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Πρόλογος 

Τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα της απόκτησης και χρήσης ενός συστήματος 

ηλεκτροεγκεφαλογραφίας λόγω του υψηλού κόστους του έχει υπερπηδηθεί με την κυκλοφορία 

πολλών εναλλακτικών συστημάτων λιγότερων δαπανηρών. 

Το πιο εξελιγμένο από αυτά του μικρού κόστους συστήματα είναι το Emotiv Epoc. 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του Emotiv Epoc έναντι των συμβατικών συστημάτων 

ηλεκτροεγκεφαλογραφίας αποτελεί το γεγονός ότι είναι ασύρματο. Το γεγονός αυτό ανοίγει 

καινοτόμες οδούς στο πεδίο το νευροεπιστημών αφού δύναται η εκτέλεση πειραμάτων ευρέων 

εφαρμογών όπως π.χ. λήψη ηλεκτροεγκεφαλικών μετρήσεων εν κινήσει. 

Μια τέτοια εφαρμογή μπορεί επίσης  να αποτελεί  και η εκτέλεση πειραμάτων σε μικρά παιδιά στα 

οποία η καλωδίωση μπορεί να καταστεί πολύ δύσκολη. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε 

παιδία για έγκαιρη  διάγνωση της  δυσλεξίας η οποία κρίνεται επιβεβλημένη σε πολύ μικρές ηλικίες 

.Μειονέκτημα όμως ενός τέτοιου ασύρματου συστήματος  θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι 

είναι η αυξημένη παρουσία θορύβου. Ο θόρυβος αυτός θα μπορούσε να πηγάζει τόσο 

κατασκευαστικά ( αφού η πληροφορία καταγράφεται ασύρματα ) όσο και λόγω του γεγονότος ότι 

τέτοιου είδους πειράματα δεν λαμβάνουν χώρα σε μονωμένο ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλον. 

Επιπρόσθετα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι απαραίτητοι προκειμένου να σχεδιαστεί και να 

εκτελεστεί  ένα οποιοδήποτε πείραμα προκλητών δυναμικών  και η αξιοπιστία τους ως ένα μεγάλο 

βαθμό εξαρτάται από αυτούς. 

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των ηλεκτρονικών υπολογιστών λόγω του ότι η χρήση τους βρίσκει 

εφαρμογή σε μια πληθώρα εφαρμογών δεν καθίσταται δυνατό να παρέχει την χρονική ακρίβεια η 

οποία είναι απαραίτητη σε τέτοιου είδους πειράματα. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του κατά πόσο ένα τέτοιο 

σύστημα ασύρματης ηλεκτροεγκεφαλογραφίας όπως το Emotiv Epoc  σε συνδυασμό με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους οποίους έχουμε στην διάθεση μας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

πειράματα προκλητών δυναμικών σε άτομα με δυσλεξία για την ανάκτηση μετρήσεων μεγάλης 

ακρίβειας. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, Προκλητά Δυναμικά, Δυσλεξία, Emotiv Epoc, 

Black Box Toolkit,  Δείκτες Συγχρονισμού, EEGLAB, FLIP. 
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Abstract 

In recent years, the low-cost wireless EEG systems have become available, spurred by applications 

in the game industry. These systems offer a wider and more innovative range of options, for 

example EEG recordings while in motion and are easier to use so they are suitable for children and 

special populations. For example such systems can in principle be used for mass screening for early 

diagnosis of dyslexia, an application of tremendous importance for the individual and society. 

One of the most advanced such systems is the Emotiv Epoc. The wider and more innovative range 

of options that EEG systems like the Emotiv Epoc provide cannot however be applied to 

neuroscience experiments, before some technical limitations are overcome.  

One such drawback is the higher noise levels compared to clinical devices. The source of the noise 

could be a manufacturing issue (since the data are recorded wirelessly) or the fact that such 

experiments do not take place in an environment properly insulated from electromagnetic noise.  

Moreover, computers are necessary in order to design and execute a protocol for evoked response 

potentials (ERPs) experiments and the precision of the measurements and specifically issues of 

timing control depend critically on the computer hardware and software.  In clinical and research 

systems specialized software and hardware for this purpose are available and they are the product of 

decades of highly specialized work. Very few such software exist today for research and clinical 

applications with wireless EEG systems in general although some simple tools are beginning to 

appear.   

The purpose of this thesis is to investigate whether a wireless EEG system like the Emotiv Epoc can 

be used with general-purpose computers to retrieve and record precise measurements in order to 

successfully conduct ERP experiments in general, focusing for the sake of an explicit example  to 

an application for dyslexia, that is of interest to the host laboratory today. 

Keywords: EEG,  Evoked Response Potentials (ERPs), Dyslexia, Emotiv Epoc, Black Box Toolkit, 

EEGLab,  FLIP. 
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1 Εισαγωγή 

Οκτώ συνολικά κεφάλαια περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία. 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της ηλεκτροφυσιολογίας του εγκεφάλου 

επικεντρώνοντας κυρίως στα ηλεκτρικά δυναμικά τα οποία αποτελούν τα θεμελιώδη στοιχεία της 

λειτουργίας του. 

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανατομία του ανθρώπινου εγκεφάλου δίνοντας 

μεγαλύτερη έμφαση στις λειτουργίες και διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε λοβούς και 

ημισφαίρια ξεχωριστά. Αναπόφευκτα λόγω της φύσης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, δεν 

θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε συγκεκριμένες ανατομικές περιοχές οι οποίες θεωρούνται 

υπεύθυνες τόσο για της γνωστικές διεργασίες όσο και για την επεξεργασία των οπτικών 

ερεθισμάτων. 

Στο κεφάλαιο 4, γίνεται μια εκτενής περιγραφή της λειτουργίας του Ηλεκτροεγκεφαλογράφου και 

όλων των δομικών στοιχείων του, καθώς και των πρωτοκόλλων τοποθέτησης των ηλεκτροδίων και 

των μεθόδων επεξεργασίας του Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Επιπρόσθετα, στο ίδιο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η έννοια των προκλητών δυναμικών και η κατάταξη τους σε κατηγορίες  

περιγράφοντας τα κύρια συστατικά τους και τις μεθόδους επεξεργασίας τους. 

Στη συνέχεια και στο κεφάλαιο 5γίνεται σύνδεση μεταξύ δυσλεξίας και φυσιολογίας του 

ανθρώπινου εγκεφάλου με μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στην αιτιολογική θεωρία της δυσλεξίας 

περί ασυγχρονισμού. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί δομικό στοιχείο της παρούσας εργασίας αφού 

επεξηγεί στον αναγνώστη την αναγκαιότητα του απόλυτου συγχρονισμού στα πειράματα 

προκλητών δυναμικών και δη αυτών που σχετίζονται με το αντικείμενο της δυσλεξίας. 

Στο κεφάλαιο 6, παρουσιάζεται η γενική θεώρηση της δυσλεξίας όπως αυτή συνοψίζεται μέσω των 

διαφόρων ορισμών οι οποίοι με το πέρασμα του χρόνου της έχουν αποδοθεί, τον διαχωρισμό των 

διαφόρων κατηγοριών οι οποίες την αποτελούν και τέλος των διαφόρων αιτιολογικών θεωριών οι 

οποίες εκτίνονται στο φάσμα της παθολογικής ανατομίας, της νευροψυχολογίας και της γενετικής. 

Το κεφάλαιο 7 αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο του ειδικού μέρους της εν λόγω διπλωματικής 

εργασίας, και γίνεται εκτενής παρουσίαση της πειραματικής διαδικασίας. Στην πρώτη υποενότητα 

του συγκεκριμένου κεφαλαίου έχουμε την περιγραφή του πειραματικού πρωτοκόλλου το οποίο 

ακολουθήθηκε στο σύνολο των πειραμάτων τα οποία σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν για τους 

σκοπούς της παρούσας εργασίας. Αντίστοιχα, στην δεύτερη υποενότητα έχουμε περιγραφή του 

πειραματικού εξοπλισμού ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στα πιο πάνω πειράματα με ιδιαίτερη έμφαση 

να δίνεται στο καινοτόμο σύστημα ασύρματης ηλεκτροεγκεφαλογραφίας Emotiv Epoc. 
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Ακόμα το κεφάλαιο 8, περιέχει την περιγραφή της εκτέλεσης της πειραματικής διαδικασίας, με 

παρουσίαση του σχεδιασμού των πειραμάτων καθώς και της πειραματικής διάταξης με την βοήθεια 

κατάλληλων γραφημάτων. 

Στο κεφάλαιο 9,παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων των πιο πάνω πειραμάτων όπως 

αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία τους μέσω του εργαλείου EegLab το οποίο χρησιμοποιήθηκε 

τόσο για την επεξεργασία όσο και την ανάλυση  τους. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 10 περιλαμβάνονται τα τελικά συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν κατά την 

διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας και κυρίως μέσω των τελικών 

πειραμάτων τα οποία σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτής. 
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2 Στοιχεία εγκεφαλικής νευροφυσιολογίας 

2.1 Δομή του  νευρώνα 

Η λειτουργική μονάδα του νευρικού συστήματος είναι το νευρικό κύτταρο ή νευρώνας, το οποίο ως  

κύρια λειτουργία έχει τη μετάδοση και τον έλεγχο του σήματος. Κάθε νευρώνας αποτελείται από 

τρία στοιχεία, το σώμα, το οποίο συνδέεται με έναν μεγάλο αριθμό κοντών αποφυάδων, γνωστών 

ως δενδρίτες και μια μακριά αποφυάδα γνωστή ως νευράξονας. Τα προσαγωγά σήματα 

μεταδίδονται στους δενδρίτες και στο σώμα, ενώ τα απαγωγά σήματα μεταδίδονται κατά μήκος του 

νευράξονα. Η σύνδεση μεταξύ των δύο νευρικών κυττάρων ονομάζεται σύναψη. Συνήθως, στο 

άκρο του νεύρου υπάρχει μια διόγκωση η οποία ονομάζεται συναπτικό κομβίο. Στις συνάψεις, οι 

μεμβράνες των γειτονικών νευρικών κυττάρων δεν έρχονται σε άμεση επαφή, αλλά μεταξύ του 

παρεμβάλλεται η συναπτική σχισμή, κάτι που έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μετάδοση του 

σήματος από κύτταρο σε κύτταρο. (1) 

 

Εικόνα 2.1 Σχηματική αναπαράσταση νευρώνων με τους δενδρίτες, τους άξονες και τις συνάψεις σχ.5.1 από (2) 
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1.2 Αγωγιμότητα Κυτταρικής Μεμβράνης και Νευροδιαβίβαση 

Ολόκληρος ο νευρώνας μαζί με τον άξονα και τους δενδρίτες καλύπτεται από την κυτταρική 

μεμβράνη. Η κυτταρική μεμβράνη είναι ουσιαστικά ένα διπλό (διμοριακό) στρώμα από μόρια 

λιπιδίων, μέσα στο οποίο υπάρχουν τοποθετημένα εγκαρσίως πολλά διαφορετικά είδη πρωτεϊνικών 

μορίων. Η μεμβράνη έχει πάχος περίπου 8-10nm. Τα λιπίδια του διμοριακού στρώματος είναι 

κυρίως φωσφολιπίδια, τα οποία αποτελούνται από μια υδρόφιλη κεφαλή, η οποία είναι 

συνδεδεμένη σε δύο υδρογονανθρακικές αλυσίδες που αποτελούν το υδρόφοβο τμήμα (ουρά) του 

μορίου. Όταν τα φωσφολιπίδια βρεθούν σε ένα υδατικό μέσο οργανώνονται σε διπολικό στρώμα, 

έτσι ώστε οι υδροφοβικές ουρές να είναι όσο το δυνατόν μακρύτερα από το υδατικό μέσο και οι 

υδρόφιλες κεφαλές τοποθετούνται μεταξύ του ύδατος και των υδρόφοβων ουρών. Ένα τέτοιο 

λιπαρό διμοριακό στρώμα είναι ουσιαστικά αδιαπέραστο από τα περισσότερα βιολογικώς ενεργά 

μόρια, όπως αμινοξέα και σάκχαρα, και επίσης από ιόντα. Η μεμβράνη όμως στην πραγματικότητα 

είναι ημιπερατή, διότι οι πρωτεΐνες οι ενσωματωμένες στο διμοριακό λιπιδικό στρώμα κάνουν τη 

μεμβράνη διαπερατή για πολλές ουσίες και είναι υπεύθυνες για τη λειτουργική δραστηριότητα της 

ζωντανής μεμβράνης. 

Κάποιες από τις πρωτεΐνες αυτές λειτουργούν ως δίοδοι ιόντων, προσφέροντας το κατάλληλο 

περιβάλλον ώστε ιόντα, μαζί με τα μόρια νερού που τα ακολουθούν, να διέρχονται από μέσα τους. 

