαλο με ηλεκτρόδια επιφανείας στο τριχωτό της κεφαλής. Οι κυματομορφές 

που προκύπτουν καταγράφονται μέσα σε χρόνο 10 ms. Στην αξιολόγηση δεν έχει 

τόσο μεγάλη σημασία ο χρόνος της κάθε κυματομορφής αλλά οι μεταξύ των 

κυμάτων καθυστερήσεις, οι οποίες εμφανίζονται σταθερές στα φυσιολογικά άτομα 

(Κυριαζή Βαίτση).  

Η έρευνα αυτή στοχεύει στην εφαρμογή και μελέτη των αποτελεσμάτων των 

στελεχιαίων ακουστικών προκλητών δυναμικών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

έχοντας ως στόχο να συγκρίνει και να καθορίσει τις διαφορές που μπορεί να 

υπάρχουν στον λανθάνοντα χρόνο των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και των 

παιδιών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Και αυτό γιατί με τα προκλητά δυναμικά 

μετράμε το χρόνο μεταβίβασης του ερεθίσματος (λανθάνων χρόνος) και την ένταση 

(ύψος του δυναμικού) που φθάνει το ερέθισμα υπό τη μορφή ηλεκτρικής διέγερσης 

στην κατάλληλη περιοχή του εγκεφάλου για αναγνώριση και επεξεργασία. Αυτή η 

διαδικασία χρησιμεύει σαν διαγνωστική εξέταση για τον έλεγχο της λειτουργικής 

ακεραιότητας αισθητικών και αισθητηριακών οδών με τις οποίες σχετίζονται πολλές 

από τις μαθησιακές διαταραχές. 

 

Μελέτες έως σήμερα. 

Η σύγχρονη βιβλιογραφία μας δίνει τις εξής μελέτες σε σχέση με τα ακουστικά 

προκλητά δυναμικά που έχουν εφαρμοστεί σε ομάδες παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες και σε αντίστοιχη ομάδα φυσιολογικών παιδιών . 

Σύμφωνα με τους Cynthia King et al., 2001, ακουστικά προκλητά δυναμικά 

καταγράφηκαν σε φυσιολογικά παιδιά και σε παιδιά που έχουν διαγνωστεί κλινικά 

με μαθησιακές δυσκολίες. Και στις δυο περιπτώσεις εφαρμόστηκε ερέθισμα click 
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και δόθηκε παράλληλα και η συλλαβή /da/. Παρόλο που δε βρήκαν διαφορές στο 

click σε καμία από τις δυο ομάδες,στη συλλαβή /da/ υπήρξαν διαφορές ανάμεσα 

στις δυο ομάδες. Τα παιδιά της ομάδας με τις μαθησιακές δυσκολίες είχαν σαφώς 

πιο καθυστερημένη αντίδραση σε σχέση μετα παιδιά της άλλης ομάδας. 

Μια ακόμα μελέτη των Brad Wible et al, 2003 και αφού μελέτησαν πως 

αντιλαμβάνονται τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τους γλωσσικούς ήχους σε 

σχέση με τα clicks, έδειξε πως και πάλι υπάρχει διαφορά στα clicks και στους ήχους 

μεταξύ των δυο ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη έγινε σε 11 παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες και 9 χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα ήταν 

παρόμοια με αυτά της προηγούμενης έρευνας. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

είχαν διαφορά στο χρόνο αντίληψης της συλλαβής /da/ σε σχέση με τα φυσιολογικά 

παιδιά.  

Επιπλέον μελέτη που εκδόθηκε στο περιοδικό Αχαϊκή Ιατρική τόμος 26
ος

 τεύχος 1
ο
, 

Απρίλιος 2007 (Kouni SN et al., 2007), αναφέρει πως η μέθοδος ακουστικών 

προκλητών δυναμικών εγκεφαλικού στελέχους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

διάγνωση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, έχουν βρεθεί 

συσχετίσεις των προκλητών δυναμικών, της ακουστικής επεξεργασίας και της 

αντίληψης της ομιλίας σε παιδιά με διαταραχές στη γλώσσα, δυσφασία, δυσκολίες 

στην ανάγνωση, δυσκολίες στην ακουστική επεξεργασία και δυσλεξία. Σύμφωνα με 

το ίδιο δημοσίευμα, μελέτες σε νεαρούς ενήλικες με δυσλεξία με τη χρήση 

ακουστικών προκλητών δυναμικών εγκεφαλικού στελέχους που έγιναν με ερέθισμα 

ευρέος φάσματος συχνοτήτων (click) και λεκτικό ερέθισμα, έδειξε ότι τα άτομα με 

δυσλεξία (είδος μαθησιακών δυσκολιών) παρουσίαζαν δυσκολίες στην ακουστική 

αναπαράσταση των ήχων της ομιλίας στο επίπεδο του εγκεφαλικού στελέχους.  

Μελέτες έχουν δείξει τη σχέση και την αναγκαιότητα της χρήσης των στελεχιαίων 

ακουστικών προκλητών δυναμικών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες για τη 

διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών (Greenblatt et al., 1983). Έρευνα που έγινε 

σε ένα παιδί με ειδική γλωσσική διαταραχή και εφαρμόστηκαν στελεχιαία 

ακουστικά προκλητά δυναμικά έδειξαν τη διαφοροποίηση στο αν το παιδί είχε 

τελικά πρόβλημα στο φλοιό ή μια στελεχιαία δυσλειτουργία.  
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Οι Piggott et al., 1983 συνέκριναν μια ομάδα δέκα ατόμων –αντίστοιχης ηλικίας και 

φύλου- με παιδιάμε μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζοντάς τους στελεχιαία 

ακουστικά προκλητά δυναμικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είχαν πιο αργή απόκριση (latency)του click σε 

σχέση με την ομάδα των φυσιολογικών παιδιών. 

Τελικά, οι Tait et al., 1983 συνέκριναν μια ομάδα παιδιών σχολικής ηλικίας με 

μαθησιακές δυσκολίες με παιδιά αντίστοιχης ηλικίας χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. 

Το πείραμα αποτελείται από 20 αγόρια ηλικίας 9-14 ετών όλα με μαθησιακές 

δυσκολίες και την ομάδα ελέγχου που αποτελείται από δέκα αγόρια ηλικίας 10 – 14 

ετών. Στη συγκεκριμένη έρευνα δε βρέθηκε κάποιο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα. Σε 

μια επαναξιολόγηση των ίδιων το 1984 και πάλι δε βρήκαν κάποια αξιοσημείωτη 

διαφορά μεταξύ μιας ομάδας 18 ατόμων σχολικής ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες 

και 18 ατόμων χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. 

Τελευταίες μελέτες που έγιναν για τα ακουστικά προκλητά δυναμικά που 

προκαλούνται όχι μετά από κλικ αλλά μετά από τη συλλαβή /da/ σύμφωνα με τους 

(Johnson et al,2005; Russo et al. 2004; Song et al. ,2006) έδειξαν πως τα στελεχιαία 

ακουστικά προκλητά δυναμικά αποτελούν και σε αυτή την περίπτωση μια αξιόπιστη 

πληροφορία για το πώς ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τις συλλαβές ενώ παράλληλα 

δείχνουν πως είναι χρήσιμη διαδικασία όχι μόνο για παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες αλλά και με περιφερειακό πρόβλημα ακοής, ακουστική νευροπάθεια και 

ειδική γλωσσική διαταραχή. Μελέτη των Boston & Moller έδειξε πως τα κύματα I 

και III ήταν τα ίδια στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και σε αυτά χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες.  Ακόμα, οι Wible et al. 2005, βρήκαν πως το κύμα V ήταν 

καθυστερημένο στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο θόρυβο αλλά όχι σε 

ήσυχο περιβάλλον.  

Οι Brad Wible, Trent Nicol & Nina Kraus, 2005 χορήγησαν ακουστικά προκλητά 

δυναμικά σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα των στελεχιαίων 

και των φλοιϊκών ακουστικών δυναμικών δεν ήταν φυσιολογικά στα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, ακουστικά προκλητά δυναμικά 
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χρησιμοποιήθηκαν για να εξετάσουν τις στελεχιαίες και φλοιϊκές αποκρίσεις της 

συλλαβής /da/ και τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με προηγούμενες μελέτες. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε και στη μελέτη των Vineta Fellman & Minna 

Huotilainen, 2006, στην οποία εφαρμόστηκαν ακουστικά προκλητά δυναμικά σε 

νεογέννητα και βρέθηκε πως, αν και δεν είναι διαγνωστικό εργαλείο για μια τόσο 

μικρή ηλικία λόγω του ότι ο εγκέφαλος ωριμάζει και αλλάζει, παρ’ όλα αυτά 

μπορούμε να διαγνώσουμε ποια παιδιά έχουν πιθανότητα να έχουν μαθησιακές 

δυσκολίες στη μετέπειτα πορεία τους. 

Συνεπώς οι απόψεις για τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της 

εφαρμογής των στελεχιαίων ακουστικών προκλητών δυναμικών σε παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες διίστανται. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΥ: 

Το αυτί αποτελείται από τρία τμήματα ή τομείς - το έξω αυτί, το μέσο αυτί και το 

έσω αυτί. Κάθε τμήμα έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία που επιτρέπει στα ηχητικά 

κύματα που έρχονται στο αυτί να μετασχηματισθούν σε ηλεκτρικούς παλμούς που ο 

εγκέφαλος μπορεί να κατανοήσει. Το έξω αυτί συλλέγει τα ηχητικά κύματα και τα 

οδηγεί στο μέσο αυτί. Εκεί, το μέσο αυτί ενισχύει τον ήχο και τον μεταδίδει στο έσω 

αυτί. Το έσω αυτί μετατρέπει τις ηχητικές δονήσεις σε ηλεκτρικούς παλμούς που 

ταξιδεύουν μέσω του ακουστικού νεύρου στον εγκέφαλο. 