Αυτές οι δίοδοι έχουν σημαντικότατη σημασία στη λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Μπορούν 

δε να χωριστούν σε διόδους ελεγχόμενες από τάση, σε χημικά ελεγχόμενες διόδους και σε μη 

ελεγχόμενες διόδους, δηλαδή αντίστοιχα ιοντικές διόδους που ανοίγουν ή κλείνουν ανάλογα με την 

τάση που τους επιβάλλεται διαμεμβρανικά, ανάλογα με την παρουσία κάποιων χημικών ουσιών και 

των χημικών φαινομένων που τις συνοδεύουν ή τέλος διόδους που δεν ελέγχονται από εξωτερικές 

συνθήκες. (2) 

Η πληροφορία μεταδίδεται κατά μήκος των νεύρων με την μορφή ηλεκτρικού σήματος γνωστού ως 

δυναμικό ενέργειας, το οποίο υπόκειται στο νόμο ΄΄όλου ή ουδέν΄΄. Ενδοκυττάριες καταγραφές σε 

νευράξονες έδειξαν ότι φυσιολογικά το εσωτερικό του κυττάρου είναι ηλεκτροαρνητικό σε σχέση 

με το εξωτερικό του, δηλαδή παρουσιάζει δυναμικό ηρεμίας της μεμβράνης περίπου -70 mV. Εάν 

ένα ερέθισμα ελαττώσει το δυναμικό της μεμβράνης ώστε να φτάσει στο βαλβιδικό δυναμικό, 

ακολουθεί αυτόματα γρήγορη εκπόλωση, η οποία αντιστρέφει τη διαφορά δυναμικού της 

μεμβράνης. Αυτό αποτελεί ένα ενεργό γεγονός και ακολουθείται από την επαναπόλωση, οπότε το 

κύτταρο επιστρέφει σε κατάσταση ηρεμίας. Η εκπόλωση αντικατοπτρίζει την τασεοεξαρτώμενη 

αύξηση της διαπερατότητας ή αγωγιμότητας της μεμβράνης για το Na+, ενώ η επαναπόλωση 

οφείλεται σε βραδύτερη, επίσης τασεοεξαρτώμενη αύξηση της αγωγιμότητας της μεμβράνης για το 

K+. (1) (3) 
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Στον πιο κάτω πίνακα, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αλλαγές κατά την διάρκεια ενός Δυναμικού 

Ενέργειας. (4) 

 

Χρόνος Διεργασίες Δυναμικό Μεμβράνης 

0ms 

Κατάσταση Ηρεμίας 
Άφιξη Βαθμιδωτού Δυναμικού 
Όλοι οι Δίαυλοι είναι κλειστοί 
Αρχίζει η εκπόλωση 

-70mV 

1ms 

Βαλβιδικό Δυναμικό 
Ανοίγουν οι δίαυλοι Na+ 

Οι δίαυλοι K+ αρχίζουν να ανοίγουν 

αλλά πολύ αργά 

-50mV 

1.5ms 

Μέγιστο δυναμικό 
Κλείνουν οι πύλες απενεργοποίησης 

των διαύλων Na+ 
Οι πύλες ενεργοποίησης των διαύλων 

K+ έχουν τώρα ανοίξει 

+30mV 

2ms 

Κατάσταση υπερπόλωσης 

Οι πύλες ενεργοποίησης των διαύλων 

K+ κλείνουν 
-80mV 

3ms 

Κατάσταση Ηρεμίας 

Η αντλία Na+-K+ επαναφέρει το 

δυναμικό 

Οι δίαυλοι Na+ είναι κλειστοί αλλά 

έτοιμοι να ξανανοίξουν 

-70mV 

 

 

Εικόνα 2.2 Ενδοκυττάρια σχηματική αναπαράσταση του δυναμικού ενέργειας ενός νευρώνα. (5) 
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2.3 Ταχύτητα αγωγής του δυναμικού ενέργειας 

Από τη στιγμή  που θα δημιουργηθούν τα δυναμικά ενέργειας μεταδίδονται ή άγονται κατά μήκος 

των νευραξόνων με την δημιουργία τομικών βρόγχων ρευμάτων. Θετικό ρεύμα διαχέεται κατά 

μήκος του άξονα, μακριά από το σημείο δημιουργίας του δυναμικού ενέργειας, και εκπολώνει το 

παρακείμενο τμήμα της μεμβράνης. Αφού επιτευχθεί το βαλβιδικό δυναμικό, δημιουργείται 

δυναμικό ενέργειας και η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται. Αν και τα τοπικά ρεύματα άγονται 

εξίσου και προς τις δύο κατευθύνσεις στο νευράξονα, το γεγονός ότι η μεμβράνη του νευρικού 

κυττάρου, για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου μετά τη δημιουργία του δυναμικού ενέργειας, 

παραμένει ανερέθιστη σε περαιτέρω διέργεση, ευθύνεται για τη μετάδοση του σήματος κατά μήκος 

του άξονα μόνο προς τη μια κατεύθυνση. Η ταχύτητα μετάδοσης του ερεθίσματος κατά μήκος του 

άξονα, δηλαδή η ταχύτητα αγωγής του νεύρου, καθορίζεται από δύο ιδιότητες της δομής του 

νεύρου. (1) 

Διάμετρος του νευράξονα : 

Η ταχύτητα αγωγής αυξάνεται με την αύξηση της διαμέτρου του άξονα, έτσι ώστε η μεγάλη 

ταχύτητα αγωγής να αποτελεί χαρακτηριστικό των μεγάλων σε διάμετρο νευρικών ινών. Αυτό 

οφείλεται στην ελάττωση της ηλεκτρικής αντίστασης στην  εξάπλωση του ρεύματος  κατά μήκος 

του κυτταροπλάσματος του άξονα, όσο αυξάνεται η εγκάρσια διατομή του νευράξονα. Δηλαδή, αν 

η διάμετρος του άξονα είναι μεγάλη το δυναμικό ενέργειας δημιουργεί μεγάλα τοπικά  ρεύματα 

κατά μήκος του νευράξονα, αναγκάζοντας ευρύτερα τμήματα της μεμβράνης να φτάσουν στο 

δυναμικό ουδού και τελικά το δυναμικό ενέργειας μεταδίδεται με μεγαλύτερη  ταχύτητα κατά 

μήκος του νεύρου. 

Έλκυτρο μυελίνης : 

Η ταχύτητα αγωγής αυξάνεται σημαντικά στις εμμύελες ίνες σε σύγκριση με τις αμύελες. H 

μυελίνη σχηματίζεται από πολλαπλές περιελίξεις της κυτταρικής μεμβράνης των κυττάρων 

Schwann που τυλίγονται γύρω από τη νευρική ίνα. Το έλυτρο της μυελίνης αποτελείται από 

μερικές έως 100 και πλέον στιβάδες κυτταρικής μεμβράνης. Τα κενά διαστήματα που 

παρατηρούνται στο έλυτρο κάθε 1 έως 2 mm είναι γνωστά ως κόμβοι Ranvier (4).  Τα δυναμικά 

ενέργειας δημιουργούνται μόνο στις περιοχές αυτές, όπου είναι απογυμνωμένη η διεγέρσιμη 

μεμβράνη του νευρώνα. Η εξάπλωση του εκπολωτικού ρεύματος από  περίσφιξη σε περίσφιξη 

γίνεται πολύ γρήγορα. Η ηλεκτρική μόνωση που παρέχεται από τις λιποειδικές στοιβάδες της 

μυελίνης βοηθά στην προαγωγή της γρήγορης αγωγής, αφού παρατηρείται ελάττωση της διαρροής 

των τοπικών ρευμάτων κατά μήκος της μεμβράνης του νευρώνα  και επομένως η εκπόλωση γίνεται 

μόνο στις περισφίξεις. Το είδος αυτό της αγωγής με άλματα από τη μία περίσφιξη στην άλλη κατά 
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μήκος του νευράξονα, ονομάζεται αγωγή με άλματα και είναι  ταχύτερη  της συνεχούς αγωγής που 

συμβαίνει στις αμύελες ίνες. Οι εμμύελες νευρικές ίνες άγουν, ανάλογα με το μέγεθος τους, με 

ταχύτητες 10-120 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. (1) 

Ενδεικτικές τιμές των ταχυτήτων αγωγής σχετικά με την κατηγορία των νευρικών ινών 

ακολουθούν στους πιο κάτω πίνακες. (6) 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 

Τύπος  Κατηγοριοποίηση  

Erlanger‐Gasser 

Διάμετρος  Μυελίνη Ταχύτητα 

Αγωγής 

Α Αα 13-20μm ΝΑΙ 80-120 m/s 

Γ Αγ 5-8μm ΝΑΙ 4-24 m/s 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 

Τύπος  Κατηγοριοποίηση  

Erlanger‐Gasser 

Διάμετρος  Μυελίνη Ταχύτητα 

Αγωγής 

Ια Αα 13-20 μm ΝΑΙ 80-120 m/s 

Ιb Αα 13-20 μm ΝΑΙ 80-120 m/s 

ΙΙ Αβ 6-12 μm NAI 33-75 m/s 

ΙΙΙ Αδ 1-5 μm ΛΕΠΤΗ 3-30 m/s 

ΙV C 0.2-1.5 μm ΟΧΙ 0.5-2 m/s 
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2.4 Συναπτική Διαβίβαση 

Όταν φτάσει το δυναμικό ενέργειας στην νευρική απόληξη, για να μεταδοθεί το σήμα περαιτέρω, 

πρέπει να επηρεάσει το γειτονικό νευρικό κύτταρο. Αυτό γίνεται στην περιοχή της σύναψης μεταξύ 

των νευρώνων και η διαδικασία αυτή αναφέρεται ως συναπτική διαβίβαση. Η διαβίβαση εξαρτάται 

από την απελευθέρωση μορίων αγγελιοφόρου από την νευρική απόληξη, ο οποίος ονομάζεται 

νευροδιαβιβαστής και επηρεάζει χημικά το γειτονικό κύτταρο. Ανάλογα με τον τύπο του 

νευροδιαβιβαστή και του υποδοχέα οι οποίοι λαμβάνουν μέρος  η μετασυναπτική μεμβράνη είτε θα 

διεγερθεί, είτε θα υποστεί ανασταλτική δράση. (7) 

 

 

Εικόνα 2.3 Σχηματική αναπαράσταση των Έλκυτρων μυελίνης και περισφίξεων Ranvier νευρώνα, σχ. 3.2 από(8) 

2.4.1 Δομή και λειτουργία της σύναψης 

Αρχές Χημικής Συναπτικής Διαβίβασης  

Το νευρικό κύτταρο που άγει το σήμα μέχρι την σύναψη ονομάζεται προσυναπτικός νευρώνας και 

καταλήγει χαρακτηριστικά σε μια ευρεία δομή που ονομάζεται τελικό κομβίο. Τα κομβία αυτά 

περιέχουν έναν μεγάλο αριθμό από προσδεμένα  στην μεμβράνη κυστίδια που περιέχουν τον 

νευροδιαβιβαστή. Το στενό διάκενο που ξεχωρίζει τον προσυναπτικό από τον μετασυναπτικό  

νευρώνα ονομάζεται  συναπτική σχισμή. Η ύπαρξη κενού μεταξύ των γειτονικών νευρώνων δείχνει 

ότι ο μηχανισμός μεταβίβασης του σήματος είναι χημικός, σε αντίθεση με την ηλεκτρική 

μεταβίβαση που απαιτεί ηλεκτρική συνέχεια στο κυτταρόπλασμα γειτονικών κυττάρων. 

Γενικά η διαδοχή των γεγονότων στην συναπτική μεταβίβαση παρουσιάζεται συνοπτικά πιο κάτω :  
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1 Η άφιξη του δυναμικού ενέργειας στην νευρική απόληξη εκπολώνει την προσυναπτική 

μεμβράνη και αυξάνει την διαβατότητα της σε Ca2+, ανοίγοντας τασεοεξαρτώμενους 

διαύλους Ca2+. 

2 Τα ιόντα ασβεστίου λόγω της ηλεκτροχημικής τους κλίσης εισέρχονται στην νευρική 

απόληξη, αφού η συγκέντρωση του ασβεστίου είναι υψηλότερη στον εξωκυττάριο χώρο σε 

σύγκριση με το κυτταρόπλασμα. 

3 Η συνεπακόλουθη αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης του Ca2+  διεγείρει την 

σύνδεση των συναπτικών κυστιδίων με την προσυναπτική μεμβράνη και την 

απελευθέρωση, με εξωκύττωση του νευροδιαβιβαστή στη συναπτική σχισμή. 

4 Ο νευροδιαβιβαστής διαχέεται στην συναπτική σχισμή και συνδέεται με μετασυναπτικούς 

υποδοχείς. 

5 Αποτέλεσμα είναι το άνοιγμα διαύλων ιόντων, που εξαρτώνται από την σύνδεση υποδοχέα 

– νευροδιαβιβαστή και η δημιουργία μετασυναπτικού ρεύματος ιόντων. Ανάλογα με τον 

νευροδιαβιβαστή που εκλύεται και τον υποδοχέα, το ρεύμα των ιόντων, μπορεί να δρα στον 

μετασυναπτικό νευρώνα είτε διεγερτικά είτε ανασταλτικά. 

6 Η μετάδοση του σήματος τερματίζεται με την απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή από τον 

υποδοχέα. Στην συνέχεια ο νευροδιαβιβαστής αποδομείται και επαναπροσλαμβάνεται από 

τον προσυναπτικό νευρώνα. (1) 

 

 

Εικόνα 2.4 Σχηματική αναπαράσταση της σχηματικής μεταβίβασης.(9) 
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2.4.2 Νευροδιαβιβαστές 

Υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικοί νευροδιαβιβαστές, γεγονός το οποίο επιτρέπει τεράστια 

ποικιλομορφία μετασυναπτικών αντιδράσεων. (8) 

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικοί από τους πιο σημαντικούς νευροδιαβιβαστές. 

Οι βιογενείς αμίνες περιλαμβάνουν τις κατεχολαμίνες, την 5-οδροξυτρυπταμίνη (σερετονίνη) και 

την ισταμίνη. Οι κατεχολαμίνες (ντοπαμίνη νοραδρεναλίνη ή νορεπινεφρίνη και αδρεναλίνη) 

ακολουθούν κοινό μεταβολικό δρόμο σύνθεσης, που περιλαμβάνει την μετατροπή του αμινοξέος 

τυροσίνη σε L-ντόπα και ακολούθως σε ντοπαμίνη. Αυτή στη συνέχεια μπορεί να μετατραπεί σε 

αδρεναλίνη (επινεφρίνη) ή νοραδρεναλίνη (νορεπινεφρίνη). Μετά την απελευθέρωση του 

νευροδιαβιβαστή, η δράση των κατεχολαμίνων τερματίζεται με την επαναπρόσληψη τους στους 

νευρώνες. 

Τα αμινοξέα αποτελούν σημαντικούς νευροδιαβιβαστές. Η γλυκίνη αναστέλλει τους κινητικούς 

νευρώνες του νωτιαίου μυελού, ενώ το γλουταμινικό και το ασπαρτικό οξύ αποτελούν διεγερτικούς 

νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου. Το γλουταμινικό οξύ μετατρέπεται επίσης σε γ-αμινοβουτυρικό 

οξύ (GABA), που είναι ανασταλτικός νευροδιαβιβαστής του εγκεφάλου. 

Τα νευροπεπτίδια, είναι σχετικά μεγάλα μόρια τα οποία αποτελούνται από 3 ως 36 αμινοξέα. 