 

1. To έξω αυτί συλλέγει τα ηχητικά κύματα και τα οδηγεί στον ακουστικό πόρο. 

2. Ο ακουστικός πόρος μεταφέρει τα ηχητικά κύματα στο τύμπανο (τυμπανική 

μεμβράνη). 

3. Τα ηχητικά κύματα προκαλούν δονήσεις στο τύμπανο (τυμπανική μεμβράνη). 

4. Tα οστάρια στο μέσο αυτί (σφύρα, άκμονας και αναβολέας) ανιχνεύουν αυτές τις 



 

12 

 

δονήσεις. 

5. Οι δονήσεις περνούν μέσω του οβαλ παραθύρου στον κοχλία, θέτοντας το υγρό 

του κοχλία σε κίνηση. Αυτό προκαλεί τον μετασχηματισμό των ηχητικών κυμάτων 

σε ηλεκτρικούς παλμούς από τα ειδικά νευρικά κύτταρα.  

6. Το ακουστικό νεύρο μεταδίδει αυτούς τους ηλεκτρικούς παλμούς στον 

εγκέφαλο, όπου και ακούγονται σαν ήχος. 

Τα ακουστικά κύματα γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο μέσω του 

αισθητηρίου της ακοής 

Η δομή του «ακουστικού οργάνου» είναι η εξής: 

a) Το αυτί: μετατρέπει το ηχητικό σήμα σε νευρικό ερέθισμα 

b) Το ακουστικό νεύρο: μεταβιβάζει το νευρικό ερέθισμα στον εγκέφαλο 

c) Το κέντρο ακουστικής αντίληψης: βρίσκεται στον εγκέφαλο. 

Επιπλέον, μετατρέπει τα νευρικά ερεθίσματα σε ακουστική αντίληψη, μια 

λειτουργία παρόμοια με τα μικρόφωνα μεμβράνης. 

a) Διαφορετική καμπύλη απόκρισης (μη επίπεδη) 

b) Υψηλή ευαισθησία κοντά στις συχνότητες ομιλίας 

c) Χαμηλότερη ευαιθησία στις υπόλοιπες συχνότητες 

Το αυτί αποτελείται από τρία μέρη: 

1. Το εξωτερικό 

2. Το μέσο 

3. Το εσωτερικό αυτί 

Το εξωτερικό αυτί δεν έχει ιδιαίτερη αξία για την ακοή όμως λόγω του σχήματος 

του συμβάλλει στην αύξηση της έντασης του ηχητικού ερεθίσματος για ήχους με 

συχνότητα από 1500 Hz έως 7000 Hz. Το συνολικό κέρδος σε ακουστική ενίσχυση 

στο έξω αυτί είναι περίπου 11 dB και είναι αποτέλεσμα της αντήχησης της έλικας, 

της κόγχης και του έξω ακουστικού πόρου. Αποτελείται από την κόγχη η οποία 

συγκεντρώνει το ηχητικό κύμα και το μεταφέρει στον ακουστικό πόρο. Ο έξω 

ακουστικός πόρος ενισχύει την ένταση του εισερχόμενου σε αυτόν ήχο περίπου 10 

dB με μέγιστη τιμή ενίσχυσης γύρω από τη συχνότητα των 3400Hz. Από τη φυσική 



 

13 

 

είναι γνωστό ότι η συχνότητα αντήχησης ενός σωλήνα κλειστού στο ένα άκρο του, 

όπως είναι ο ακουστικός πόρος, παρατηρείται όταν το μήκος του κύματος του ήχου 

είναι 4 φορές το μήκος του σωλήνα. Κατά μέσω όρο το μήκος του ακουστικού 

πόρου είναι 2,4 εκατοστά και η συχνότητα του ηχητικού ερεθίσματος που θα 

ενισχυθεί κατά περίπου 10 dB είναι 3400 Hz. Η σημαντικότερη λειτουργική ιδιότητα 

του πτερυγίου του έξω αυτιού είναι ο ρόλος που διαδραματίζει στον εντοπισμό του 

ήχου. Ευκολότερα εντοπίζονται ήχοι που προέρχονται από μπροστά σε σχέση με 

αυτούς που προέρχονται από το πίσω μέρος της κεφαλής (ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ, 1996). 

Το μέσο αυτί χωρίζεται από το έξω αυτί με το τύμπανο και ο ήχος που διέρχεται τον 

ακουστικό πόρο διεγείρει το τύμπανο σε ταλάντωση. Δηλαδή, μεταβιβάζει τις 

δονήσεις του τυμπανικού υμένα στο έσω αυτί. Η κύρια λειτουργία του μέσου 

αυτιού είναι να ελαττώσει τη διαφορά των ακουστικών αντιστάσεων του αέρα και 

της λέμφου. Το μέσο αυτί λειτουργεί ως ακουστικός μετασχηματιστής που εξισώνει 

τις αντιστάσεις των δυο μέσων αυξάνοντας την πίεση που επιδρά στη λέμφο σε 

σχέση με την πίεση που δρα στον τυμπανικό υμένα. Το ερέθισμα που παράγεται 

μεταφέρεται μηχανικά στο εσωτερικό αυτί μέσω των τριών οστών του μέσου 

αυτιού (σφύρα, άκμονας και αναβολέας). Τα τρία αυτά οστά συνδέονται μεταξύ 

τους με μυϊκούς ιστούς και έτσι μεταφέρουν μηχανικά το ερέθισμα στο έσω αυτί. Η 

ακουστική αλυσίδα δεν κινείται με τον ίδιο τρόπο για όλες τις συχνότητες και τις 

εντάσεις του ακουστικού ερεθίσματος. Η σφύρα και ο άκμονας δονούνται ως μια 

μονάδα γύρω από φανταστικό άξονα που διέρχεται διά του πρόσθιου συνδέσμου 

της σφύρας και της βραχείας απόφυσης του άκμονα. Σε μέτριες και χαμηλές 

εντάσεις δονείται ο αναβολέας ενώ ο τρόπος δόνησής του αλλάζει ριζικά σε υψηλές 

εντάσεις. 

Το έσω αυτί αποτελείται από τον κοχλία ο οποίος έχει μήκος περίπου τριανταπέντε 

χιλιοστά και είναι υπεύθυνος για την φασματική ανάλυση του ήχου. Οι κινήσεις της 

βάσης του αναβολέα προκαλούν μεταβολή της πίεσης στη λέμφο του κοχλία. Κατά 

μήκος του κοχλία υπάρχει η βασική μεμβράνη η οποία αποτελείται από 23.000 

απολήξεις τριχιδίων. Κάθε τριχίδιο κινείται ανάλογα με τη συχνότητα εισόδου και το 

σήμα μεταφέρεται μέσω νεύρων στον εγκέφαλο. 
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ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ. 

Με τον όρο «Προκλητά Δυναμικά» περιγράφουμε τη διαδικασία που κάποια 

πληροφορία από ένα εξωτερικό ερέθισμα μεταβιβάζεται στον εγκέφαλο. Κάθε 

ζωντανός κυτταρικός μηχανισμός έχει την ικανότητα να παράγει ηλεκτρικά σήματα 

όταν «ερεθιστεί» από το εξωτερικό περιβάλλον, οπτικά ή ακουστικά. Παράδειγμα 

τέτοιων μηχανισμών στον άνθρωπο είναι το νευρικό κύτταρο και κατ’ επέκταση το 

κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα σήματα που παράγονται από τέτοιους μηχανισμούς 

καλούνται και βιοηλεκτρικά. Ένα ερέθισμα, όπως η τηλεόραση, που προβάλει 

κινούμενες εικόνες με αλλαγή στο χρώμα και το φωτισμό, ενεργοποιεί 

συγκεκριμένους κυτταρικούς σχηματισμούς στο νευρικό σύστημα, οι οποίοι με τη 

σειρά τους παράγουν βιοηλεκτρικά σήματα και μεταβιβάζουν την πληροφορία 

μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος του 

ανθρώπου βρίσκεται σε μια διαρκή σχέση αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. 

Προσλαμβάνει διαρκώς ερεθίσματα από τα αισθητήρια όργανα, όπως το αυτί και το 

μάτι. Αποτελεί έτσι, με την ευρεία έννοια του όρου, ένα σύστημα επεξεργασίας 

πληροφοριών, η λειτουργία του οποίου συνεπάγεται, με βάση όσα ειπώθηκαν 

παραπάνω, ηλεκτρικές μεταβολές. Τα βιοηλεκτρικά σήματα είναι ασθενή (της 

τάξεως των μV), ενισχύονται όμως, και καταγράφονται από τα σύγχρονα συστήματα 

καταγραφής. Η τεχνολογία των υπολογιστών συμβάλει στην ψηφιακή αποθήκευση, 

ανάλυση και επεξεργασία αυτών των σημάτων. Ανιχνεύοντας, λοιπόν, και 

καταγράφοντας τα ηλεκτρικά αυτά σήματα από το τριχωτό της κεφαλής και στη 

συνέχεια αναλύοντας τα, μπορεί να πάρει κανείς έμμεσες αλλά ουσιαστικές 

πληροφορίες για την λειτουργία του εγκεφάλου. 