Πολλά πεπτίδια (ορμόνες) δρουν ως νευροδιαβιβαστές. Για παράδειγμα, η ουσία P φαίνεται να 

παίζει ρόλο στην κεντρική στην κεντρική νευροδιαβίβαση του ερεθίσματος του πόνου και οι 

ενδορφίνες, που αναστέλλουν την μετάδοση του πόνου, πιθανός παρεμποδίζοντας της 

απελευθέρωση της ουσίας P. Μερικά πεπτίδια μπορεί να απελευθερώνονται επίσης από τους 

νευρώνες μαζί με κλασικούς νευροδιαβιβατές, όπως για παράδειγμα η ακετυλοχολίνη 

παρευρίσκεται σε μερικούς παρασυμπαθητικούς νευρώνες μαζί με το αγγειοδραστικό πεπτίδιο του 

εντέρου (VIP). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται συμμεταβίβαση. (1) 

2.5 Διεγερτική νευροδιαβίβαση 

Οι διεγερτικοί νευροδιαβιβαστές δρουν στη μετασυναπτική μεμβράνη και προκαλούν εκπόλωση, 

ευνοώντας έτσι τη δημιουργία δυναμικού ενέργειας. Η ηλεκτρική καταγραφή που λαμβάνεται από 

το μετασυναπτικό νευρώνα συνίσταται σε μια σύντομη εκπόλωση που ακολουθείται από μία 

βραδύτερη επιστροφή στο δυναμικό ηρεμίας και είναι γνωστή ως διεγερτικό μετασυναπτικό 

δυναμικό (excitatory postsynaptic potential – EPSP). Το διεγερτικό μετασυναπτικό δυναμικό 

διαφέρει από το δυναμικό ενέργειας σε δύο κυρίως σημεία τα οποία και παραθέτουμε πιο κάτω: 
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● Αγωγή στο κύτταρο: Το EPSP  δεν άγεται με ενεργό τρόπο στην μεμβράνη όλου του 

κυττάρου. Εκπολώνει την παρακείμενη μεμβράνη παθητικά λόγω δημιουργίας  τοπικών 

ρευμάτων, όσο όμως απομακρύνεται από τη σύναψη ελαττώνεται η επίδραση του. Το 

φαινόμενο αυτό διαφέρει τελείως από το δυναμικό ενέργειας του οποίου το μέγεθος 

παραμένει σταθερό και άγεται ενεργά κατά μήκος της μεμβράνης. (1) 

● Διαβαθμισμένη απάντηση: Το EPSP   αποτελεί μια διαβαθμισμένη απάντηση και όχι μια 

απάντηση τύπου ΄΄όλου ή ουδέν΄΄ όπως το δυναμικό ενέργειας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμός των διεγερτικών απολήξεων που διεγείρονται συγχρόνως, τόσο μεγαλύτερο είναι το 

EPSP που δημιουργείται. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται άθροιση στο χώρο, γιατί η 

επίδραση των διεγερτικών νευροδιαβιβαστών που απελευθερώνονται σε διάφορες συνάψεις 

με τον μετασυναπτικό νευρώνα αθροίζονται σε μια τελική απάντηση. Κατά τον ίδιο τρόπο, 

επαναλαμβανόμενα ερεθίσματα ενός διεγερτικού νευρώνα μπορούν να αυξήσουν την 

μέγιστη τιμή το EPSP, γιατί κάθε εκπόλωση συμβαίνει πριν επανέλθει η μεμβράνη στο 

δυναμικό ηρεμίας. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται άθροιση στο χρόνο. Εάν η άθροιση των 

EPSPs είναι τόσο μεγάλη ώστε η εκπόλωση να φτάσει την ουδό, τότε στο μετασυναπτικό 

κύτταρο δημιουργείται δυναμικό ενέργειας το οποίο και μεταδίδεται κατά μήκος του 

νευράξονα. (1) 

 

Εικόνα 2.5 Άθροιση στον χώρο μετασυναπτικών δυναμικών. (11) 

 

 

Εικόνα 2.6  Άθροιση στον χώρο μετασυναπτικών δυναμικών. (11) 
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2.6 Ανασταλτική νευροδιαβίβαση 

Η απλούστερη μορφή αναστολής (μετασυναπτική αναστολή) είναι ανάλογη με  την διέγερση όπως 

η συναπτική μεταβίβαση οδηγεί σε μεταβολές στο δυναμικό της μετασυναπτικής μεμβράνης. Στις 

περιπτώσεις αυτές όμως παρατηρείται υπερπόλωση και το δυναμικό ονομάζεται ανασταλτικό 

μετασυναπτικό δυναμικό (inhibitory postsynaptic potential-IPSP ). Αφού απομακρύνεται το 

δυναμικό της μεμβράνης από το δυναμικό της ουδού, είναι πιο δύσκολη η δημιουργία δυναμικού 

ενέργειας από την δράση του διεγερτικού ερεθίσματος. Σε ένα δεδομένο νευρώνα τα IPSPs και τα  

EPSPs από διαφορετικές συνάψεις αθροίζονται αλγεβρικά. Έτσι, τα σήματα από διαφορετικές 

εισόδους σε ένα νευρώνα προστίθενται σταδιακά και το δυναμικό ενέργειας θα δημιουργηθεί μόνο 

στην περιοχή εκείνη του νευράξονα που το δυναμικό θα φτάσει στην ουδό. Τελικά η συχνότητα 

των δυναμικών ενέργειας εξαρτάται από την ισορροπία των διεγερτικών και των ανασταλτικών 

επιδράσεων σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. 

2.6.1 Προσυναπτική αναστολή 

Υπάρχει η δυνατότητα ελάττωσης του μεγέθους ενός EPSP που δημιουργείται από ένα διεγερτικό 

ερέθισμα, μέσω ανασταλτικών νευρώνων, χωρίς την δημιουργία IPSP στον μετασυναπτικό 

νευρώνα. Η προσυναπτική αυτή αναστολή δημιουργείται με την δράση ανασταλτικών νευρώνων 

που δεν συνάπτονται με το μετασυναπτικό κύτταρο, αλλά με τον  άξονα του διεγερτικού νευρώνα. 

Η δραστηριότητα του ανασταλτικού αυτού νευρώνα ελαττώνει το ποσό του διεγερτικού 

νευροδιαβιβαστή που απελευθερώνεται όταν διεγερθεί ο άξονας. Η δράση αυτή εξαρτάται από την 

εκπόλωση του άξονα του προσυναπτικού κυττάρου, που ελαττώνει το εύρος των δυναμικών 

ενέργειας στην νευρική απόληξη, γιατί το δυναμικό αρχίζει από αυξημένο βασικό δυναμικό. Το 

ποσό του νευροδιαβιβαστή που απελευθερώνεται εξαρτάται από το μέγεθος του δυναμικού 

ενέργειας και επομένως το EPSP που προκαλείται στο μετασυναπτικό νευρώνα είναι μικρότερο του 

αναμενόμενου. Μερικοί ανασταλτικοί ενδονευρώνες του νωτιαίου μυελού είναι πιθανόν να ασκούν 

την δράση του μέσω προσυναπτικής αναστολής αυτού του είδους. (1) 

2.7 Ιοντικοί μηχανισμοί των μετασυναπτικών δυναμικών 

Οι νευροδιαβιβαστές προκαλούν τις μεταβολές που περιγράφηκαν παραπάνω στην μετασυναπτική 

μεμβράνη ανοίγοντας διαύλους ιόντων που η ενεργοποίηση τους εξαρτάται από την σύνδεση του 

νευροδιαβιβαστή με τον υποδοχέα. Οι δίαυλοι αυτοί ονομάζονται χημειοευαίσθητοι (receptor 

operated ion channels). Στην περίπτωση των κινητικών νευρώνων του νωτιαίου μυελού φαίνεται 

ότι ισχύουν τα παρακάτω: 
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EPSPs δημιουργούνται ως απάντηση στο διεγερτικό νευροδιαβιβαστή γλουταμικό οξύ, ο οποίος 

ανοίγει διαύλους που επιτρέπουν την διάβαση τόσο Na+ όσο και K+  (μη ειδικοί δίαυλοι 

κατιόντων). Τελικά, η αύξηση της διαπερατότητας της μεμβράνης για το Na+ είναι μεγαλύτερη από 

εκείνη του K+ αφού το ENa (δυναμικό ισορροπίας για το νάτριο) είναι θετικό και τείνει να 

εκπολώσει το κύτταρο. 

IPSPs δημιουργούνται ως απάντηση στον ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή γλυκίνη, που προκαλεί το 

άνοιγμα χημειοευαίσθητων διαύλων που επιτρέπουν την διάβαση Cl. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

μετακινείται το δυναμικό της μεμβράνης προς το Εcl το οποίο είναι ελαφρώς αρνητικότερο του 

δυναμικού ηρεμίας της μεμβράνης.  

 

 

Εικόνα 2.7 Σχηματική αναπαράσταση της προσυναπτικής αναστολής.(11) 

3 Νευρικό σύστημα 

Τα δισεκατομμύρια των κυττάρων που αποτελούν το ανθρώπινο σώμα πρέπει να συνεργάζονται 

αρμονικά μεταξύ τους για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σώματος. Ο συντονισμός 

και η ομαλή λειτουργία σε όλα τα μέρη του σώματος εξασφαλίζεται από  το νευρικό σύστημα. Η 

συνείδηση, τα αισθήματα, η μνήμη, η μάθηση, είναι μερικές από τις σύνθετες λειτουργίες του 

νευρικού συστήματος. (9) 

Βασική λειτουργία του νευρικού συστήματος είναι : 

1. να δέχεται τα ερεθίσματα που προέρχονται από τον έξω κόσμο ή δημιουργούνται 

μέσα στο σώμα  

2. να μεταφέρει τη διέγερση πολύ γρήγορα προς τους μυς και τους εξωκρινείς αδένες. 
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Πάνω στη βασική αυτή λειτουργία προστίθενται άλλες περισσότερο πολύπλοκες, που 

χαρακτηρίζονται ως ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες. Το νευρικό σύστημα  διακρίνεται σε 

κεντρικό, σε περιφερικό και σε αυτόνομο. 

 

Το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) αποτελούν ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός. Το 

περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ) αποτελείται από τα νεύρα, που ξεκινώντας από τον εγκέφαλο 

ή το νωτιαίο μυελό φθάνουν σε κάθε τμήμα του σώματος. Βασική λειτουργία του ΠΝΣ είναι να 

μεταφέρει ερεθίσματα προς και από το ΚΝΣ. Ερεθίσματα που δημιουργούνται μεταφέρονται με τα 

νεύρα στο ΚΝΣ, όπου αφού γίνει η επεξεργασία και η εκτίμηση τους, μεταφέρονται πάλι με τα 

νεύρα στους μυς και στους αδένες. Το τρίτο μεγάλο τμήμα του νευρικού συστήματος λέγεται 

φυσικό ή αυτόνομο νευρικό σύστημα  και έχει μια κεντρική μοίρα στον εγκέφαλο και το νωτιαίο 

μυελό  και μια περιφερική μοίρα, που την αποτελούν νευρικά γάγγλια  και περιφερικά νεύρα. Το 

αυτόνομο νευρικό σύστημα ρυθμίζει τη λειτουργία ζωτικών οργάνων, όπως της καρδιάς, των 

πνευμόνων, των αδένων και των οργάνων της πέψης. 

3.1 Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 

Το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. 

Παρατηρώντας μακροσκοπικά αυτές τις δομές κανείς, μπορεί να διακρίνει τη φαιά και την λευκή 

ουσία που περιέχουν, και ενώ η φαιά ουσία αποτελείται (μικροσκοπικά) από τα σώματα των 

νευρικών κυττάρων, η λευκή ουσία αποτελείται από δέσμες νευρικών ινών οι οποίες περιβάλλονται 

από κοινό έλυτρο και αποτελούν νευρικές οδούς. Τα γάγγλια (ΚΝΣ), εγκεφαλικά και νωτιαία 

αποτελούνται από φαιά ουσία. (9) 

3.1.1 Το εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα 

Αυτό υποδιαιρείται ως εξής: 

● Στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ)  

● Στο περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ)  

3.2 Ο Εγκέφαλος 

Ο εγκέφαλος βρίσκεται μέσα στο κύτος του κρανίου περιβαλλόμενος για μεγαλύτερη προστασία 

από τρία περιβλήματα που λέγονται μήνιγγες. Το βάρος του είναι περίπου 1300-1400 γραμμάρια 



26 
 

και αντιστοιχεί στο 2% του βάρους του σώματος. Ο εγκέφαλος ενός ενήλικα αποτελείται από 100 

δισεκατομμύρια νευρώνες περίπου. (10) 

Μέσα στον εγκέφαλο περικλείονται κοιλότητες (τέσσερις συνολικά) που ονομάζονται κοιλίες του 

εγκεφάλου και περιέχουν το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (11). Οι κοιλίες του εγκεφάλου επικοινωνούν 

μεταξύ τους αλλά και με τον υπαραχνοειδή χώρο που περιβάλλει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο 

μυελό. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό παράγεται και απορροφάται συνεχώς σε μια δυναμική ισορροπία 

και περιβάλλοντας τις ευαίσθητες αυτές δομές, τις προστατεύει από τα διάφορα τραντάγματα τα 

οποία θα προκαλούσαν σημαντικές κακώσεις. 

Ο εγκέφαλος υποδιαιρείται σε πέντε μέρη και είναι τα εξής : 

1 Τελικός εγκέφαλος  

2 Διάμεσος εγκέφαλος 

3 Μέσος εγκέφαλος 

4 Οπίσθιος εγκέφαλος  

5 Έσχατος εγκέφαλος 

Μία άλλη διαίρεση όμως, πιο απλή και κατανοητή είναι αυτή η οποία διακρίνει τον εγκέφαλο σε 

τρία μέρη : τον τελικό, τον μέσο και τον οπίσθιο εγκέφαλο. Ο πρόσθιος εγκέφαλος περιλαμβάνει τα 

δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια και τον διάμεσο εγκέφαλο. Στον διάμεσο εγκέφαλο περιλαμβάνονται ο 

οπτικός θάλαμος και ο υποθάλαμος. 

 Ο οπτικός θάλαμος ή απλά θάλαμος βρίσκεται στη βάση των ημισφαιρίων και αποτελεί σταθμό 

και κέντρο διαλογής των αισθητικών ερεθισμάτων. Πολλά αισθητικά ερεθίσματα σταματούν στον 

οπτικό θάλαμο και για αυτό τον λόγο θεωρείται ότι προφυλάσσει τον εγκέφαλο από την ''αισθητική 

υπερφόρτωση ''. (9) 

Ο υποθάλαμος, βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον θάλαμο και είναι υπεύθυνος για την ρύθμιση της 

θερμοκρασίας του σώματος, της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας, της πίεσης του αίματος, του 

αισθήματος της πείνας και της δίψας, των σεξουαλικών αντανακλαστικών και των κατώτερων 

ενστίκτων. Ακόμα ο υποθάλαμος επηρεάζει άμεσα την έκκριση των ορμονών από την υπόφυση 

μέσω των νευρουποθαλαμικών ουσιών τις οποίες εκκρίνει. Έτσι, ο υποθάλαμος και υπόφυση 

διασφαλίζουν την στενή συνεργασία νευρικού και ενδοκρινικού συστήματος. 

Ο μέσος εγκέφαλος αποτελεί  ένα στενό και μικρό τμήμα του εγκεφάλου και παρουσιάζει τα σκέλη 

του εγκεφάλου και το τετράδυμο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ρύθμιση των ακουστικών και 

οπτικών αντανακλαστικών. Ακόμα από τον μέσο εγκέφαλο αναδύονται το οφθαλμοκινητικό και 

τροχιλιακό νεύρο. Τέλος, στην επιφάνεια του βρίσκεται και η επίφυση, η οποία ανήκει στους 

ενδοκρινείς αδένες. 
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Ο οπίσθιος εγκέφαλος αποτελείται από την γέφυρα, τον προμήκη και την παρεγκεφαλίτιδα. Ο 

μέσος εγκέφαλος μαζί με την γέφυρα και τον προμήκη απαρτίζουν το εγκεφαλικό στέλεχος. 

Η γέφυρα, βρίσκεται πάνω από τον προμήκη και περιέχει ανιούσες και κατιούσες δεσμίδες, οι 

οποίες συνδέουν την παρεγκεφαλίτιδα με τα εγκεφαλικά ημισφαίρια. (11) 

Ο προμήκης περιέχει τα ζωτικά κέντρα της αναπνοής και της κυκλοφορίας του αίματος. Πολύ 

μικρή βλάβη του προμήκη μυελού είναι ικανή να επιφέρει τον θάνατο λόγω παράλυσης των 

ζωτικών αυτών λειτουργιών. Ακόμα, εδώ γίνεται και ο χιασμός των νευρικών ινών έτσι ώστε το 

αριστερό τμήμα του εγκεφάλου να ρυθμίζει τις λειτουργίες του δεξιού ημιμορίου του σώματος και 

αντίθετα. 

Η παρεγκεφαλίτιδα απαρτίζεται από τρία τμήματα το σκώληκα στο κέντρο και τους δύο λοβούς 

στα πλάγια και αποτελείται εξωτερικά από φαιά ουσία και εσωτερικά από λευκή. Είναι υπεύθυνη, 

για την ρύθμιση του τόνου των μυών και την διατήρηση της ισορροπίας και στάσης του σώματος. 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1  Σχηματική αναπαράσταση Πρόσθιου, Μέσου και Τελικού εγκέφαλου.(15) 
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3.2.1 Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια 

Τα ημισφαίρια του εγκεφάλου, τα οποία αποτελούν την έδρα των λεπτομερών πνευματικών 

λειτουργιών είναι δύο, το δεξιό και το αριστερό. Χωρίζονται μεταξύ τους με μια βαθιά σχισμή, την 

επιμήκη σχισμή, αλλά και συνδέονται με διάφορους συνδέσμους, ανταλλάσσοντας έτσι τις 

πληροφορίες και γνώσεις τους. Ο κυριότερος σύνδεσμος λέγεται μεσολόβιο. 

Σε κάθε άνθρωπο υπάρχει υπερίσχυση ενός από των δύο ημισφαιρίων. Στους δεξιόχειρες 

υπερισχύει το αριστερό, ενώ στους αριστερόχειρες το δεξιό ημισφαίριο.  

Η εξωτερική επιφάνεια των ημισφαιρίων δεν είναι λεία αλλά εμφανίζει πολλαπλές αύλακες μεταξύ 

των οποίων σχηματίζονται επάρματα, που λέγονται έλικες των ημισφαιρίων. Με τις έλικες αυτές τα 

ημισφαίρια χωρίζονται σε πέντε λοβούς : το μετωπιαίο, το βρεγματικό, τον κροταφικό, τον ινιακό 

και τον κεντρικό. Οι λοβοί αυτοί, αντιστοιχούν τοπογραφικά στα οστά του εγκεφαλικού κρανίου. 

(9) 

Ο μετωπιαίος λοβός φαίνεται ότι αποτελεί κέντρο συναισθημάτων και σχετίζεται με την 

προσωπικότητα, τα ηθικά χαρακτηριστικά και τις νοητικές λειτουργίες (πχ η σκέψη, βούληση). 

Επίσης, περιέχει μια περιοχή η οποία ελέγχει τις ενεργείς εκούσιες μυϊκές κινήσεις καθώς και το 

Εικόνα 3.2 Σχηματική ανατομική και λειτουργική αναπαράσταση του εγκεφάλου. (108) 
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κέντρο του λόγου. Ακόμα, στην αριστερή περιοχή του μετωπιαίου λοβού βρίσκεται και το κέντρο 

Broca, το οποίο θεωρείται και το κέντρο του λόγου αφού θεωρείται ότι ευθύνεται για τον κινητικό 

σχεδιασμό και την εκτέλεση της ομιλίας. 

Ο βρεγματικός λοβός περιέχει τα κέντρα του λόγου, γνωσίας, ευπραξίας και άλλων ανώτερων 

πνευματικών λειτουργιών. Επίσης, περιέχει την αισθητική περιοχή. Τέλος, στην 

κροταφοβρεγματική περιοχή βρίσκεται και το κέντρο του Wernicke, το οποίο χρησιμεύει στην 

κατανόηση του λόγου. Βλάβη τόσο σε αυτό το κέντρο όσο και στο κέντρο Broca το οποίο έχουμε 

προαναφέρει, επιφέρει αφασία και απώλεια της ικανότητας για ομιλία ή γραπτό λόγο. (11) 

Ο κροταφικός λοβός αποτελεί το κέντρο της ακοής ενώ μαζί με τον κεντρικό λοβό (ή νήσο του 

Reil) προς τα έσω ελέγχουν διάφορα ένστικτα και συναισθήματα. Το κέντρο της όσφρησης 

βρίσκεται επίσης σ' αυτή την περιοχή. Ακόμα, ο ιππόκαμπός ο οποίος θεωρείται σπουδαία 

ανατομική περιοχή του εγκεφάλου βρίσκεται στους κροταφικούς λοβούς και σχετίζεται με την 

μάθηση και την μνήμη. Επίσης, ο ιππόκαμπος είναι η πρώτη περιοχή του εγκεφάλου η οποία 

παρουσιάζει βλάβες στην άνοια και στην νόσο Alzheimer. 

Τέλος, στον ινιακό λοβό βρίσκεται το κέντρο της όρασης όπου καταλήγει το οπτικό νεύρο αφού 

χιαστεί προηγουμένως  με το διπλανό του. Βασικό “καθήκον” του ινιακού λοβού είναι να διατηρεί 

μια βασική χωρική οργάνωση των οπτικών πληροφοριών, αλλά επίσης και να αποσπά και να 

οργανώνει οπτικές ιδιότητες όπως η τοπική μορφή, η κίνηση, το χρώμα και το βάθος. Κάθε μία από 

τις παραπάνω λειτουργίες λαμβάνει χώρο σε διαφορετική περιοχή του ινιακού λοβού. 

Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής : 

 

● Περιοχή V1: Ο “μεγεθυντικός φακός” :Η περιοχή V1 διαθέτει έναν καλά ορισμένο χάρτη 

της χωρικής πληροφορίας της όρασης. Η αντιστοιχία ανάμεσα σε συγκεκριμένες περιοχές 

της και σε περιοχές του υποκειμενικού οπτικού πεδίου είναι πολύ ακριβής, ακόμα και τα 

τυφλά σημεία είναι χαρτογραφημένα σε αυτή την περιοχή. Επιπρόσθετα, η περιοχή V1  

μεγεθύνει στο μέγιστο το κέντρο της όρασής μας, καθώς οι περισσότερες πληροφορίες 

προέρχονται κυρίως από τους φωτοσυλλέκτες (ραβδία και κωνία) στο κέντρο του 

αμφιβληστροειδή (retina) και λιγότερο από φωτοσυλλέκτες στην περιφέρειά του. 

● Περιοχή V2: Το ξεκαθάρισμα των φιγούρων : Πολλές από τις λειτουργίες της περιοχής 

V2 είναι όμοιες με τις λειτουργίες της περιοχής V1, αλλά η V2 ανιχνεύει ελαφρώς πιο 

πολύπλοκα χαρακτηριστικά όπως το περίγραμμα και η διάκριση μεταξύ του αντικειμένου 

και του φόντου.  
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● Περιοχή V3: Βάθος και απόσταση : Η περιοχή V3 με τη σειρά της περιβάλλει την V2 από 

την οποία εξάλλου λαμβάνει και τις πληροφορίες προς επεξεργασία. Σε αυτό το επίπεδο ο 

εγκέφαλος κάνει όλες τις απαραίτητες επεξεργασίες ώστε να μπορούμε να έχουμε στην 

αντίληψη του βάθους και της απόστασης. 

● Περιοχή V4: Η περιοχή V4 όπως και η περιοχή V1 είναι υπεύθυνη για τον 

προσανατολισμό, την χωρική συχνότητα και τον διαχωρισμό των χρωμάτων. Σε αντίθεση  

όμως με την V1 μπορεί να εντοπίσει μη πολύπλοκα αντικείμενα όπως γεωμετρικά σχήματα 

και δεν έχει την δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων. Κυρίως όμως θεωρείται ως η πιο 

σημαντική περιοχή για την αναγνώριση χρωμάτων και για την αντίληψη της σταθερότητας 

τους, αφού κάθε κύτταρο της αντιδρά επιλεκτικά σε κάποιο συγκεκριμένο χρώμα στο 

υποδεκτικό της πεδίο. 

● Περιοχή V5: Κίνηση : Η περιοχή V5 είναι πιο μπροστά στον ινιακό λοβό και έχει 

ερευνηθεί εντατικά επειδή έχει μια πολύ καλά ορισμένη εξειδίκευση η οποία δεν είναι άλλη 

από την επεξεργασία των πληροφοριών της κίνησης.  Στους ανθρώπους, η διμερής ζημία σε 

αυτές τις περιοχές του οπτικού φλοιού μπορεί να οδηγήσει στην λεγόμενη κινητική αγνωσία 

(αδυναμία αντίληψης της κίνησης ενός αντικειμένου). (8) 

Μορφολογικά, τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια δεν διαφέρουν μεταξύ τους ενώ λειτουργικά 

υπάρχουν διαφορές ( πχ το αριστερό επικρατεί στους δεξιόχειρες ). Μέσα σε κάθε ημισφαίριο 

περικλείεται η πλάγια κοιλία του εγκεφάλου ενώ αποτελούνται εξωτερικά από την φαιά ουσία που 

λέγεται φλοιός των ημισφαιρίων και εσωτερικά από λευκή ουσία που περιέχει τους πυρήνες των 

ημισφαιρίων. Οι πυρήνες αυτοί είναι μάζες φαιάς ουσίας μέσα στη λευκή και ονομάζονται βασικά 

γάγγλια και ανήκουν στο εξωπυραμιδικό σύστημα. Το σύστημα αυτό, συντονίζει και τροποποιεί τις 

διάφορες κινήσεις των μελών του σώματος οι οποίες αρχικά μαθαίνονται και μετά γίνονται 

αυτόματε πχ το βάδισμα. Ενδεχόμενη βλάβη στα βασικά γάγγλια από εγκεφαλίτιδα ή 

αρτηριοσκλήρωση προκαλεί τη νόσο του Parkinson. (11) 

Συνοπτικά οι λειτουργίες των ημισφαιρίων είναι οι εξής : 

● Δέχονται όλα τα ερεθίσματα της περιφέρειας και τα ερμηνεύουν καθιστώντας τα συνειδητά. 

● Δίνουν εντολές για όλες τις εκούσιες κινήσεις. 

● Ελέγχουν τις ανώτερες λειτουργίες οι οποίες καθορίζουν την προσωπικότητα και το νοητικό 

επίπεδο του ατόμου. 

● Εξασκούν υποσυνείδητο έλεγχο σε πολλές λειτουργίες του σώματος. 

Εξασκούν έλεγχο σε κατώτερα μέρη του εγκεφάλου διασφαλίζοντας την αρμονία στη συνεργασία 

των διαφόρων συστημάτων του σώματος. (9) 
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Εικόνα 3.3 Σχηματική αναπαράσταση των οπτικών κέντρων του εγκεφάλου σχ.2 από (8) 
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4 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) 

4.1 Ιστορική Αναδρομή 

Το 1791 ο Galvani δημοσίευσε την ιδέα ότι τα «νεύρα» περιέχουν μία εγγενή μορφή ηλεκτρισμού. 

Το 1848 ο Du Bois Reymond ανακάλυψε ότι η δραστηριότητα των περιφερειακών νεύρων 

συνοδευόταν από μετρήσιμες μεταβολές του ηλεκτρικού δυναμικού. Αυτό έδωσε ώθηση στην 

επιστημονική κοινότητα να ερευνήσει για μεταβολές της ηλεκτρικής δραστηριότητας οι οποίες θα 

οφείλονταν στο νευρικό σύστημα και θα ήταν ενδεικτικές της λειτουργίας του. (2) 

Το 1875, ο Richard Clayton, ένας Βρετανός φυσιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Liverpool, 

ανακάλυψε ότι ήταν δυνατή η καταγραφή αλλαγών στα ηλεκτρικά δυναμικά που προέρχονταν από 

τα '' ασθενή ρεύματα του εγκεφάλου από κεφάλια ζωντανών πιθήκων, γάτων και κουνελιών. Πάνω 

από 50 χρόνια αργότερα, ο Hans Berger, Γερμανός ψυχίατρος, ανέφερε αυτό που θεωρείται πρώτη 

καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου στον άνθρωπο. Αυτό το δυναμικό έγινε 

γνωστό ως δυναμικό Berger  ή κύμα. Πάνω από 10 χρόνια μετά από αυτή την ανακάλυψη, η οποία 

δεν έγινε απόλυτος αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα, οι Adrian και Mathews (1934) 

ανέφεραν μια μελέτη, στο πλαίσιο της οποίας μπόρεσαν να καταγράψουν ηλεκτρική 

δραστηριότητα από τους οσφρητικούς βολβούς των σκαντζόχοιρων. Τα ρεύματα που κατέγραψαν 

ήταν ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (ΗΕΓ),γνωστά πιο απλά ως εγκεφαλικά κύματα. Η τεχνική του 

εγκεφαλογραφήματος αποτελεί πλέον μέρος του οπλοστασίου του σύγχρονου κλινικού και η 

επιλεκτική χρήση της μπορεί να παράσχει χρήσιμες κλινικές πληροφορίες, όπως επίσης και  

πληροφορίες χρήσιμες για την επιστημονική έρευνα. (12) 

 

 

Εικόνα 4.1 Μία από τις πρώτες προσπάθειες καταγραφής ΗΕΓ του HANS BERGER 1924 σχ.7 από (13) 



33 
 

4.2 Λειτουργία Ηλεκτροδίων 

Η τεχνική του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος είναι συνήθως μη διεισδυτική για τον άνθρωπο. Στον 

οργανισμό δεν εισβάλει μηχανικός εξοπλισμός, γιατί η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου 

καταγράφεται μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στην επιφάνεια  του δέρματος. 