Το προκλητό δυναμικό αντιπροσωπεύει τη μεταβολή της ηλεκτρικής 

δραστηριότητας του εγκεφάλου, η οποία αντανακλά την υποδοχή, πολλές φορές 

την αναγνώριση και κυρίως την απάντηση του εγκεφάλου σε ένα εξωτερικό 

ερέθισμα. Τα ερεθίσματα αυτά σε ένα νευροφυσιολογικό εργαστήριο δίνονται 

(προκαλούνται) από τον εξεταστή με ακρίβεια στο τρόπο και τις συνθήκες 

μετάδοσης και καταγράφεται η απάντηση του εγκεφάλου από το δυναμικό που 

προκύπτει. Αυτό το δυναμικό μπορεί να μετρηθεί και να εκτιμηθεί από δύο 
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συνήθως χαρακτηριστικά: το χρόνο μεταβίβασης του ερεθίσματος (λανθάνων 

χρόνος) και την ένταση (ύψος του δυναμικού) που φθάνει το ερέθισμα υπό τη 

μορφή ηλεκτρικής διέγερσης στην κατάλληλη περιοχή του εγκεφάλου για 

αναγνώριση και επεξεργασία. Αυτή η διαδικασία χρησιμεύει σαν διαγνωστική 

εξέταση για τον έλεγχο της λειτουργικής ακεραιότητας αισθητικών και 

αισθητηριακών οδών με τις οποίες σχετίζονται πολλές από τις μαθησιακές 

διαταραχές. 

 

Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα προκλητά δυναμικά χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: 

• Τα Οπτικά Προκλητά Δυναμικά (VEP - Visual Evoked Potentials) τα οποία 

εκλύονται με τη βοήθεια οπτικών ερεθισμάτων, συνήθως με ασπρόμαυρα 

τετραγωνίδια σα σκακιέρα, διαδοχικά εναλλασσόμενα σε οθόνη υπολογιστή 

με συχνότητα 2-3 Hz. Ο εξεταζόμενος κάθεται σε σταθερή απόσταση 

(περίπου 1m) από την οθόνη του ερεθιστή. Καταγράφουμε την απάντηση 

στον εγκέφαλο με ηλεκτρόδια επιφανείας στο τριχωτό της κεφαλής. Οι 

απαντήσεις προστίθενται υπολογιστικά η μία πάνω στην άλλη (averaging) 

για να μπορούν να διακριθούν από κάθε άλλη τυχαία ηλεκτρική 

δραστηριότητα όπως στατικός ηλεκτρισμός του σώματος, εξωτερικές πηγές 

κλπ. Ο ρόλος τους είναι να αποκαλύψουν προσβολή του οπτικού νεύρου 

ελέγχοντας την οπτική οδό από το οπτικό νεύρο ως τον φλοιό. 

• Τα Στελεχιαία Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά (BAEPs - BrainStem Auditory 

Evoked Potentials) είναι ηλεκτρικά κύματα που παράγονται από την 

ακουστική οδό. Δίνουμε ένα ακουστικό ερέθισμα σε κάθε αυτί ξεχωριστά με 

clicks, που παράγονται σε ειδικά ακουστικά, έντασης περί τα 80 decibel 

(ανάλογα με τον ουδό ακοής) με συχνότητα περίπου 11 Hz. Καταγράφουμε 

την απάντηση στον εγκέφαλο με ηλεκτρόδια επιφανείας στο τριχωτό της 

κεφαλής. Οι απαντήσεις και εδώ προστίθενται υπολογιστικά η μία πάνω 

στην άλλη (averaging). Οι κυματομορφές που προκύπτουν καταγράφονται 

μέσα σε χρόνο 10 ms. Στην αξιολόγηση δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ο 
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χρόνος της κάθε κυματομορφής αλλά οι μεταξύ των κυμάτων καθυστερήσεις 

οι οποίες εμφανίζονται σταθερές στα φυσιολογικά άτομα. Τα Στελεχιαία 

Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά ελέγχουν την ακουστική οδό από το 

ακουστικό νεύρο ως το εγκεφαλικό στέλεχος. Ο ρόλος τους είναι να 

αποκαλύψουν προσβολή του ακουστικού νεύρου ή του εγκεφαλικού 

στελέχους και οι τιμές που καταγράφονται αντανακλούν σε βλάβες ή 

διαταραχές του στελέχους στο βαθμό που έχει επηρεαστεί η ακουστική 

οδός. 

• Τα Γνωστικά Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά είναι ηλεκτρικά κύματα 

που παράγονται όταν ο εξεταζόμενος καλείται να διακρίνει και να 

μετρήσει νοερά ένα ερέθισμα (ήχος-στόχος) που παρεμβάλλεται τυχαία 

ανάμεσα από μία διαδοχή ηχητικών ερεθισμάτων (ήχος μη-στόχος). Το 

P300 για παράδειγμα, σχετίζεται με γνωστικές διαδικασίες και 

χρησιμοποιείται ως νευροφυσιολογικός δείκτης των γνωστικών 

διαδικασιών σε μία προσπάθεια εκτίμησης των ανώτερων πνευματικών 

λειτουργιών. Οι λειτουργίες αυτές έχουν να κάνουν με την αναγνώριση, 

κωδικοποίηση, σύγκριση στη μνήμη και επιλογή του ερεθίσματος - 

στόχου από τον εξεταζόμενο. Το αποτέλεσμα εξαρτάται και από την 

εκλεκτική προσοχή του εξεταζομένου προς το ερέθισμα. Η μεγαλύτερη 

θετική κυματομορφή που προκύπτει στο χρονικό διάστημα 250 μέχρι 600 

msec ονομάζεται P300, αφού η ο χρόνος που απαντάται είναι περίπου 

300 ms για φυσιολογικά άτομα. Οι παθολογικές τιμές του P300 

εκφράζουν βραδύτητα στη συνειδητή, ελεγχόμενη επεξεργασία της 

πληροφορίας και ενδεχομένως διαταραχή της άμεσης μνήμης (Βαίτσης , 

Καραπέτσας). 

Μία σημαντική παράμετρος που διαχωρίζει τα Π.Δ. σχετίζεται με τον χρόνο 

εμφάνισής τους σε σχέση με το εξωτερικό ερέθισμα (λανθάνων χρόνος). Πιο 

συγκεκριμένα τα ακουστικά Π.Δ. διακρίνονται σε πρώιμα (early) (2-12 msec από τη 

στιγμή του ερεθίσματος), μέσα (middle) (12-50 msec) και αργά ή ύστερα (late) (50-

800 msec). Εύκολα μπορεί κανείς να παρατηρήσει πως το εύρος ζώνης των 

κυματομορφών μειώνεται ενώ το πλάτος αυξάνεται καθώς αυξάνει ο λανθάνων 
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χρόνος. Οι διαφοροποιήσεις αυτές στο εύρος ζώνης και το πλάτος οφείλονται στο 

σημείο έκλυσης των δυναμικών μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Συγκεκριμένα, τα 

πρώιμα σχετίζονται με την διαβίβαση των νευρωνικών ώσεων κατά μήκος του 

ακουστικού ή οπτικού. νεύρου για ακουστικά ή οπτικά προκλητά δυναμικά και κατά 

μήκος της σωματοαισθητικής οδού για τα σωματοαισθητικά. Αντίθετα τα ύστερα 

δυναμικά αντανακλούν την εγκεφαλική δραστηριότητα περιοχών του φλοιού ως 

αντίδραση στην άφιξη της εξωτερικής πληροφορίας.  

Τα Προκλητά Δυναμικά διαχωρίζονται, επίσης, σε εξωγενή και ενδογενή ανάλογα 

με το πώς σχετίζονται με το εξωτερικό ερέθισμα . Τα εξωγενή έχουν να κάνουν με 

την φύση του εξωτερικού ερεθίσματος (ένταση, συχνότητα κλπ.) και σχετίζονται με 

την ακεραιότητα των αισθητηριακών οδών. Παρατηρούνται σε χρόνο μικρότερο των 

100msec από την παραγωγή του ερεθίσματος. Αντίθετα τα ενδογενή έχουν την 

βάση τους στην ψυχολογική επίδραση του εξωτερικού ερεθίσματος στον άνθρωπο 

καθώς σχετίζονται με διάφορα στάδια νοητικής επεξεργασίας των εξωτερικών 

ερεθισμάτων στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ). Παρατηρούνται σε χρόνο 

μεγαλύτερο των 70 msec. Αλλάζουν ανάλογα με το αν το ερέθισμα είναι γνωστό ή 

άγνωστο, αν είναι δυσάρεστο ή ευχάριστο, αν θυμίζει στον εξεταζόμενο μία 

προγενέστερη προσωπική του εμπειρία κλπ. (Γιώργος Α. Γιαννακάκης).Η μελέτη των 

Π.Δ. γίνεται πιο συστηματοποιημένη αν στηριχθεί κανείς στα επιμέρους συστατικά 

(components) που έχουν τα σήματα αυτά. Τα συστατικά αυτά είναι μερικές 

κυματομορφές του συνολικού σήματος, οι οποίες καθορίζονται βάσει:  

• κορυφώσεων (αρνητικών ή θετικών) του πλάτους δυναμικού  

• της χρονικής στιγμής στην οποία κατά προσέγγιση λαμβάνει χώρα η κορύφωση  

• του χρονικού εύρους το οποίο καταλαμβάνει η μερική κυματομορφή που περιέχει 

τη συγκεκριμένη κορύφωση  

Για τα ακουστικά Π.Δ. ο χαρακτηρισμός και ο διαχωρισμός των κυματομορφών έχει 

ως εξής  

� Κορυφώσεις αριθμούμενες από I ως VII στα πρώιμα δυναμικά (2-12msec 

από τη στιγμή που παράγεται το ακουστικό ερέθισμα). 

� Συστατικά Νο, Po, Na, Pa, και Nb στα μέσου χρόνου δυναμικά (12-50msec)  
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� P50, Ν100, P200, N200, P300, N400,P600 στα ύστερα δυναμικά (50msec και 

πέρα). 

ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ 

Οι μετρήσεις των προκλητών ακουστικών δυναμικών έχουν γίνει μία από τις 

σύγχρονες ακοολογικές εξετάσεις και αντιπροσωπεύουν την οποιαδήποτε 

προσπάθεια παρατήρησης και καταγραφής των συχνά σύνθετων 

ηλεκτροφυσιολογικών εκδηλώσεων του ακουστικού συστήματος. Τα δυναμικά αυτά 

αντιπροσωπεύουν τη μεταβολή της ακουστικής δραστηριότητας στον κοχλία ,στο 

ακουστικό νεύρο, στο εγκεφαλικό στέλεχος και στον ακουστικό φλοιό που 

αντανακλά την απάντηση σε ακουστικό ερέθισμα. Κατά τον Davis ένας εύκολος 

τρόπος για να ταξινομηθούν τα ακουστικά προκλητά δυναμικά είναι συμφωνα με τη 

λανθάνουσα περίοδο τους, δηλαδή το χρόνο στον οποίο εμφανίζονται μετά τη 

χορήγηση του ερεθίσματος. Τα βραχείας λανθάνουσας περιόδου δυναμικά 

περιλαμβάνουν τα μικροφωνικά ,τα αθροιστικά και τα δυναμικά ενέργειας καθως 

επίσης και τα δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους. Για τις κυριότερες κορυφές των 

κυματομορφών των ακουστικών προκλητών δυναμικών του εγκεφαλικού στελέχους 

χρησιμοποιούνται οι ρωμαϊκοί αριθμοί I-VIII . 

 

ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 

Τα στελεχιαία ακουστικά προκλητά δυναμικά (BSAERs – Brain Stem Acoustic Evoked 

Responses) είναι ηλεκτρικά κύματα που παράγονται από την ακουστική οδό μετά 

από επαναλαμβανόμενο ηχητικό ερέθισμα. Η κυματομορφή των στελεχιαίων 

ακουστικών προκλητών δυναμικών μπορεί να υποδιαιρεθεί σε διαφορετικά 

τμήματα που ονομάζονται συστατικά του προκλητού δυναμικού. Τα συστατικά 

αυτά συνήθως προσδιορίζονται με βάση τον λανθάνοντα χρόνο (ο χρόνος που 

μεσολαβεί ανάμεσα στην έναρξη του ερεθίσματος και την εμφάνιση του 

συστατικού), το ύψος (δηλαδή, τη μέγιστη απόκλιση από την ισοηλεκτρική γραμμή), 

την πολικότητα (αν η απόκλιση είναι θετική ή αρνητική) και την τοπογραφία τους 

(από ποιες περιοχές του εγκεφάλου εμφανίζονται),(Rugg et al., 1995). Τα στελεχιαία 
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ακουστικά προκλητά δυναμικά είναι το κύμα W I που ελέγχει το ακουστικό νέυρο, 

το κύμα W II που ελέγχει τον κοχλιακό πυρήνα, το κύμα W III που ελέγχει την κάτω 

ελαία, το κύμα W IV που ελέγχει τον έσω λημνίσκο και τέλος, το κύμα W V που 

ελέγχει τα κάτω διδύμια. 

 

 

 

Ακουστικά προκλητά δυναμικά: 

Καταγραφή των κυματομορφών Ι ως V, για τις οποίες ισχύει κατά προσέγγιση η 

αντιστοιχία:  

 

I ακουστικό νεύρο,  

II κοχλιακός πυρήνας,  

III κάτω γέφυρα,  

IV μέση γέφυρα,  

V άνω γέφυρα, κάτω μεσεγκέφαλος.  
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ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ  

Η κυριότερη χρησιμότητα των Προκλητών Δυναμικών έγκειται στην διάγνωση 

ασθενειών. Προκλητά δυναμικά έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλούς τομείς. 

Για παράδειγμα, στον τομέα της επιληψίας, στον τομέα της διάγνωσης της 

δυσλεξίας, σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή (Purdy et al., 1995) σε παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες (Wible et al., 2004). Xρήση των Προκλητών δυναμικών 

γίνεται επίσης για την αναγνώριση ασθενών που πάσχουν από Alzheimer και την 

διάκριση τους από άλλες ασθένειες. Επίσης χρησιμοποιούνται για την μελέτη της 

επίδρασης φαρμάκων που χορηγούνται για την νόσο Alzheimer και για τον 

εντοπισμό ψυχιατρικών ασθενειών όπως η σχιζοφρένεια και η παράνοια. Τα Π.Δ. 

όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ερευνητικούς σκοπούς στην κλινική 

νευροφυσιολογία. Λόγω του υψηλού χρονισμού τους, παρέχουν σημαντικές 

πληροφορίες για την εγκεφαλική λειτουργία. Διάφορες νοητικές διεργασίες, όπως η 

αντίληψη, η προσοχή, η γλωσσική επεξεργασία και η μνήμη, λαμβάνουν χώρα σε 

χρονικές περιόδους της τάξεως δεκάδων χιλιοστών του δευτερολέπτου.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ : 

Για να χορηγηθούν τα ακουστικά προκλητά δυναμικά θα πρέπει τα ηλεκτρόδια να 

συνδέονται με συγκεκριμένα σημεία στο δέρμα του κεφαλιού. Τα σημεία που θα 

προσκολληθούν τα ηλεκτρόδια θα πρέπει προηγουμένως να έχουν καθαριστεί με 

ειδικό υγρό για να μην υπάρχει στην περιοχή ιδρώτας , σκόνη κ.λ.π. και επηρεάζει 

το σήμα. Στη συνέχεια, τοποθετούμε μια ειδική κρέμα στα κατάλληλα σημεία και 

στη συνέχεια κολλάμε τα ηλεκτρόδια. Η καθαριότητα της περιοχής είναι πολύ 

σημαντική για το αποτέλεσμα του σήματος που θα πάρουμε. Τα ηλεκτρόδια 

συνδέονται σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτά είναι α) στο κέντρο του κεφαλιού, β) στη 

δεξιά μαστοειδή απόφυση και γ) στην αριστερή μαστοειδή απόφυση. Αφού 

κολλήσουμε τα ηλεκτρόδια, τοποθετούμε στα αυτιά του εξεταζόμενου ακουστικά 

από τα οποία θα χορηγηθεί ο ήχος (clicks). Ο εξεταζόμενος είναι ξαπλωμένος στο 

εξεταστικό κρεβάτι σε σκοτεινό περιβάλλον, με κλειστά μάτια και απόλυτα ήρεμος. 

Οποιαδήποτε κίνηση επηρεάσει το σήμα προκαλώντας παράσιτα. Χορηγείται ο ήχος 
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και στη συνέχεια ο συνδεδεμένος με τα ακουστικά υπολογιστής εμφανίζει στη 

οθόνη τα κύματα I, II, III, IV και V. 

 

ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ 

Ως ερεθίσματα για την πρόκληση των ηλεκτρικών δυναμικών χρησιμοποιούνται 

παροδικής ή βραχείας χρονικής διάρκειας ερεθίσματα όπως είναι τα clicks ή τα tone 

bursts και τα tone pipes. Τυπικά ένα click παράγεται με τη χορήγηση ενός σύντομου 

τετραγωνικού παλμού διάρκειας 100μsecσε ένα μεγάφωνο. Το φάσμα του 

περιλαμβάνει συχνότητες συνήθως από 500-4000Hz και χρησιμοποιείται κυρίως για 

την καταγραφή δυναμικών ενέργειας. Το click ανάλογα με την ακουστική 

κυματομορφή που το παράγει αναφέρεται ως click συμπύκνωσης όταν η αρχική 

κίνηση του διαφράγματος του ακουστικού γίνεται προς τον τυμπανικό υμένα, ενώ η 

αντίθετη πολικότητα που κινεί το διάφραγμα μακριά από τον τυμπανικό υμένα 

αναφέρεται ως click αραίωσης. Τα tone bursts και τα tone pipes είναι σύντομης 

χρονικής διάρκειας ,περίπου 4-20 msec ,καθαροί τόνοι με στενό φάσμα συχνοτήτων 

παρόμοιοι με εκείνους που χρησιμοποιούνται στην ακοομετρία καθαρών τόνων. 

Λόγω του στενού φάσματος συχνοτήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

μέτρηση των συχνοτήτων του φάσματος ομιλίας. Τα tone bursts ερεθίσματα 

χρησιμοποιούνται συνήθως για την καταγραφή των μικροφωνικών και των 

αθροιστικών κοχλιακών δυναμικών. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ. 