Τα ηλεκτρόδια καταγραφής ΗΕΓ και η σωστή λειτουργία τους, είναι καθοριστικής σημασίας για 

την απόκτηση κατάλληλων και υψηλής  ποιότητας  δεδομένων. Για την λήψη ενός 

εγκεφαλογραφήματος αρχικά πρέπει να γίνει η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων πάνω στο κεφάλι 

όπου αυτά με την σειρά τους, είναι υπεύθυνα για την ανίχνευση και μετατροπή των ιοντικών 

ρευμάτων του εγκεφάλου σε ηλεκτρικά ρεύματα μέσα στα καλώδια τα οποία θα μεταβιβαστούν 

μέσα στα ηλεκτρονικά του συστήματος. Τα ηλεκτρόδια θα πρέπει να τοποθετούνται σε καλά 

καθαρισμένη περιοχή του κρανίου στην οποία έχουμε τοποθετήσει μια κολλώδη ουσία αφού η 

αντίσταση της σύνδεσης θα πρέπει να είναι μικρότερη από 5KOhms. 

Υπάρχουν πολλοί τύποι ηλεκτροδίων, συχνά με διαφορετικά χαρακτηριστικά Οι κυριότεροι πέντε 

τύποι ηλεκτροδίων είναι οι εξής (14): 

● Μιας χρήσης  

● Επαναχρησιμοποιήσιμα ηλεκτρόδια με σχήμα δίσκου (χρυσός, ασήμι, ανοξείδωτο χάλυβα 

ή κασσίτερο) 

● Κάλυμμα  ηλεκτροδίων  

● Με χρήση φυσιολογικού ορού ηλεκτρόδια 

● Ηλεκτρόδια βελόνας 

 

Παρόλο, που υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ποικιλία τύπων ηλεκτροδίων, όλων η λειτουργία 

επιτυγχάνεται μέσω της διασύνδεσης μετάλλου – ηλεκτρολύτη. Το μέταλλο εξαρτάται από την 

κατασκευή του ηλεκτροδίου, ενώ ο ηλεκτρολύτης από την κολλώδη ουσία η οποία 

χρησιμοποιείται. Μέσω αυτής της διασύνδεσης είναι δυνατή η μετατροπή των ιοντικών ρευμάτων 

του εγκεφάλου σε ηλεκτρικά ρεύματα, τα οποία θα μεταβιβαστούν με την σειρά τους στα 

επιμέρους ηλεκτρονικά του συστήματος για επεξεργασία. Η μεταφορά και μετατροπή των 

ρευμάτων επιτυγχάνεται ως εξής: Το ρεύμα μεταφέρεται μέσω του συνόρου μετάλλου – 

ηλεκτρολύτη καθώς το ηλεκτρόδιο οξειδώνεται και παράγονται κατιόντα και ηλεκτρόνια. Τα 

κατιόντα αποφορτίζονται μέσα στον ηλεκτρολύτη και τα ηλεκτρόνια μεταφέρουν το φορτίο στις 

απολήξεις των ηλεκτροδίων. Παρόμοια, τα ανιόντα μέσα στον ηλεκτρολύτη μετακινούνται προς τα 

ηλεκτρόδια προκειμένου να μεταφέρουν ελεύθερα ηλεκτρόνια. Έτσι δημιουργείται ένα δυναμικό 

μεταξύ του συνόρου μετάλλου – ηλεκτρολύτη λόγω της άνισης συγκέντρωσης ιόντων και 
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κατιόντων. Αυτό το δυναμικό, το οποίο ονομάζεται Half – CellPotential, μεταφράζεται ως συνεχές 

ρεύμα στα ηλεκτρονικά του συστήματος. Συνοπτικά, όταν μέσα στον εγκέφαλο δημιουργηθεί ροή 

ιόντων θα έχουμε αυτόματα μεταβολή της ιοντικής συγκέντρωσης η οποία θα προκαλέσει και 

αντίστοιχη μεταβολή της διαφοράς δυναμικού μεταξύ των στρωμάτων μετάλλου – ηλεκτρολύτη. Η 

μεταβολή αυτή, με την σειρά της θα προκαλέσει και μεταβολή της ροής των ηλεκτρονίων στα 

ηλεκτρόδια. Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρόδιο είναι αυτό του χλωριούχου άργυρου AgCl 

λόγω του χαμηλής διαφοράς δυναμικού (περίπου 220 mV) την οποία παρέχει και της εύκολης 

κατασκευής του. 

Στη περίπτωση της πολυκαναλικής καταγραφής προτιμώνται τα καλύμματα ηλεκτροδίων τα οποία 

συνήθως αποτελούνται από δίσκους Ag-AgCl με διάμετρο 1-3 mm και με μακριά καλώδια τα 

οποία συνδέονται με τον ενισχυτή. Τα ηλεκτρόδια AgCl μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγάλη 

ακρίβεια σε καταγραφές με αργές εναλλαγές δυναμικού.  

4.3 Τοποθέτηση Ηλεκτροδίων 

Η γνώση της ακριβής θέσης των ηλεκτροδίων, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για την 

ερμηνεία μιας συγκεκριμένης καταγραφής όσο και για την σύγκριση αποτελεσμάτων τα οποία 

προκύπτουν από πολλές και διαφορετικές καταγραφές. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη 

θέσπισης και τυποποίησης ενός συγκεκριμένου μοντέλου τοποθέτησης των ηλεκτροδίων, το οποίο 

θα αποσκοπεί στην καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας. (15) 

Το 1958, η Διεθνής Ομοσπονδία Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Κλινικής Νευροφυσιολογίας 

υιοθέτησε ένα τυποποιημένο μοντέλο για την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων το οποίο ονομάζεται 

Διεθνές Σύστημα Τοποθέτησης Ηλεκτροδίων 10-20. (14) 

Το συγκεκριμένο σύστημα θεωρεί 19 θέσεις ηλεκτροδίων (και επιπρόσθετα 2 τα οποία 

τοποθετούνται στους λοβούς των αυτιών Α1/Α2 - ηλεκτρόδια αναφοράς) τα  οποία σχετίζονται με 

συγκεκριμένες ανατομικές  περιοχές του εγκεφάλου. Η ονομασία του συστήματος οφείλεται στην 

επιλογή του 20% της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων αναφοράς να αποτελεί το διάστημα 

μεταξύ των ηλεκτροδίων και αντίστοιχα το 10% της απόστασης τους να αφορά την απόσταση 

μεταξύ αυτών και των πλησιέστερων ηλεκτροδίων (2).Η υπεροχή του Διεθνές Συστήματος 

Τοποθέτησης Ηλεκτροδίων 10-20 έναντι άλλων συστημάτων και η ευρεία χρήση του, οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην εύκολη προσαρμογή του σε διάφορες διαστάσεις κεφαλιών. 

Οι τοποθετήσεις των ηλεκτροδίων επισημαίνονται σύμφωνα με τις ανατομικές περιοχές του 

εγκεφάλου. Έτσι, ανάλογα με την θέση του κάθε ηλεκτροδίου, αυτό χαρακτηρίζεται με ένα από τα 

ακόλουθα γράμματα : F (μετωπιαίας), C (κεντρική), Τ (βρεγματική), Ρ (οπίσθια), και O (ινιακή). 
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Τα γράμματα, πλαισιώνουν αριθμοί οι οποίοι ανάλογα με το αν είναι μονοί ή ζυγοί 

αντιπροσωπεύσουν τις θέσεις των ηλεκτροδίων στην αριστερή ή στη δεξιά περιοχή του κεφαλιού 

αντίστοιχα. 

 

 

 

Εικόνα 4.2 Τοποθέτηση ηλεκτροδίων σύμφωνα με το διεθνές σύστημα τοποθέτησης 10-20 σχ.3 από (15). 

 

Όπως είναι γνωστό μέσω της τοπογραφίας μπορούμε να συνδέσουμε διάφορες ανατομικές περιοχές 

του εγκεφάλου με διαφορετικές λειτουργίες. Έτσι, καθένα από τα ηλεκτρόδια τοποθετείται σε 

συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικά εγκεφαλικά κέντρα. 

Παραδείγματος χάρη, το ηλεκτρόδιο F7 τοποθετείται κοντά στα κέντρα στα οποία συντελούνται οι 

ορθολογικές διεργασίες, το Fz βρίσκεται κοντά στα κέντρα των ηθελημένων διεργασιών ενώ το F8 

αντιπροσωπεύει τα κέντρα τα οποία είναι υπεύθυνα για τις συναισθηματικές παρορμήσεις. Ακόμα, 

οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα ηλεκτρόδια C3,C4 και  Cz είναι υπεύθυνες για της αισθητικές 

και κινητικές λειτουργίες ενώ τα P3,P4 και Pz τοποθετούνται σε περιοχές στις οποίες συντελούνται 

οι διεργασίες της αντίληψης. Επίσης, τα ηλεκτρόδια Τ3 και Τ4 αντιπροσωπεύουν συναισθηματικές 

διεργασίες ενώ τα Τ5 και Τ6 λειτουργίες οι οποίες σχετίζονται με την μνήμη. Τέλος, τα ηλεκτρόδια 

το οποία τοποθετούνται κοντά στον ινιακό λοβό Ο1 και Ο2  παρουσιάζουν τις περιοχές 

επεξεργασίας των πρώιμων οπτικών ερεθισμάτων. (14) 

Δόκιμο είναι σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε, ότι εκτός από την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων 

σημαντικό ρόλο παίζει και η διάταξη τους. Έτσι σύμφωνα με τον τρόπο διάταξης ανά δύο των 

ηλεκτροδίων (montage) έχουμε την μονοπολική και διπολική μέτρηση. Το κάθε σήμα το οποίο 

ενισχύεται στον ΗΕΓ είναι η διαφορά μεταξύ των δυναμικών που ανά πάσα στιγμή παρουσιάζουν 

δύο ηλεκτρόδια μεταξύ τους. Ηλεκτρόδια τα οποία βρίσκονται «πάνω» από εγκεφαλικές περιοχές, 

οι οποίες ενδεχομένως θα παρουσιάσουν δραστηριότητα, λέγεται ότι αντιστοιχούν σε ενεργά 
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σημεία. Αντίθετα, ηλεκτρόδια τοποθετημένα πάνω από περιοχές που θεωρείται ότι δεν έχουν σχέση 

με εγκεφαλική λειτουργία, λέγεται ότι αντιστοιχούν σε ανενεργά σημεία.  

Στην μονοπολική μέτρηση αυτή η διαφορά δυναμικού μετράται μεταξύ ενός ηλεκτροδίου 

ανενεργής περιοχής και ενός ηλεκτροδίου ενεργής περιοχής. Το ηλεκτρόδιο ανενεργής περιοχής 

είναι κοινό για όλες τις μετρήσεις και αποτελεί το σημείο αναφοράς, το οποίο κανονικά δεν θα 

πρέπει να επηρεάζεται από εγκεφαλικά ρεύματα. Αυτό το κοινό ηλεκτρόδιο τοποθετείται συνήθως 

στο λοβό του αυτιού, τη μύτη, στο πηγούνι, στο λαιμό, ή ακόμα και στο κέντρο του κεφαλιού. 

Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η χρήση της μέσης τιμής όλων των 

ηλεκτροδίων ως κοινό ηλεκτρόδιο αναφοράς.  Η μονοπολική μέτρηση χρησιμοποιείται κατά κύριο 

λόγο για τις ανάγκες ψυχοφυσιολογικών ερευνών και ζητούμενο είναι μια ολοκληρωμένη και 

ταυτόχρονη, από όλα τα ηλεκτρόδια ενεργών περιοχών, πληροφόρηση σχετικά με κάθε εγκεφαλικό 

ρεύμα ιόντων το οποίο φτάνει στην εξωτερική δερματική επιφάνεια του κεφαλιού. (3) 

Αντίθετα, όταν το μετρούμενο σήμα προκύπτει ως διαφορά δυναμικού δύο ηλεκτροδίων ενεργών 

περιοχών, τότε, σύμφωνα με την ορολογία του ΗΕΓ, έχουμε «διπολική» μέτρηση. Διπολικές 

μετρήσεις για 15 ως 30 ηλεκτρόδια είναι η κοινή μεθοδολογία σε κλινικές νευρολογικές εξετάσεις 

ΗΕΓ. Αυτή η μέθοδος προσφέρει το πλεονέκτημα ότι απορρίπτει τυχόν παράσιτα τα οποία είναι 

κοινά στα δύο ηλεκτρόδια. (15) 

4.4 Χαρακτηριστικά Εγκεφαλογραφήματος 

Η τεχνική του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος χρησιμοποιείται ευρέως σε υγιείς και κλινικές ομάδες, 

για τον προσδιορισμό του επιπέδου της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου, κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας ή όταν το άτομο αντιδρά σε ένα 

συγκεκριμένο ερέθισμα. (12) 

Η μελέτη του ΗΕΓ βασίζεται στη διάκριση, στις καταγραφές δυναμικού ως συνάρτηση του χρόνου, 

της ύπαρξης ή μη συγκεκριμένων κυματομορφών, των λεγόμενων ρυθμών, κύριο χαρακτηριστικό 

των οποίων είναι οι συχνότητες των αρμονικών από τις οποίες αποτελούνται, δηλ. το φασματικό 

τους περιεχόμενο. (2) Η κατηγοριοποίηση με βάση τη συχνότητα είναι φυσικά προσεγγιστική.  

Αυτές οι κλασικές ζώνες κυμάτων από την μεγαλύτερη προς τη μικρότερη συχνότητα είναι οι εξής: 

● Δέλτα 1-4 Hz : είναι ο κυρίαρχος ρυθμός στα εγκεφαλογραφήματα τα οποία λαμβάνουν 

χώρα κατά τον βαθύ ύπνο. Πρόκειται για κύματα με μεγάλα πλάτη περίπου 75-200mV.  

● Θήτα 4-8Hz : η εμφάνιση αυτού του ρυθμού είναι σπάνια στους ενήλικες. Ο ρυθμός                         

θήτα φαίνεται να συνδέεται με μηχανισμούς καταστολής, είτε στην είσοδο σε φάση 

χαλάρωσης. Ωστόσο, αυτού του είδους τα κύματα μπορεί να εμφανιστούν κατά την 



37 
 

διάρκεια νοητικών ή συναισθηματικών διεργασιών σε συνδυασμό με τον β ρυθμό. Ακόμα, η 

εμφάνιση του Θήτα ρυθμού μπορεί να σχετίζεται με κάποια παθολογία η οποία επιφέρει 

επιβράδυνση του Άλφα ρυθμού. 

● Άλφα 8-12Hz : ο ρυθμός αυτός είναι κυρίαρχος όταν το άτομο βρίσκεται σε εγρήγορση και 

παρουσιάζεται πιο έντονος στις οπίσθιες περιοχές του εγκεφάλου. Τα κύματα αυτά, 

μπορούν να παρατηρηθούν εντονότερα όταν το άτομο βρίσκεται σε ηρεμία και με τα μάτια 

κλειστά. Ο ρυθμός Mu έχει συχνότητες παρόμοιες με αυτές των κυμάτων Άλφα, όμως τόσο 

η τοπογραφία του, όσο και η φυσιολογία του είναι διαφορετική. Τα κύματα Mu σχετίζονται 

με την λειτουργία του κινητικού φλοιού και παρουσιάζονται στο κεντρικό τμήμα του 

εγκεφάλου. Ο ρυθμός Mu αναστέλλεται με την ύπαρξη διεργασιών οι οποίες σχετίζονται με 

την κίνηση. 

● Βήτα 13-30Hz : Τα κύματα Βήτα παρουσιάζονται όταν το άτομο βρίσκεται σε έντονη 

εγρήγορση και παρουσιάζει έντονη προσήλωση. 

● Γάμμα 30-45Hz : Ο ρυθμός Γάμμα, σχετίζεται με διαδικασίες επεξεργασίας ( πχ 

αναγνώριση αισθητικού ερεθίσματος ) και με την έναρξη εκούσιων κινήσεων. (15) 
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Εικόνα 4.3  χαρακτηριστικοί ρυθμοί ηεγ: Δ (0,5-4 Hz), Θ (4-8 Hz), Α (8-13 Hz), β (13 - 30 Hz). Η τελευταία καταγραφεί που έχει 
ληφθεί κατά τη διάρκεια επιληπτικής κρίσης. ο κάθετος άξονας αντιπροσωπεύει το πλάτος ενώ ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί 
στον χρόνο, σημειώστε ότι η κλίμακα που αντιστοιχεί στο πλάτος  είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη σχ.1 από (15) 
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4.5 Επεξεργασία και Ενίσχυση Σήματος 

Το σήμα του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος προκαλείται από τους μετασυναπτικούς δενδρίτες 

εκατομμυρίων εγκεφαλικών κυττάρων, τα οποία ονομάζονται πυραμιδικά κύτταρα. Το σήμα είναι 

πολύ αδύναμο (όχι περισσότερο από 100μVolt), με αποτέλεσμα να πρέπει να ενισχυθεί πολλές 

φορές, πριν εισαχθεί στο γραμμικό πολυγράφο και παρουσιαστεί ως ΗΕΓ κύμα. (12) 

Ακόμα, σε αντίθεση με το ανοικτό ζήτημα για την επιλογή της βέλτιστης θέσης του ηλεκτροδίου 

αναφοράς, η αναγκαιότητα της απόρριψης των τεχνιτών σφαλμάτων (artifacts) αναγνωρίζεται 

παγκοσμίως. 

Το βασικό πρόβλημα έγκειται στην έλλειψη ενός λειτουργικού ορισμού για τον προσδιορισμό των 

τεχνιτών σφαλμάτων. Αυτά, μπορεί να προέρχονται λόγω της δραστηριότητας της καρδιάς ή των 

μυών, της κίνησης των ματιών, του εξωτερικού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, κακής επαφής του 

ηλεκτροδίου ή ακόμα και λόγω κάποιας κίνησης του εξεταζομένου. Έτσι πριν από την οποιαδήποτε 

αξιολόγηση των μετρήσεων κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση τους και η αφαίρεση οποιουδήποτε 

θορύβου. (15) 

Οι διαφορές δυναμικού οι οποίες καταγράφονται μέσω του εγκεφαλογραφήματος, οδηγούνται στο 

τμήμα της ενισχυτικής διάταξης του ΗΕΓ, η οποία περιέχει και διατάξεις φιλτραρίσματος 

(χαμηλοπερατά anti-aliasing φίλτρα και high-pass φίλτρα  προκειμένου να εξαλειφθούν τεχνητά 

σφάλματα από χαμηλότερες συχνότητες). 

Εκεί κάθε ανιχνευόμενο σήμα ενισχύεται ώστε να μπορεί να μετρηθεί με ευχέρεια. Συντελεστές 

ενίσχυσης της τάξης του 10
5 

είναι συνηθισμένοι. Η πρώτη βαθμίδα ενίσχυσης, οι προενισχυτές, 

πρέπει να αποτελείται από ενισχυτές χαμηλού θορύβου. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται κυκλώματα 

με συνδυασμούς διαφορικών ενισχυτών, ώστε ο λόγος απόρριψης κοινού σήματος (common mode 

rejection ratio - CMRR) να είναι στο επίπεδο των 120 dB. Κατόπιν τα αναλογικά σήματα μέσω 

συσκευής πολυπλεξίας οδηγούνται στον μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D), όπου ως 

ψηφιακά πλέον σήματα καταμετρώνται από ηλεκτρονικό βολτόμετρο. Στη συνέχεια, ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής αποθηκεύει τα ψηφιακά δεδομένα των μετρήσεων, οπότε υπάρχει η 

δυνατότητα για ψηφιακή επεξεργασία και απεικόνιση του σήματος, είτε κατά τη διάρκεια των 

μετρήσεων (εντός γραμμής - online), είτε σε υστερότερο χρόνο εφόσον αποθηκευτεί το σήμα στο 

δίσκο του υπολογιστή (εκτός γραμμής - offline). (2) 

Στην περίπτωση της ψηφιακής επεξεργασίας του ΗΕΓ, θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι το 

δίλημμα της επιλογής μονοπολικής ή διπολικής μέτρησης δεν υφίσταται αφού μπορούμε να έχουμε 

μετατροπή του σήματος από την μια διάταξη στην άλλη. 
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4.5.1 Εξαγωγή Βασικών Χαρακτηριστικών ΗΕΓ 

Η εξαγωγή των βασικών χαρακτηριστικών ενός ΗΕΓ αποτελεί σημαντικό κομμάτι της περαιτέρω 

επεξεργασίας και ανάλυσης. 

Η εξαγωγή χαρακτηριστικών στο πεδίο του χρόνου, η οποία συνήθως λαμβάνει χώρα κατά την 

διάρκεια πειραμάτων προκλητών δυναμικών (με οπτικά ερεθίσματα VEPs, δυναμικά τα οποία 

σχετίζονται με την κίνηση MRPsκ.α.)  αποσκοπεί στην ανάλυση της μορφολογίας των 

κυματομορφών ενός εγκεφαλογραφήματος με βάση χαρακτηριστικά όπως το πλάτος κ.α.. 

Η εξαγωγή χαρακτηριστικών στο πεδίο των συχνοτήτων  χρησιμοποιείται συνήθως σε πειράματα 

με συστήματα Διεπαφής Εγκεφάλου – Υπολογιστή (BCI), για τον υπολογισμό της τάξης του Mu 

και Βήτα ρυθμού. 

Ακόμα βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν, η διαφορά φάσης των σημάτων και οι προσεγγίσεις για 

το επίπεδο συγχρονισμού μεταξύ των νευρώνων. Τα χαρακτηριστικά και ο σχετικός με ερέθισμα 

συγχρονισμός ή αποσυγχρονισμός (ERD/ERS) τους, εξάγονται και χρησιμοποιούνται για τον 

σχεδιασμό των συστημάτων διεπιφάνειας εγκεφάλου (BCI). 

Τέλος τα χαρακτηριστικά, τα οποία σχετίζονται με τις τοπογραφικές εναλλαγές του ΗΕΓ 

προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την πραγματική πηγή της κυρίαρχης νευρωνικής 

δραστηριότητας, η οποία συμβάλει στο καταγεγραμμένο σήμα. Μέθοδοι Spatial Filtering μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την βελτίωση των χαρακτηριστικών του χρόνου και της συχνότητας 

για την δημιουργία τοπογραφικού χάρτη της λειτουργίας του εγκεφάλου. 

Τα Surface Laplacian (SL), Common Spatial Patterns (CSPs) and Signal Space Projection (SSP) 

αποτελούν τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους οι οποίες αποσκοπούν στην βελτίωση των 

δεδομένων του ΗΕΓ και στην εξαγωγή καλύτερων χαρακτηριστικών. 

Με χρήση  αυτών των υψηλής ανάλυσης αλγόριθμων, η χωρική διακριτική ικανότητα μπορεί να 

μειωθεί στα 2-3 cm σε σχέση με τα 6-10cm των αρχικών μας δεδομένων τα οποία προέκυψαν από 

την καταγραφή. (16) 

4.5.2 Αποθορυβοποίηση ΗΕΓ 

Όπως προαναφέραμε, ο θόρυβος οποιασδήποτε πηγής (είτε ηλεκτρονικής, είτε βιολογικής) 

συμβάλει σημαντικά στην παραμόρφωση των βασικών χαρακτηριστικών του ΗΕΓ. Παραδείγματος 

χάρη η αλλαγή στην αντίσταση των ηλεκτροδίων, η τάση του δέρματος, πιθανή κίνηση των 

ηλεκτροδίων μπορεί να οδηγήσουν στην δημιουργία σημάτων τα οποία μοιάζουν κατά πολύ με τα 

αργά δυναμικά του εγκεφαλικού φλοιού (slow cortical  potentials SCPs). 



41 
 

Ακόμα, η κίνηση των ματιών και της γλώσσας ή του στόματος του εξεταζόμενου κατά την διάρκεια 

των μετρήσεων έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση του φάσματος του ΗΕΓ στις υψηλές 

συχνότητες και την εισαγωγή θορύβου μεγάλου πλάτους αντίστοιχα. (17) 

Έτσι, αν δεν γίνει προσεκτική αφαίρεση κάθε είδους θορύβου τα χαρακτηριστικά τα οποία 

εξάγονται από το ΗΕΓ θα επηρεαστούν αρνητικά με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η αξιοπιστία και 

η ακρίβεια του συνόλου των μετρήσεων. 

Μια ιδανική μέθοδος απόρριψης θορύβου ενός ΗΕΓ, θα έπρεπε να πληροί τα εξής χαρακτηριστικά:  

● Απολύτως αυτόματη. 

● Εφαρμόσιμη σε γενικές περιπτώσεις και γενικά είδη θορύβου. 

● Η λειτουργία της να βασίζεται σε ελάχιστες υποθέσεις για τα χαρακτηριστικά των σημάτων 

θορύβου. 

Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη αυτή έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πλήθους μεθόδων 

αποθορυβοποίησης του σήματος  ανάλογα με τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία επιβάλλει το 

πείραμα να θωρακιστούν. 

Αποθορυβοποίηση Χρονικών Χαρακτηριστικών   

Η μέθοδος της Απόρριψης συνίσταται στο γεγονός της απόρριψης των δοκιμών οι οποίες περιέχουν 

θόρυβο. Ενώ θεωρείται, μια αρκετά απλή μέθοδος χωρίς πολύπλοκους υπολογισμούς, η συλλογή 

των σημάτων του ΗΕΓ είναι χρονοβόρα, τα σήματα είναι πολύτιμα και δεν υπάρχει η «πολυτέλεια» 

απόρριψης οποιασδήποτε ποσότητας πληροφοριών. Ακόμα με χρήση αυτής της μεθόδου μπορεί να 

προκύψει επηρεασμός του λόγου σήματος – θορύβου (signal to noise ratio SNR) αφού ο μέσος 

όρος των σημάτων είναι μικρότερος. Τέλος, υπάρχει κίνδυνος τα τελικά αποτελέσματα των 

μετρήσεων να μην είναι αξιόπιστα αφού τα δεδομένα τα οποία απομένουν για περαιτέρω 

επεξεργασία μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου. 

Επιπρόσθετα, μια άλλη μέθοδος αντιμετώπισης του θορύβου ο οποίος επηρεάζει τα χρονικά 

χαρακτηριστικά του ΗΕΓ, είναι η μέθοδος Κατωφλίου. Πρόκειται και πάλι για μια υπολογιστικά 

απλή μέθοδο με την οποία όμως αντιμετωπίζουμε πάλι τον κίνδυνο αφαίρεσης πολύτιμων 

πληροφοριών. Ακόμα, σημαντικά μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι το γεγονός ότι δεν 

έχουμε καθολική απομάκρυνση του θορύβου και ότι το κατώφλι το οποίο θέτουμε δεν είναι 

σταθερό για όλες τις δοκιμές. (17) 
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Αποθορυβοποίηση Χωρικών Χαρακτηριστικών   

Μία ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος η οποία αποσκοπεί στην αφαίρεση του θορύβου ο οποίος 

σχετίζεται με τα χωρικά χαρακτηριστικά του ΗΕΓ είναι ο Μετασχηματισμός  PCA (Principal 

Component Analysis) 

Πρόκειται για ένα γραμμικό μετασχηματισμό ο οποίος μετατρέπει τα αρχικά δεδομένα σε ένα 

καινούριο σύστημα συντεταγμένων. Ο αλγόριθμος PCA  διαχωρίζει το αρχικό σήμα σε συνιστώσες  

με μηδενική συσχέτιση, όχι κατά ανάγκη ανεξάρτητες, οι οποίες αναπαριστώνται ορθογώνια στον 

χώρο του σήματος. Η συνιστώσα με την μεγαλύτερη διασπορά μετατρέπεται σε πρώτη 

συντεταγμένη, η συνιστώσα με την δεύτερη μεγαλύτερη διασπορά μετατρέπεται σε δεύτερη 

συντεταγμένη και ούτω καθεξής. Οι συνιστώσες  με τις  μεγαλύτερες ιδιοτιμές, δηλ μεγαλύτερη 

διασπορά, αντιστοιχούν σε σήματα θορύβου (πχ λόγω κίνησης των ματιών), έτσι καθίσταται 

δυνατή η απομόνωση και η αφαίρεση των ανεπιθύμητων σημάτων. (18) 

Μειονέκτημα αυτής της μεθόδου προεπεξεργασίας θεωρείται το γεγονός ότι η χρήση της 

ενδείκνυται μόνο για σήματα θορύβου πολύ μεγαλύτερα από αυτά του καταγεγραμμένου ΗΕΓ. 