Η καταγραφή των Π.Δ. παρουσιάζει κάποιους περιορισμούς οι οποίοι οφείλονται 

κυρίως στην κατάσταση του εξεταζόμενου. Πιο συγκεκριμένα, ο εξεταζόμενος 

ενδεχόμενα προσαρμόζεται ή εξοικειώνεται με τα ερεθίσματα όποτε τότε η 

καταγραφή τους δεν είναι ακριβής. Επίσης μετά από κάποιο χρόνο ο εξεταζόμενος 

κουράζεται ή στρέφει αλλού την προσοχή του επηρεάζοντας τα ΠΔ στην ένταση και 

στο χρόνο. Για αυτό τον λόγο χρειάζεται να υπάρχει κάποιος μέγιστος αριθμός 

επαναλήψεων πέραν των οποίων γίνεται η παραδοχή ότι οι μετρήσεις δεν είναι 

αξιόπιστες. Επίσης πρέπει να γίνεται τακτικά έλεγχος της κατάστασης του 
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εξεταζόμενου κατά την διάρκεια της διαδικασίας καταγραφής. Επίσης αρκετές 

φορές απαιτείται απεριοδικός χρονισμός αλλεπάλληλων πειραμάτων ώστε να 

αποφεύγεται η εξοικείωση με τα ερεθίσματα. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ 

I. Ο λανθάνων χρόνος ενός ή περισσότερων δυναμικών να είναι μεγαλύτερος 

της μέσης τιμής κατά δυο τυπικές αποκλίσεις SD. 

II. Ο διαδυναμικός χρόνος I-III ή IIΙ-V ή I-V να είναι μεγαλύτερος της μέσης τιμής 

κατά δυο τυπικές αποκλίσεις. 

III. Ύπαρξη αδυναμίας καταγραφήςενός ή περισσότερων δυναμικών. 

IV. Το ύψος των κύριων δυναμικών I,III, V να είναι μικρότερο κατά 

50%τουλάχιστον από το αντίστοιχο του αντίθετου πλάγιου. 

V. Θα πρέπει να υπάρχει διαφορά του λανθάνοντα χρόνου των δυναμικών του 

ενός πλαγίου ή των διαδυναμικών χρόνων του κατά 0,30msec τουλάχιστον 

από του αντίστοιχου του αντίθετου πλάγιου.  
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ/ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 

Κάποτε τα παιδιά που «δεν έπαιρναν τα γράμματα» χαρακτηρίζονταν έξυπνα αλλά 

τεμπέλικα ή «αδιάφορα για τα μαθήματα». Τη σημερινή εποχή όμως αυτή η άποψη 

έχει αλλάξει. Τα παιδιά που μένουν πίσω στα μαθήματα και δε μπορούν να 

ακολουθήσουν τους συμμαθητές τους, δε το κάνουν λόγω τεμπελιάς αλλά λόγω 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών που παρουσιάζουν, και έτσι χρειάζονται ένα 

διαφορετικό διδακτικό τρόπο για να μάθουν και αυτά (Φλωράτου, 2002). Ο τρόπος 

με τον οποίο γίνεται η συστηματική εκπαίδευση των παιδιών, (σχολική 

εκπαίδευση), μπορεί επίσης να συντελέσει στην εμφάνιση Μ.Δ., όπως για 

παράδειγμα η διδασκαλία σε επίπεδο υψηλότερο των μαθησιακών ικανοτήτων του 

παιδιού. Ενοχοποιείται επίσης και η τάση, που έχουν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν, 

μερικές φορές, αρνητικές υποθέσεις για τις ικανότητες των μαθητών τους Υπό τον 

όρο μαθησιακά προβλήματα - μαθησιακές δυσκολίες, εντάσσεται μια πληθώρα 

διαταραχών, δυσλειτουργιών, δυσκολιών στη διαδικασία της μάθησης. Η 

μαθησιακή δυσκολία θεωρήθηκε εξαρχής μια ιδιαίτερη αδυναμία του ατόμου να 

μάθει, με κύριο χαρακτηριστικό τη μη προβλεψιμότητα της. Δεν σχετίζεται με το 

μορφωτικό επίπεδο των γονιών και δε σχετίζεται με το δείκτη νοημοσύνη του 

παιδιού. Ένα παιδί που έχει μαθησιακές δυσκολίες είτε αυτό είναι δυσλεξία , είτε 

δυσαριθμησία είτε δυσγραφία είτε ό,τι άλλο, δε σημαίνει πως έχει χαμηλό δείκτη 

νοημοσύνης. Οι αιτίες δηλαδή δεν είναι φανερές και εξακριβωμένες. Οι μαθησιακές 

δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν με άλλες καταστάσεις ανεπάρκειας 

(αναγνωρίζεται, δηλαδή, ότι τα άτομα μπορεί να έχουν αρκετά προβλήματα την ίδια 

στιγμή, όπως μαθησιακές δυσκολίες και συναισθηματικές διαταραχές) και το 

πρόβλημα μπορεί να υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Στην 

Ελλάδα ο όρος μαθησιακές δυσκολίες έχει λαθεμένα ταυτιστεί με τον όρο δυσλεξία 

που πρόκειται απλά για μία κατηγορία τους. 
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Παρόλα αυτά έχουν γίνει έρευνες που εντόπισαν κάποιες διαφορές στα άτομα με 

μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με ομάδα ατόμων χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Οι 

διαφορές ήταν οι εξής όσον αφορούσε τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες: 

• Ανεπαρκή οπτικοκινητικό μηχανισμό(Werner) 

• Παθολογική προσήλωση του ματιού(Goldstein) 

• Ελλιπή συνθετική ικανότητα (Werner) 

• Δυσκολία στην ανάκλησητων οπτικών ερεθισμάτων(Hinshelwood) 

• Δυσκολία κατανόησης- προφορικής ή γραπτής – των λέξεων(Orton). 

Σύμφωνα με το DSM IV οι μαθησιακές διαταραχές περιλαμβάνουν τις εξής 

διαγνωστικές κατηγορίες: Διαταραχή ανάγνωσης, διαταραχή των μαθηματικών, 

διαταραχή της γραπτής έκφρασης, μαθησικαή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη 

αλλιώς.  

Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ICD-10) οι μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων.Διακρίνονται σε έξι 

κατηγορίες:  

1. Ειδική διαταραχή ανάγνωσης, 

2. Ειδική διαταραχή συλλαβισμού, 

3. Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων 

4. Μικτή διαταραχή τωνσχολικών ικανοτήτων 

5. Άλλες διαταραχέστων σχολικών ικανοτήτων 

6. Αναπτυξιακή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων μη καθοριζόμενη. 

Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας (Λιβανίου, 2004) διακρίνουμε δυο 

ομάδες μαθησιακών δυσκολιών: 

• Κατηγοριοποιήσιμες μαθησιακές δυσκολίες. 

• Μη κατηγοριοποιήσιμες/άτυπες μαθησιακές δυσκολίες. 

(Αναγνωστόπουλος Δ.Κ &Σίνη Α.Θ. 2004). 
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ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

Η μαθησιακή δυνατότητα του παιδιού εξαρτάται (α) από τις ιδιοσυστατικές του 

ικανότητες, (β) από το κίνητρο για μάθηση, (γ) από την ασυνείδητη φαντασιωτική 

του λειτουργία, (δ) από την ικανότητά του για συναισθηματική επένδυση και 

οριοθέτηση στόχων και επιδιώξεων που σχετίζονται με τη μάθηση, (ε) από την 

εξοικείωσή του με την ομιλούμενη γλώσσα του σχολείου και, τέλος, (στ) από το 

βαθμό που τα επιτεύγματά του στη μαθησιακή διαδικασία ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες των γονιών, του σχολείου και του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος. Επιπλέον, συνδέεται με διαταραχές στις γνωστικές λειτουργίες 

(ελλείμματα στην οπτική αντίληψη, ελλείμματα στην προσοχή, στη μνήμη, στις 

λειτουργίες της γλώσσας), μπορεί να υπάρχει ιστορικό περιγεννητικού τραύματος, 

να έχουμε εμφάνιση της δυσκολίας και σε άλλα μέλη της οικογένειας, να 

συνυπάρχουν νευρολογικές και άλλες παθήσεις ή σύνδρομα, όπως δηλητηριάσεις 

από μόλυβδο, εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο ή σύνδρομο του εύθραυστου Χ 

χρωμοσώματος, τα οποία παραπέμπουν σε μία βιολογική προδιάθεση.  

Ως κυριότερα αίτια των προβλημάτων μάθησης αναφέρονται:  

α) τα φυσιολογικά  

β) τα ψυχολογικά και ψυχιατρικά  

γ) τα κοινωνιολογικά ή περιβαλλοντικά.   

Ωστόσο, οι αιτίες που οδηγούν στην εμφάνιση των ειδικών αναπτυξιακών 

μαθησιακών διαταραχών είναι μέχρι σήμερα ασαφείς. Συχνά αποδίδονται σε 

δυσλειτουργία των γνωσιακών διαδικασιών, ιδιοσυστασιακής και νευρολογικής 

αρχής. Με δεδομένη τη σημαντική ετερογένεια των παιδιών με μαθησιακή 

δυσκολία, είναι πολύ πιθανό να ευθύνονται περισσότεροι του ενός μηχανισμοί για 

την εμφάνισή τους (ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2004). 
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ. 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες σε ελληνικό πληθυσμό οι 

γνώσεις μας στηρίζονται σε ξένες μελέτες.Η έρευνα στο νησί Wight σε 2344 παιδιά 

έδειξε ότι το 7.1% παρουσίαζαν δυσκολία στην ανάγνωση με αναλογία 1:7αγόρια 

προς ένα κορίτσι (Rutter et al., 1976). Οι εξελικτικού τύπου ειδικές γλωσσικές 

διαταραχές υπολογίζονται σε 2-10% από τους Baker & Cantwell (1995). Άλλοι 

προτείνουν πως οι μαθησιακές διαταραχές μπορεί να φτάνουν μέχρι και το 28% του 

μαθητικού πληθυσμού. 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επιδημιολογικές έρευνες. Στατιστικά στοιχεία 

παίρνουμε από τον αριθμό παραπομπών σε ιδρύματα και κέντρα ψυχικής υγιεινής 

σε σύγκριση πάντα με παραπομπές για άλλες διαταραχές. Σε έρευνατου κοινοτικού 

κέντρου στο Βύρωνα Καισαριανής από τα 430 από τα οποία διαγνώστηκε 

αναπτυξιακή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων τα306 ήταν αγόριακαι τα 124 

κορίτσια. Αναλογία 2.4αγόρια προς 1 κορίτσι. 

Μια επιπλέον έρευνα των λογοπεδικών Ανδρεοπούλου και Μπουγιουτοπούλου σε 

σχολεία του νομού Κοζάνης για ειδικά λάθη γραφής έδειξε, από τους 622 μαθητές 

δημοτικού το 15% περίπου είχαν δυσκολία στην ορθογραφία και έκαναν κυρίως 

φωνολογικά λάθη. 

 

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Πολλοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί ότι συμβάλλουν στη γένεση των 

μαθησιακών διαταραχών. O Geschwind υποστηρίζει ότι πολλές περιπτώσεις 

δυσλεξίας προέρχονται από βλάβη στον αριστερό ινιακό λοβό, που έχει ως 

αποτέλεσμα λειτουργική τύφλωση του δεξιού οπτικού πεδίου, ή από βλάβη στο 

μεσολόβιο, η οποία εμποδίζει τη μεταφορά της οπτικής πληροφορίας από το δεξιό 

ημισφαίριο στις περιοχές του λόγου στο αριστερό ημισφαίριο. Ενισχυτική της 

προηγούμενης θέσης είναι η εργασία των Staller et al, που περιέγραψαν περίπτωση 
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ατόμου με δυσλεξία, η αξονική τομογραφία εγκεφάλου του οποίου έδειξε βλάβη 

στην οπίσθια κροταφοβρεγματική περιοχή του αριστερού ημισφαιρίου. Ο Benson
 

πρότεινε την ταξινόμηση της δυσλεξίας ανάλογα με τον εντοπισμό της βλάβης σε 

τρεις κατηγορίες: πρόσθια, κεντρική και οπίσθια (ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2004). 

 

ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Μελέτες διδύμων έδειξαν ότι η επίπτωση των μαθησιακών διαταραχών ήταν 

στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη στους μονοζυγωτικούς απ’ ό,τι στους 

διζυγωτικούς διδύμους. Ο Zerbin-Rudin, το 1967, στην ανασκόπησή του των μέχρι 

τότε μελετών, βρήκε 100% επίπτωση μεταξύ των μονοζυγωτικών και 35% μεταξύ 

των διζυγωτικών διδύμων .Πιο πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν τα 

συμπεράσματά του, αν και η επίπτωση στους μονοζυγωτικούς διδύμους φαίνεται 

να είναι σημαντικά μειωμένη, από 30% έως 80%, ανάλογα με την έρευνα. Αντίθετα, 

η μελέτη του Λονδίνου
 
σε δεκατριάχρονους διδύμους έδειξε ότι η κληρονομικότητα 

για τα προβλήματα στην ανάγνωση ήταν πολύ ασθενής, αν και παρατηρήθηκε 

αξιοσημείωτη γενετική επιρροή ως προς την ικανότητα της άρθρωσης. Οι ερευνητές 

υπέθεσαν ότι οι γενετικές επιδράσεις στην ικανότητα της ανάγνωσης μειώνονται με 

την ηλικία. Οι Olson et al μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στην ηλικία και τη γενετική 

επιβάρυνση και βρήκαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν την 

προηγούμενη υπόθεση. Έτσι, τα διαφορετικά συμπεράσματα των γενετικών 

μελετών μένουν ακόμα αδιευκρίνιστα. Η οικογενής κατανομή των μαθησιακών 

διαταραχών ήταν γνωστή από την αρχή του αιώνα. Μεγάλες οικογενειακές μελέτες 

επιβεβαίωσαν την οικογενή φύση αλλά και τη γενετική ετερογένεια των 

μαθησιακών δυσκολιών.
 
Η Colorado Family Reading Study ανέδειξε τουλάχιστον 

τέσσερις υποομάδες παιδιών με αναγνωστική δυσκολία διαφορετικής αιτιολογικής 

αρχής. Ο Halgren
 
ήταν ο πρώτος που δημοσίευσε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες 

που επιβεβαίωσαν την υψηλή επίπτωση των μαθησιακών δυσκολιών ανάμεσα σε 

συγγενείς πρώτου βαθμού (41%) και την επικράτηση των αγοριών έναντι των 

κοριτσιών . Οι Vogler et al, σε μελέτες αντιπροσωπευτικών δειγμάτων πληθυσμού, 

υπολόγισαν ότι 35–45% των γονέων των αγοριών και περίπου 20% των γονέων των 
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κοριτσιών με δυσκολία στην ανάγνωση παρουσίαζαν παρόμοιες δυσκολίες. 

Πρόσφατες γενεαλογικές μελέτες ενοχοποιούν ένα αυτοσωματικό επικρατούν 

γονίδιο στο χρωμόσωμα 15, αλλά τα ευρήματα αφορούν ένα μικρό αριθμό ατόμων 

με πολύ εξειδικευμένη διαταραχή της ανάγνωσης.
 

Ο Pennington
 

προτείνει ως 

πιθανή ερμηνεία το γεγονός ότι οι γενετικές επιδράσεις στις μαθησιακές δυσκολίες 

τροποποιούν ή περιορίζουν το εύρος της νευρωνικής ανάπτυξης και ίσως οδηγούν 

σε μεταβολές που βραχυκυκλώνουν το νευρωνικό κύκλωμα (Αναγνωστόπουλος, 

2004). 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις παιδιών, που γεννήθηκαν από μητέρες, που 

κατανάλωναν πολύ αλκοόλ ή κάπνιζαν υπερβολικά και παρουσίασαν μαθησιακές 

δυσκολίες, σε ποσοστά πάνω από το συνηθισμένο. Έρευνες έχουν ενοχοποιήσει, για 

την εμφάνιση δυσκολιών μάθησης, φαινόμενα μολυβδίασης. Η μη σωστή διατροφή 

και η έλλειψη κάποιων ιχνοστοιχείων και βιταμινών ευθύνεται επίσης, σύμφωνα με 

άλλες έρευνες, για την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών. Σε σχετικό δημοσίευμα 

προτείνονται στα μικρά παιδιά, για τη βελτίωση της μαθησιακής ικανότητας, 

τροφές πλούσιες σε λιπαρά, ενώ πολύ ωφέλιμα πρόσθετα τροφής θεωρούνται το 

μουρουνέλαιο και το λάδι θυμαριού (Παπαθεμελής ).  

 

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΟΠΩΣ ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ. 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν δυσκολίες σε διάφορους τομείς. 

Οι εμφανέστερες βέβαια αφορούν την εκμάθηση της ανάγνωσης και της 

ορθογραφίας. Οι περιγραφές που χρησιμοποιούν οι γονείς για τα παιδιά τους είναι: 

• Δεν αγαπούν το σχολείο και τα μαθήματα. 

• Δε διαβάζουν από ευχαρίστηση εξωσχολικά βιβλία. 
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• Κάνουν πολύ ώρα να ετοιμάσουν τα μαθήματα του σχολείου και δεν 

αποδίδουν τόσο όσο θα περίμεναν. 

• Αποσπάται η προσοχή τους όταν διαβάζουν. 

• Όταν τα πάνε καλά στα θεωρητικά μαθήματα είναι επειδή τα θυμούνται από 

την παράδοση του δασκάλου και όχι επειδή τα έμαθαν από το διάβασμά 

τους. 

• Στην ανάγνωση ενός κειμένου ενώ μπορεί να μην έχουν άγνωστες λέξεις, δε 

κατανοούν το νόημα του.  

• Δυσκολεύονται να μάθουν την προπαίδεια του πολλαπλασιασμού. 

• Μπορεί να διηγούνται τα γεγονότα με λάθος χρονική σειρά. 

Και γενικά παρουσιάζουν τέτοιου είδους προβλήματα που επηρεάζουν την 

καθημερινότητά τους στο σχολείο και την ψυχολογία τους λόγω του ότι νιώθουν 

πολλές φορές να μειονεκτούν απέναντι στους φίλους και συμμαθητές τους. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να συγκρίνουμε το χρόνο απόκρισης του 

ήχου από τη στιγμή της παραγωγής του μέχρι την αντίληψή του από τον εγκέφαλο 

σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, μέσω μιας διαδικασίας εφαρμογής 

ακουστικών προκλητών δυναμικών του εγκεφαλικού στελέχους. 