Ακόμα, η υπόθεση της ορθογώνιας σχέσης μεταξύ των σημάτων μπορεί να μην αντιστοιχεί στην 

πραγματικότητα με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε λανθασμένα αποτελέσματα. (17) 

Αποθορυβοποίηση Στατιστικών Χαρακτηριστικών   

Μία πρόσφατη και αρκετά αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης του θορύβου των μετρήσεων 

ενός ΗΕΓ είναι ο Αλγόριθμος Ανάλυσης Ανεξάρτητων Συνιστωσών (Independent Component 

Analysis – ICA). Πρόκειται, για μια υποσχόμενη τεχνική για την απομάκρυνση του θορύβου και 

την ανακατασκευή των δυναμικών του ΗΕΓ. Οι αλγόριθμοι ICA μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για 

την αποσύνθεση του ΗΕΓ με σκοπό την εξαγωγή  τεχνουργημάτων (artifacts) ή για να την μελέτη 

των σχέσεων μεταξύ δυναμικών διαφορετικών περιοχών του φλοιού του εγκεφάλου. 

Ο στόχος αυτής της μεθόδου  είναι η εύρεση κατάλληλης αναπαράστασης μη γκαουσιανών  

δεδομένων έτσι ώστε οι συνιστώσες να είναι στατιστικά ανεξάρτητες ή όσο το δυνατό ανεξάρτητες. 

Για λόγους υπολογιστικής και εννοιολογικής απλότητας, θεωρούμε  το βασικό μοντέλο γραμμικής 

ICA το οποίο περιγράφεται από την σχέση:               Αμοιβαία ανεξάρτητες πηγές χρονικών 

σημάτων      τα οποία ονοµάζονται σήµατα-πηγές (sources) αναμιγνύονται με την μήτρα Α, 

δημιουργώντας τα χρονικά σήµατα       τα οποία  ονομάζονται σήματα–απαγωγές (channels). Ο 

στόχος της μεθόδου της ανάλυσης των ανεξάρτητων Συνιστωσών  είναι να εκτιμηθεί το σήμα     , 

χωρίς καμία εκ των προτέρων πληροφορία σχετικά με τα σήματα-πηγές      ή  τους συντελεστές 

της μήτρας Α. Για να επιτευχθεί αυτό, οι ICA αλγόριθμοι εκτιμούν μια αντίστροφη μήτρα μίξης W: 

 ̂         . (19) 
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Η τεχνική ανάλυσης των ανεξάρτητων Συνιστωσών παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα αφού 

κρίνεται κατάλληλη για πολλά είδη θορύβου, αρκεί να είναι στατιστικά ανεξάρτητα από τα σήματα 

του ΗΕΓ. Ακόμα, επιτρέπει την ανακατασκευή καθαρών σημάτων χρησιμοποιώντας μόνο 

ανεξάρτητες συνιστώσες που αντιστοιχούν σε  ΗΕΓ και δεν βασίζεται στη συλλογή σημάτων 

θορύβου. Επιπρόσθετα, σε σχέση με την μέθοδο PCA διατηρεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με την εγκεφαλική δραστηριότητα και σήματα με τις ίδιες τοπογραφίες μπορούν να διαχωριστούν 

καλύτερα  βάση της στατιστικής τους ανεξαρτησίας. (17) 

 

Αποθορυβοποίηση  Χαρακτηριστικών  Συχνότητας  

Ο Μετασχηματισμός Κυματίου (Wavelet Transform) χρησιμοποιείται για τον μετασχηματισμό του 

σήματος σε μία σειρά από κυμάτια και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανάλυσης και 

επεξεργασίας δεδομένων τα οποία προκύπτουν από ΗΕΓ. Ένα από τα ουσιαστικότερα 

πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι έχουμε εστίαση τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και 

στο πεδίο των συχνοτήτων σε αντίθεση με άλλες κλασικές μεθόδους  όπως ο Μετασχηματισμός  

Fourier η οποία εστιάζει μόνο στο πεδίο των συχνοτήτων. (20) Συνοψίζοντας, τα κυμάτια είναι  

μικρές κυματομορφές εστιακές στο χρόνο και συχνότητα, και έχουν μέσο όρο μηδέν. 

Η τεχνική αυτή αποσκοπεί στην κατασκευή φίλτρων συχνότητας βασισμένων σε 

μετασχηματισμούς κυματίων (wavelets). Στην συνέχεια, γίνεται ομαδοποίηση  των σημάτων βάση 

των συντελεστών μετασχηματισμού κυματίου και ανάλογα με την διαφοροποίηση του κάθε 

συντελεστή μπορούν να διαχωριστούν και να αξιολογηθούν αν αντιστοιχούν σε ΗΕΓ ή θόρυβο. 

Με χρήση της μεθόδου Μετασχηματισμού Κυματίου καθίσταται δυνατή η αφαίρεση μη-

χαρακτηριστικής μεταβατικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένες συχνότητες πχ EMG ενώ στα 

μειονεκτήματα της συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η αφαίρεση του θορύβου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο αν αυτός είναι εστιακός στο πεδίο του χρόνου – συχνότητας ή αν το φάσμα 

του είναι εντελώς διαφορετικό από το ΗΕΓ, άρα και εντελώς διαφορετικούς συντελεστές κυματίου. 

(21) 

4.6 Προκλητά δυναμικά 

Τα τελευταία χρόνια έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη και έρευνα των εγκεφαλικών  

διεργασιών οι οποίες προκύπτουν μετά από ένα συγκεκριμένο ερέθισμα. Αυτού του είδους οι 

διεργασίες ονομάζονται Προκλητά Δυναμικά - ΠΔ ή Βιωματικά Δυναμικά - ΒΔ (Event Related 

Potentials – ERP )  και δεν πρόκειται για τίποτα άλλο από διαφορές δυναμικού οι οποίες μετρώνται 
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στην δερματική επιφάνεια του κρανίου και αποτελούν απότοκα προετοιμασίας ή απόκρισης σε ένα 

συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να έχει είτε εξωτερικά, είτε εσωτερικά χαρακτηριστικά. (2) 

4.6.1 Κατάταξη και Κατηγοριοποίηση Προκλητών Δυναμικών 

 

Εφόσον τα ΠΔ αντικατοπτρίζουν εγκεφαλική δραστηριότητα σχετιζόμενη με ένα εξωτερικό 

ερέθισμα, είναι αυτά τα οποία μπορούμε να μελετήσουμε μέσω προδιαγεγραμμένων πειραματικών 

διαδικασιών στο εργαστήριο. Υπάρχουν τρεις κυρίως κατηγορίες ΠΔ ανάλογα με το είδος του 

εξωτερικού ερεθίσματος που τα προκαλεί: 

α) Οπτικά προκλητά δυναμικά (Visual Evoked Potentials - VEP): Προκαλούνται από οπτικό 

ερεθισμό, όπως εμφάνιση μιας συγκεκριμένης εικόνας, αλλαγή χρωμάτων, λάμψεις κ.ά. 

β) Ακουστικά προκλητά δυναμικά (Auditory Evoked Potentials - AEP): Προκαλούνται από 

ακουστικό ερεθισμό, δηλ. ήχους, λέξεις, τόνους διαφόρων συχνοτήτων και έντασης. 

γ) Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά (Somatosensory Evoked Potentials - SEP): 

Προκαλούνται όταν ένα μικρής διάρκειας και έντασης ηλεκτρικό ρεύμα ερεθίσει κάποιο 

συγκεκριμένο νεύρο 

Επιπρόσθετα, τα Προκλητά Δυναμικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τον χρόνο 

εμφάνισης τους μετά από το συγκεκριμένο ερέθισμα δηλαδή τον λανθάνων χρόνο. Στην περίπτωση 

των ακουστικών Προκλητών Δυναμικών έχουμε την εξής κατάταξη : 

● Πρώιμα Προκλητά Δυναμικά (early, fast): αντιστοιχούν περίπου στα χρονικά διαστήματα 2 

ως 12 msec, με πλάτη της τάξης του 0,1 ως 0,5μV και συχνότητας 100 ως 1000Hz. 

● Μέσα Προκλητά Δυναμικά  (middle): τα οποία παρουσιάζονται σε διαστήματα 12 ως 50 

ms. 

● Ύστερα Προκλητά Δυναμικά (late): αντιστοιχούν περίπου στα χρονικά διαστήματα 50 ως 

800 msec από τη στιγμή που χορηγείται ο εξωτερικός ερεθισμός. Αυτού του είδους τα 

δυναμικά παρατηρούνται συχνότητες 0,1Hz (σχεδόν DC) ως 5Hz και πλάτη από 1 ως 20 

μV. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον τόπο έκλυσης των αντίστοιχων 

δυναμικών. Τα πρώιμα σχετίζονται με τη 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 
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εγκεφαλική δραστηριότητα περιοχών του φλοιού ως αντίδραση στην άφιξη της εξωτερικής 

πληροφορίας. (2) 

Τέλος, ένας επιπλέον τρόπος ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης των Προκλητών Δυναμικών είναι 

ο εξής: 

 

● Εξωγενή Προκλητά Δυναμικά: Πρόκειται για δυναμικά τα οποία  σχετίζονται άμεσα με τη 

φύση του εκλυτικού ερεθίσματος δηλ. την ένταση, τη συχνότητά του κ.τ.λ. και την 

ακεραιότητα των αισθητικών οδών. 

● Ενδογενή Προκλητά Δυναμικά: Τα οποία εξαρτώνται ουσιαστικά από την ψυχολογική 

κατάσταση του ατόμου και τα ψυχολογικά γνωρίσματα του απλού ή συμπλόκου 

ερεθίσματος, π.χ. αν το ερέθισμα είναι γνωστό ή άγνωστο, αν προκαλεί δυσφορία ή 

ευχαρίστηση, αν είναι σημασιολογικά ορθό ή λάθος, ενδιαφέρον ή αδιάφορο κ.ο.κ.. Ο 

λανθάνων χρόνος εμφάνισής τους σε σχέση με το εκλυτικό ερέθισμα βρίσκεται συνήθως 

ανάμεσα στα 100 και 500 msec 

4.6.2 Συστατικά Προκλητών Δυναμικών 

Η μελέτη των κυματομορφών των Προκλητών Δυναμικών διεξάγεται στηριζόμενη κυρίως στα 

λεγόμενα συστατικά (components) του βιωματικού κύματος δυναμικού. Τα συστατικά είναι 

κυματομορφές οι οποίες χαρακτηρίζονται με ονόματα όπως Ν100,P200,N200 και P300, ανάλογα 

με την πολικότητα και την στιγμή έναρξης τους. Δηλαδή, με βάση την κατεύθυνση των κορυφών 

τους ( Ν= αρνητική κορυφή, και συνήθως κατευθύνεται προς τα κάτω και P= θετική κορυφή, με 

κατεύθυνση προς τα πάνω ) και της στιγμής εμφάνισης του σε milliseconds, μετά την παρουσίαση 

του ερεθίσματος. Η πολικότητα αναφέρεται στο πλάτος του κύματος, ενώ η στιγμή έναρξης τους 

στη λανθάνουσα κατάσταση του. (12) 

Το πλάτος του συστατικού συνήθως μετράται με αναφορά την ισοηλεκτρική γραμμή (=0 Volts) ή 

το επίπεδο δυναμικού στην έναρξη της διαδικασίας μέτρησης ή κάποια άλλη  προγενέστερη 

κορύφωση. Οι χρόνοι, ως συνήθως, εκφράζονται με απαρχή τη χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα 

το εκλυτικό γεγονός του συνολικού ΒΔ. Ενδιαφέρον ακόμα παρουσιάζει το εμβαδόν που 

περικλείεται από τη γραμμή αναφοράς του δυναμικού και τη μερική κυματομορφή δυναμικού του 

συστατικού, ιδίως όταν δεν υπάρχει κάποια σαφώς διαχωρισμένη κορύφωση, αλλά ένα μάλλον 

συνεχές «προφίλ» συγκεκριμένης πολικότητας με οριοθετημένα χρονικά όρια. 
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Τα συστατικά τα οποία εμφανίζονται σε χρόνο μικρότερο των 100 ms συγκαταλέγονται συνήθως 

στα εξωγενή Προκλητά δυναμικά, ενώ αντίθετα τα συστατικά με χρόνο εμφάνισης πέραν των 70 

ms θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία των ενδογενών χαρακτηριστικών. Τα ενδογενή 

δυναμικά έχουν άμεση σχέση με τα διάφορα στάδια νοητικής επεξεργασίας των εξωτερικών 

ερεθισμών στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ). Έτσι, μέσω της μελέτης και επεξεργασίας των 

δυναμικών αυτών η επιστημονική κοινότητα κατακτά σημαντικές και πολύτιμες πληροφορίες 

σχετικά με τις γνωσιακές διαδικασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. (2) 

Τα κυριότερα ενδογενή Προκλητά Δυναμικά τα οποία χρήζουν μεγαλύτερης έρευνας στον τομέα 

της ψυχιατρικής και της νευροφυσιολογίας είναι τα εξής: 

● N100: Παρουσιάζεται ως αρνητική κορύφωση του μετρούμενου δυναμικού σε χρόνο 90-150 

msec μετά την παροχή του εκλυτικού ερεθίσματος. Το συγκεκριμένο συστατικό θεωρείται 

ότι έχει άμεση σχέση τη λειτουργία της προσοχής και της επιλογής πληροφοριών. Ακόμα, 

θεωρείται ότι η κυματομορφή N100 παράγεται στο ειδικό θαλαμοφλοιικό σύστημα και 

αντικατοπτρίζει την άμεση εγρήγορση του ειδικού αισθητικού συστήματος λόγω του 

ερεθίσματος. Επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες του ερεθισμού όπως ένταση, 

διάρκεια, συχνότητα.  