Στόχος της παραπάνω διαδικασίας είναι να μπορέσουμε να διαγνώσουμε τυχόν 

δυσκολίες/καθυστερήσεις στην αντίληψη του ήχου και να βοηθήσουμε τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες θεραπευτικά από μικρή ηλικία έτσι ώστε να 

αποκατασταθούν άμεσα τυχόν προβλήματα που θα έχουν στη μετέπειτα ζωή τους. 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δείγμα δέκα παιδιών με επίσημα διαγνωσμένη 

μαθησιακή δυσκολία και την αντίστοιχη ομάδα φυσιολογικών παιδιών. Η ηλικία 

των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες κυμαίνεται από 7 έως 14 ετών. Η ομάδα 

ελέγχου ήταν αντίστοιχης ηλικίας και φύλου και αποτελείτο από παιδιά με πολύ 

καλές σχολικές επιδόσεις.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ. 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των ακουστικών προκλητών δυναμικών, το 

εκάστοτε παιδί έμπαινε στην αίθουσα της εξέτασης και ξάπλωνε στο εξεταστικό 

κρεβάτι. Μιλούσαμε για κάποια λεπτά και του εξηγούσαμε τη διαδικασία της 

εξέτασεις. Πως θα του καθαρίσουμε το δέρμα, σε ποια σημεία θα κολλήσουμε τα 

ηλεκτρόδια, τι ήχο θα ακούει από τα ακουστικά. Στη συνέχεια του εξηγούσαμε για 

ποιο λόγο θα πρέπει να μείνει ήρεμο,με κλειστά τα μάτια και χωρίς να κουνιέται. 

Αφού γινόταν αυτή η προετοιμασία στα παιδιά, προχωρούσαμε στην τοποθέτηση 
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των ηλεκτροδίων και των ακουστικών. Και τέλος, κλέιναμε τα φώτα στο δωμάτιο της 

εξέτασης, επικρατούσε απόλυτη ησυχία και ξεκινούσε η εξέταση. 

ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Για την παραγωγή των στελεχιαίων ακουστικών προκλητών δυναμικών 

χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα amplaid MK12, μοντέλο 2000 και ακουστικά 

ερεθίσματα ευρέος φάσματος clicks στην ένταση των 110 dΒ per SPL και 

ευαισθησία 100 Nv/Div και masking 70 dB SPL. Τοποθετήθηκαν τρία ηλεκτρόδια στο 

κεφάλι του παιδιού. Ένα σε κάθε μαστοειδή απόφυση και ένα στο κέντρο του 

μέτωπου.Τα ηλεκτρόδια ήταν στρογγυλλά αυτοκόλητα και το ενεργό ηλεκτρόδιο 

τοποθετήθηκε στο εξεταζόμενο αυτί πάνω στη μαστοειδή απόφυση, το ηλεκτρόδιο 

αναφοράς στη μαστοειδή απόφυση του άλλου αυτιού και τέλος η γείωση που 

τοποθετήθηκε κεντρικά στο μέτωπο. Οι μετρήσεις που πήραμε ήταν για το 

λανθάνων χρόνο των κυμάτων I, II, III, IV, V, και για τις διαφορές των κυμάτων III-I, 

V-III, V-I. 

Υπήρξαν δυο περιπτώσεις παιδιών που κουνιόνταν κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

και έτριβαν τα μάτια τους με αποτέλεσμα να βγουν πολλά παράσιτα. Σε αυτή την 

περίπτωση χρειάστηκε να επαναλάβουμε τη διαδικασία. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ. 

Σύμφωνα με γνωματεύσεις των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(Κ.Δ.Α.Υ.), τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας με βάση τα στοιχεία της διάγνωσης-

αξιολόγησης κατέληξαν πως το δείγμα που χρησιμοποιήσαμε ήταν όλα παιδιά με 

δυσκολίες στη μάθηση.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 

Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν ως προς δυο χαρακτηριστικά. Ως προς το χρόνο που 

απαιτείται για την έλευση των κυμάτων στον εγκέφαλο, και στη συνέχεια 

αναλύθηκαν ως προς το αν οι λανθάνοντες χρόνοι ήταν μέσα στα φυσιολογικά 

επίπεδα. 
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Ως προς το χρόνο έλευσης των κυμάτων, διατυπώθηκαν οι ακόλουθες μηδενικές 

υποθέσεις: 

Η0(I): η μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την έλευση του 1
ου

 κύματος στα 

φυσιολογικά παιδιά είναι ίση με την αντίστοιχη μέση τιμή των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες.  

Η0(II): η μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την έλευση του 2
ου

 κύματος στα 

φυσιολογικά παιδιά είναι ίση με την αντίστοιχη μέση τιμή των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες.  

Η0(III): η μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την έλευση του 3
ου

 κύματος στα 

φυσιολογικά παιδιά είναι ίση με την αντίστοιχη μέση τιμή των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες.  

Η0(IV): η μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την έλευση του 4
ου

 κύματος στα 

φυσιολογικά παιδιά είναι ίση με την αντίστοιχη μέση τιμή των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες. 

Η0(V): η μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την έλευση του 5
ου

 κύματος στα 

φυσιολογικά παιδιά είναι ίση με την αντίστοιχη μέση τιμή των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες. 

Η0(III-I): η μέση τιμή των χρονικών διαφορών έλευσης των κυμάτων III και I στα 

φυσιολογικά παιδιά είναι ίση με την αντίστοιχη μέση τιμή των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες. 

Η0(V-III): η μέση τιμή των χρονικών διαφορών έλευσης των κυμάτων V και III στα 

φυσιολογικά παιδιά είναι ίση με την αντίστοιχη μέση τιμή των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες. 

Η0(V-I): η μέση τιμή των χρονικών διαφορών έλευσης των κυμάτων V και I στα 

φυσιολογικά παιδιά είναι ίση με την αντίστοιχη μέση τιμή των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες. 

Ο έλεγχος των μηδενικών υποθέσεων έγινε με τη στατιστική δοκιμασία Student’s t-

test, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της δοκιμασίας Kolmogorov-Smirnov Z test 

δεν έδειξαν αποκλίσεις από την κανονικότητα.  
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Ως προς τους παθολογικούς λανθάνοντες χρόνους: 

Για κάθε ένα από τα κύματα I-V αλλά και για τις αντίστοιχες διαφορές τους 

ελέγχθηκαν μηδενικές υποθέσεις του τύπου «Η παρατήρηση παθολογικών 

λανθανόντων χρόνων είναι ανεξάρτητη της ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών». 

Ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης έγινε με τη στατιστική δοκιμασία Fisher’s exact 

test. Σε όλους τους ελέγχους των μηδενικών υποθέσεων το επίπεδο σημαντικότητας 

τέθηκε ίσο με 0,05 (α=0,05). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Έγιναν μετρήσεις σε 10 φυσιολογικά παιδιά και σε 10 παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες. Τα χαρακτηριστικά θέσης και διασποράς των μετρήσεων 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 (N=10) Mean Std. Deviation Std. Error 

Age 
normal 10,70 2,406 ,761 

disability 9,70 2,497 ,790 

R-tI 
normal 1,6510 ,14185 ,04486 

disability 1,7900 ,25038 ,07918 

R-tII 
normal 2,8480 ,14203 ,04491 

disability 2,6744 ,16801 ,05600 

R-tIII normal 3,8460 ,13352 ,04222 

 disability 3,8630 ,24913 ,07878 

R-tIV 
normal 4,6760 ,35513 ,11230 

disability 4,7978 ,18349 ,06116 

R-tV 
normal 5,4640 ,27885 ,08818 

disability 5,5710 ,33365 ,10551 

R-tI-III 
normal 2,1950 ,21890 ,06922 

disability 2,0640 ,19426 ,06143 

R-tIII-V 
normal 1,6180 ,16956 ,05362 

disability 1,7080 ,21280 ,06729 

R-tV-I 
normal 3,8130 ,32541 ,10290 

disability 3,7810 ,25705 ,08129 

L-tI 
normal 1,6110 ,16603 ,05250 

disability 1,7500 ,24935 ,07885 

L-tII 
normal 2,6800 ,21071 ,06663 

disability 2,6630 ,29121 ,09209 

L-tIII normal 3,7530 ,15319 ,04844 
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 disability 3,7180 ,22675 ,07171 

L-tIV 
normal 4,6270 ,26090 ,08250 

disability 4,7230 ,28802 ,09108 

L-tV 
normal 5,5900 ,16753 ,05298 

disability 5,4750 ,27513 ,08700 

L-tI-III 
normal 2,1680 ,17956 ,05678 

disability 1,9590 ,26405 ,08350 

L-tIII-V 
normal 1,8160 ,18992 ,06006 

disability 1,7570 ,27945 ,08837 

L-tV-I 
normal 4,1420 ,59686 ,18874 

disability 3,7340 ,31288 ,09894 

 

 

Στο δείγμα μας φαίνεται πως ποσοστό 20% με 30% των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν τιμές που κυμαίνονται εκτός φυσιολογικών ορίων. Ενδεικτικά 

αναφέρεται πως το 30% των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες παρουσίασαν εκτός 

φυσιολογικών ορίων χρόνους για το κύμα I στο αριστερό αυτί, τα μισά από τα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσίασαν εκτός φυσιολογικών ορίων χρόνους 

για το κύμα II στο αριστερό αυτί, το 30% των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσίασαν εκτός φυσιολογικών ορίων χρόνους για το κύμα V στο δεξί αυτί ενώ 

30% των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες παρουσίασαν εκτός φυσιολογικών 

ορίων χρόνους για το κύμα V-I στο αριστερό αυτί. Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως 

κανένα από τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν παρουσίασε εκτός 

φυσιολογικών ορίων χρόνους για το κύμα IV στο δεξί αυτί. Πιο αναλυτικά, στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες που έχουν χρόνους εκτός φυσιολογικών ορίων στους χρόνους έλευσης 

των κυμάτων αλλά και για τις διαφορές μεταξύ των χρόνων έλευσης των κυμάτων: 
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Κύμα Ποσοστό παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες με τιμές 

εκτός φυσιολογικών ορίων 

 Δεξί Αυτί Αριστερό Αυτί 

I 20% 30% 

II 22% 50% 

III 20% 10% 

IV 0% 10% 

V 30% 10% 

Διαφορά III-I 20% 20% 

Διαφορά V-III 0% 10% 

Διαφορά V-I 20% 30% 
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Κατανομή χρόνων έλευσης των κυμάτων του δεξιού αυτιού στα φυσιολογικά παιδιά 

και στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 
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Κατανομή χρονικών διαφορών έλευσης των κυμάτων του δεξιού αυτιού στα 

φυσιολογικά παιδιά και στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 
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Κατανομή χρόνων έλευσης των κυμάτων του αριστερού αυτιού στα φυσιολογικά 

παιδιά και στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 
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Κατανομή χρονικών διαφορών έλευσης των κυμάτων του αριστερού αυτιού στα 

φυσιολογικά παιδιά και στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 
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Από την εφαρμογή των στατιστικών δοκιμασιών που περιγράφηκαν στην μέθοδο, 

δεν απορρίφθηκαν οι μηδενικές υποθέσεις εκτός από εκείνη που αφορά στη 

σύγκριση του χρόνου έλευσης του κύματος II στο δεξί αυτί. 

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στο χρόνο έλευσης 

του κύματος II στο δεξί αυτί (R-tII) στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έναντι των 

υπολοίπων (p=0,026). 

 



 

43 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 



 

44 

 

Το αντικείµενο αυτής της εργασίας είναι η µελέτη των στελεχιαίων ακουστικών 

προκλητών δυναµικών σε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες. Στόχος είναι η εξέταση 

και η σύγκριση τυχόν διαφορών ως προς το χρόνο έλευσης των κυµάτων στον 

εγκέφαλο µετά το ερέθισµα click και ως προς το αν οι λανθάνοντες χρόνοι ήταν µέσα 

στα φυσιολογικά επίπεδα µεταξύ των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες και των 

φυσιολογικών παιδιών (χωρίς µαθησιακές δυσκολίες). Σύµφωνα µε τους Cynthia 

King et al., 2001, ακουστικά προκλητά δυναµικά καταγράφηκαν σε φυσιολογικά 

παιδιά και σε παιδιά που έχουν διαγνωστεί κλινικά µε µαθησιακές δυσκολίες. Και 

στις δυο περιπτώσεις εφαρµόστηκε ερέθισµα click και δόθηκε παράλληλα και η 

συλλαβή /da/. Παρόλο που δε βρήκαν διαφορές στο click σε καµία από τις δυο 

οµάδες,στη συλλαβή /da/ υπήρξαν διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες. Μια ακόµα 

µελέτη των Brad Wible et al, 2003 και αφού µελέτησαν πως αντιλαµβάνονται τα 

παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες τους γλωσσικούς ήχους σε σχέση µε τα clicks, 

έδειξε πως και πάλι υπάρχει διαφορά στα clicks και στους ήχους µεταξύ των δυο 

οµάδων. Σύµφωνα µε άλλες µελέτες σε νεαρούς ενήλικες µε δυσλεξία µε τη χρήση 

ακουστικών προκλητών δυναµικών εγκεφαλικού στελέχους που έγιναν µε ερέθισµα 

ευρέος φάσµατος συχνοτήτων (click) και λεκτικό ερέθισµα, έδειξε ότι τα άτοµα µε 

δυσλεξία (είδος µαθησιακών δυσκολιών) παρουσίαζαν δυσκολίες στην ακουστική 

αναπαράσταση των ήχων της οµιλίας στο επίπεδο του εγκεφαλικού στελέχους. 

Επιπλέον µελέτες έχουν δείξει τη σχέση και την αναγκαιότητα της χρήσης των 

στελεχιαίων ακουστικών προκλητών δυναµικών σε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες 

για τη διάγνωση των µαθησιακών δυσκολιών. Τελευταίες μελέτες που έγιναν για τα 

ακουστικά προκλητά δυναμικά που προκαλούνται όχι μετά από κλικ αλλά μετά από 

τη συλλαβή /da/ σύμφωνα με τους (Johnson et al,2005; Russo et al. 2004; Song et al. 

,2006) έδειξαν πως τα στελεχιαία ακουστικά προκλητά δυναμικά αποτελούν και σε 

αυτή την περίπτωση μια αξιόπιστη πληροφορία για το πώς ο εγκέφαλος 

αντιλαμβάνεται τις συλλαβές ενώ παράλληλα δείχνουν πως είναι χρήσιμη 

διαδικασία όχι μόνο για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και με περιφερειακό 

πρόβλημα ακοής, ακουστική νευροπάθεια και ειδική γλωσσική διαταραχή. Μελέτη 

των Boston & Moller έδειξε πως τα κύματα I και III ήταν τα ίδια στα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες και σε αυτά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.  Ακόμα, οι Wible 

et al. 2005, βρήκαν πως το κύμα V ήταν καθυστερημένο στα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες στο θόρυβο αλλά όχι σε ήσυχο περιβάλλον.  
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Οι Brad Wible, Trent Nicol & Nina Kraus, 2005 χορήγησαν ακουστικά προκλητά 

δυναμικά σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα των στελεχιαίων 

και των φλοιϊκών ακουστικών δυναμικών δεν ήταν φυσιολογικά στα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, ακουστικά προκλητά δυναμικά 

χρησιμοποιήθηκαν για να εξετάσουν τις στελεχιαίες και φλοιϊκές αποκρίσεις της 

συλλαβής /da/ και τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με προηγούμενες μελέτες. 

Αξίζει να αναφερθούμε και στη μελέτη των Vineta Fellman & Minna Huotilainen, 

2006, στην οποία εφαρμόστηκαν ακουστικά προκλητά δυναμικά σε νεογέννητα και 

βρέθηκε πως, αν και δεν είναι διαγνωστικό εργαλείο για μια τόσο μικρή ηλικία λόγω 

του ότι ο εγκέφαλος ωριμάζει και αλλάζει, παρ’ όλα αυτά μπορούμε να 

διαγνώσουμε ποια παιδιά έχουν πιθανότητα να έχουν μαθησιακές δυσκολίες στη 

μετέπειτα πορεία τους. 

Όσον αφορά στη δική μου μελέτη τα αποτελέσματα σύμφωνα με τον έλεγχο των 

μηδενικών υποθέσεων που έγινε με τη στατιστική δοκιμασία Student’s t-test, η 

μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την έλευση των κυμάτων στα φυσιολογικά 

παιδιά είναι ίση με την αντίστοιχη μέση τιμή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. 

Επίσης, η μέση τιμή των χρονικών διαφορών έλευσης των κυμάτων στα 

φυσιολογικά παιδιά είναι ίση με την αντίστοιχη μέση τιμή των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες. Είτε δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ομάδων του 

δείγματός μας,  είτε είναι τόσο μικρές που δεν είναι αξιοσημείωτες. Δηλαδή 

υπάρχει ομοφωνία με τους άλλους μελετητές. 

Επιπλέον, για κάθε ένα από τα κύματα I-V αλλά και για τις αντίστοιχες διαφορές 

τους ελέγχθηκαν μηδενικές υποθέσεις του τύπου «Η παρατήρηση παθολογικών 

λανθανόντων χρόνων είναι ανεξάρτητη της ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών». Από 

αυτή τη μελέτη βρέθηκε το εξής σημαντικό. Το 50% των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσίασαν εκτός φυσιολογικών ορίων χρόνους για το κύμα II στο 

αριστερό αυτί. Παρατηρήθηκε δηλ. στατιστικώς σημαντική διαφορά στο χρόνο 

έλευσης του κύματος II στο δεξί αυτί (R-tII) στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

έναντι των υπολοίπων (p=0,026). Η απόκλιση του λανθάνοντα χρόνου από τα 

φυσιολογικά επίπεδα είναι κάτι που οι συνάδελφοι/μελετητές δεν είχαν-εως τώρα-

εξετάσει και κανείς δεν ανέφερε παρόμοια ευρήματα. Επομένως, τα στελεχιαία 
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ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους, όντας εύκολα στη 

χορήγηση, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένα άμεσο και εύκολο 

διαγνωστικό εργαλείο για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, έτσι ώστε να αρχίσει 

η λογοθεραπευτική παρέμβαση και αποκατάσταση των προβλημάτων από μικρή 

ηλικία. Στη συνέχεια, θα μπορούσαμε να επανεξετάσουμετο δείγμα μας, ειδικότερα 

αυτό των μικρών ηλικιών, για να δούμε αν με την πάροδο του χρόνου και την 

ωρίμανση του εγκεφάλου επέρχεται κάποια αλλαγή στο λανθάνοντα χρόνο των 

κυμάτων. Τέλος, θα μπορούσαμε ως συνέχεια της έρευνας να εφαρμόσουμε στο 

δείγμα μας φλοιϊκά ακουστικά προκλητά δυναμικά και να ελέγξουμε τη λειτουργία 

και τις αντιδράσεις του φλοιού των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και των 

φυσιολογικών παιδιών. 
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