● Ν200:Συνήθως εκλύεται μεταξύ 180-325 χιλιοστών του δευτερολέπτου μετά την παρουσίαση 

ενός οπτικού ή ακουστικού ερεθίσματος. Πρόκειται για ένα αρνητικό δυναμικό ενέργειας 

που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα του διαχωρισμού στα ερεθίσματα (οπτικά ή ακουστικά) 

στα οποία καλείται ο εξεταζόμενος να ανταποκριθεί Η έκκληση της συνήθως επιτυγχάνεται 

με την χρησιμοποίηση του κλασικού παράδοξου ερεθίσματος. Όταν, δηλαδή, ο 

εξεταζόμενος καλείται να αναγνωρίσει δύο ειδών ερεθίσματα που το ένα διαφέρει σε μικρό 

βαθμό από το άλλο. Επίσης, το ένα παρουσιάζεται συχνότερα από το άλλο. Κατά την 

παρουσίαση του λιγότερο συχνού ερεθίσματος αναμένεται να εντοπιστεί η κυματομορφή 

Ν200. Επίσης, η κυματομορφή Ν200 εμφανίζεται πριν την ξεκάθαρη συνειδητοποίηση του 

εγκεφάλου του εξεταζόμενου ότι του παρουσιάστηκε ένα ερέθισμα στο οποίο δεν έχει 

συνηθίσει. Πρόκειται, δηλαδή, για την αυθόρμητη αντίδραση του εγκεφάλου του 

εξεταζόμενου όταν χορηγείται το ερέθισμα. Η συγκεκριμένη κυματομορφή δεν εντοπίζεται 

συχνά σε παιδιά μικρής ηλικίας. (3) 

 

● Ρ300: Πρόκειται για θετική κορύφωση του μετρούμενου δυναμικού από 220 ως 500 msec 

μετά το ερέθισμα. Η συγκεκριμένη κυματομορφή έχει  χωριστεί σε δύο συστατικά το P3a 

και P3b τα οποία θεωρείται ότι αντικατοπτρίζουν περισσότερο συστατικά επεξεργασίας 
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ερεθισμάτων, όπως η λήψη αποφάσεων, η γνωστική επεξεργασία ή η αντίδραση στην 

αβεβαιότητα των ερεθισμάτων. 

● Ν400: Προβάλλεται ως μια αρνητική κορύφωση  η οποία παρουσιάζεται σε χρόνο 400 msec 

περίπου μετά το ερέθισμα. Παρουσιάζεται κυρίως στις κεντροβρεγματικές απαγωγές και 

προκύπτει όταν υπάρχει σημασιολογική απόκλιση μεταξύ των προσλαμβανομένων 

ερεθισμάτων. Η μελέτη του συστατικού Ν400 εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον αφού θεωρείται 

ότι σχετίζεται με γλωσσικούς και εννοιολογικούς μηχανισμούς. (2) 

 

 

Εικόνα 4.4 Συστατικά ακουστικών και οπτικών προκλητών δυναμικώνσχ.6 από (15). 
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4.6.3 Επεξεργασία και Ανάλυση Προκλητών Δυναμικών 

Στην περίπτωση των προκλητών δυναμικών, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε δυναμικά με πολύ μικρό πλάτος (0.1 ως 20 Μv) σε σχέση με τα πλάτη του 

σήματος ενός συμβατικού ΗΕΓ. Ως συμβατικό ΗΕΓ ορίζουμε, όλα εκείνα να σήματα που 

αντιστοιχούν στις φυσιολογικές διεργασίες στου εγκεφάλου και αποσκοπούν στον έλεγχο της 

γενικότερης λειτουργίας του οργανισμού. Αυτού του είδους τα σήματα, τα οποία δεν σχετίζονται με 

το εκλυτικό γεγονός θεωρούνται και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως θόρυβος. Επιπρόσθετα, αφού ο 

θόρυβος αυτός είναι κατά πολύ ισχυρότερος των επιθυμητών σημάτων καθίσταται ένα από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα στην επεξεργασία και ανάλυση των προκλητών δυναμικών. (2) 

Για την υπερπήδηση του πιο πάνω προβλήματος, αρχικά θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 

μετρήσεις του ΗΕΓ λαμβάνονται σε χώρο ο οποίος είναι θωρακισμένος από εξωτερικά ηλεκτρικά 

πεδία, ιδανικά σε ηλεκτρομαγνητικά θωρακισμένο δωμάτιο (κλωβός Faraday). 

Η πιο ευρέως διαδεδομένη τεχνική επεξεργασίας και ανάλυσης προκλητών δυναμικών, είναι η 

μέθοδος Εξαγωγής του Μέσου Όρου. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, θα πρέπει να έχουμε πολλές 

επαναλήψεις του πειράματος στο οποίο χορηγείται το εκλυτικό γεγονός. Έστω η συνολική 

μετρηθείσα κυματομορφή δυναμικού       κατά την διάρκεια της επανάληψης του πειράματος. Το 

συνολικό αυτό σήμα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δύο τμήματα, το επιθυμητό σήμα 

      και τον θόρυβο      που αντιπροσωπεύει το συμβατικό ΗΕΓ όπου στην περίπτωση μας 

αντιμετωπίζεται ως θόρυβος. 

Άρα:                    

     όπου            

 και    = ο αριθμός των επαναλήψεων. 

Προσθέτοντας όλες τις επαναλήψεις και λαμβάνοντας τον μέσο όρο τους θα έχουμε :  

 

          
∑      

 
   

 
  

 

 
 ∑     

 

   

 ∑     

 

   

  

 

Υποθέτουμε ότι το προκλητό δυναμικό το οποίο σχετίζεται με το εκλυτικό γεγονός αναπαράγεται 

με τρόπο τέτοιο ώστε :                     

   όπου                    
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Από την άλλη μεριά, ο θόρυβος μπορεί να θεωρηθεί ως μία ασυσχέτιστη και τυχαία διαδικασία με 

αποτέλεσμα η άθροιση του κατά την διάρκεια των επαναλήψεων      να είναι μηδενική. 

Άρα έχουμε :  

          
 

 
∑     

 

   

 
 

 
    

 

 
∑     

 

   

 
 

 
                        

 

Έτσι, έχουμε απαλείψει τον θόρυβο και το καθαρό σήμα το οποίο απομένει αντιστοιχεί σε αυτό των 

προκλητών δυναμικών. 

Παρά το γεγονός ότι, η μέθοδος  Εξαγωγής του Μέσου Όρου αποτελεί μια αξιόπιστη τεχνική για 

την μελέτη των προκλητών δυναμικών, παρουσιάζει και κάποιους περιορισμούς. Μερικοί από 

αυτούς είναι οι εξής (2):  

● Ο αριθμός των επαναλήψεων του πειράματος θα πρέπει να είναι          

● Αφού υπάρχει κίνδυνος κόπωσης, προσαρμογής ή και εξοικείωσης του 

εξεταζομένου με το ερέθισμα, με αποτέλεσμα την λανθασμένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

● Ακόμα, όταν ο χρόνος μεταξύ των πειραμάτων είναι μικρός, ο θόρυβος πιθανόν να 

εμφανίζει υψηλή συσχέτιση από πείραμα σε πείραμα ( Ρυθμικός Θόρυβος’ ).Τότε το ανεπιθύμητο 

σήμα έχει φασματική κατανομή ισχύος γύρω από κάποιο περιορισμένο εύρος συχνοτήτων, κοντά 

στις συχνότητες του ΒΔ. Λόγω δε της υψηλής συσχέτισης του θορύβου μεταξύ πειραμάτων, με τη 

διαδικασία εξαγωγής του μέσου όρου, αυτός ενισχύεται αντί να μειωθεί. Για την αποφυγή του 

ανεπιθύμητου αυτού φαινομένου χρησιμοποιείται απεριοδικός χρονισμός των αλλεπάλληλων 

πειραμάτων. 

● Επίσης, προβλήματα μπορεί να προκύψουν όταν το επιθυμητό σήμα διαφέρει ως 

προς την χρονική του εξέλιξη από πείραμα σε πείραμα. Το γεγονός αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα με 

την εξαγωγή του μέσου όρου να έχουμε απώλεια ενός μεγάλου ποσοστού χρήσιμης πληροφορίας. 

(22) (23)  
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5 Δυσλεξία και εγκέφαλος 

Η ηλεκτροφυσιολογική μέθοδος του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, η οποία περιγράφηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο με χρήση των προκλητών δυναμικών μας δίνει την δυνατότητα 

παρακολούθησης των γνωστικών διεργασιών. Τα προκλητά δυναμικά μας επιτρέπουν την άμεση 

επισκόπηση της επεξεργασίας της πληροφορίας σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης και μπορούν να 

παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις αντιδράσεις του νευρικού συστήματος σε 

οποιοδήποτε ερέθισμα. 

Παρόλα αυτά, θα πρέπει όμως πρώτα να γίνει αντιληπτό πως ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και 

αναλύει τις γνωστικές πληροφορίες. 

Η ανάγνωση αποτελεί μία ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει αποκωδικοποίηση 

των λέξεων και την κατανόηση του γραπτού λόγου. Η αποκωδικοποίηση, αποτελεί προϋπόθεσή για 

να μπορέσει να υπάρξει κατανόηση του κειμένου. 

Η διαδικασία της ανάγνωσης των λέξεων βασίζεται σε διάφορες πηγές πληροφόρησης σχετικά με 

το τυπωμένο κείμενο (γράμμα, φράση, πρόταση). Αυτού του είδους η πληροφορία, πηγάζει από 

πολλά και διαφορετικά κέντρα του εγκεφάλου, τα οποία διαφέρουν ως προς την ανατομική δομή 

τους, τις περιοχές του εγκεφάλου στις οποίες ενεργοποιούνται και τέλος ως προς τον τρόπο και την 

ταχύτητα της επεξεργασίας των πληροφοριών. (24) 

Επιπλέον, η  ανάγνωση απαιτεί τη ροή των σχετιζόμενων πληροφοριών από τη μία περιοχή του 

εγκεφάλου στην άλλη (μεταξύ μετωπιαίου και οπίσθιου λοβού). Ο οπίσθιος λοβός είναι υπεύθυνος 

για την αντίληψη και την φυσική επεξεργασία ενός ερεθίσματος, ενώ ο μετωπιαίος λοβός παρέχει 

νόημα και κινητικές πληροφορίες σχετικά με την προφορά των γραμμάτων του έντυπου 

ερεθίσματος. (25) 

Επιπρόσθετα, η αποκωδικοποίηση των λέξεων βασίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Το αριστερό ημισφαίριο επεξεργάζεται τις πληροφορίες με ένα 

διαδοχικό τρόπο και ειδικεύεται στη γλωσσική επεξεργασία. Περιέχει την περιοχή Wernicke όπου 

γίνεται η αποθήκευση  όλου  του ‘διανοητικού λεξικού’ και την περιοχή Broca η οποία είναι 

υπεύθυνη για την εκφορά του λόγου. Από την άλλη, το δεξί ημισφαίριο για τους περισσότερους 

δεξιόχειρες είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των πληροφοριών  με τρόπο ολιστικό και 

ειδικεύεται στον εντοπισμό των οπτικών προτύπων. Η ανάγνωση, αποτελείται από διάφορα στάδια 

επεξεργασίας των πληροφοριών και ως μία γνωστική διαδικασία απαιτεί οι διεργασίες  οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα τόσο και στα δύο ημισφαίρια όσο και σε ποικίλες περιοχές  του εγκεφάλου να 

επικοινωνούν μεταξύ τους χρονικά (26).Τα στάδια επεξεργασίας, περιλαμβάνουν την αντίληψη, 

την επεξεργασία και την απόδοση. (24) 
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Η αποκωδικοποίηση των λέξεων κατά την ανάγνωση θεωρείται ως μία σταθερή και άκαμπτη 

διαδικασία. Στις περισσότερες αλφαβητικές γλώσσες  κάθε  «γράφημα» (grapheme) αντιστοιχεί 

μόνο σε ένα «φώνημα» (phoneme, κοινώς «φθόγγος» (phone) ). (27) Αυτή η αντιστοιχία  

γραφήματος-φωνήματος απαιτεί μεγάλη ακρίβεια ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο. Η 

πολυπλοκότητα αυτή αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, αφού τα 

εγκεφαλικά κέντρα τα οποία πρέπει να ενεργοποιηθούν σε αυτή την διαδικασία, λειτουργούν 

σύμφωνα με διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Έτσι, για την διεξαγωγή επιτυχημένης ανάγνωσης 

σημαντική είναι η ύπαρξη ενός πολύ καλού συγχρονισμού σε όλα τα στάδια επεξεργασίας και 

ενεργοποίησης των πληροφοριών οι οποίες πηγάζουν  από  διαφορετικά κέντρα του εγκεφάλου. 

Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα του Breznit (2006) (28), το έλλειμμα στην ταχύτητα 

επεξεργασίας (Speed of Processing – SOP) μεταξύ των διαφορετικών κέντρων τα οποία 

συμμετέχουν στην διεργασία της αποκωδικοποίησης των λέξεων έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη 

συγχρονισμού των πληροφοριών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχία της 

διαδικασίας. 

Όπως προαναφέραμε, η αποκωδικοποίηση των λέξεων προϋποθέτει την ενεργοποίηση 

περισσότερων του ενός κέντρων του εγκεφάλου τα οποία μπορούν να διαχωριστούν σε τρία 

επίπεδα ανάλογα με την συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία. (25) 

Το βιολογικό επίπεδο, αναφέρεται στην γενετική βάση η οποία αλληλεπιδρά στην διαδικασία της 

ανάγνωσης. Σε αυτό το επίπεδο, έχουμε την ενεργοποίηση διαφόρων κέντρων τα οποία κατά την 

διάρκεια της επεξεργασίας επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ορισμένων νευρωνικών οδών. Στα 

κέντρα αυτά περικλείονται η οπτική και η ακουστική αντίληψη. Κάθε κέντρο, αντιπροσωπεύει 

διαφορετική περιοχή του εγκεφάλου με διαφορετικό μέγεθος και  δομή, απόδειξη αυτού, αποτελεί 

το γεγονός ότι η οπτική νευρωνική οδός  υπερισχύει σε μέγεθος της ακουστικής. Το οπτικό 

σύστημα επεξεργάζεται τις πληροφορίες με ολιστικό τρόπο, αντίθετα η επεξεργασία του 

ακουστικού συστήματος είναι διαδοχική. Η συμμετοχή αυτών των δύο συστημάτων στην 

διαδικασία της ανάγνωσης συμβαίνει με διαφορετική ταχύτητα και σε διαφορετικό χρονικό σημείο 

της επεξεργασίας. Αρχικά, η αποκωδικοποίηση των λέξεων πυροδοτείται από το έντυπο ερέθισμα 

και λαμβάνει χώρα στο οπτικό κέντρο, στη συνέχεια η επεξεργασία διαδραματίζεται κατά 

παράλληλο τρόπο με το ακουστικό κέντρο. Τέλος, η απόδοση του κάθε κέντρου υπόκειται στις 

εγγενείς δυνατότητες του, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο τα κέντρα  συγχρονίζονται σε σχέση 

με την ταχύτητα τους. (29) 

Η γνωστική επεξεργασία, συνδυάζει δύο επίπεδα λειτουργίας, τις γενικού και ειδικού τύπου 

διαδικασίες. Οι γενικές τύπου διαδικασίες λειτουργούν κατά τρόπο διαδοχικό, συναθροίζονται σε 

βιολογικό επίπεδο και είναι υπεύθυνες για τη διάκριση, την επιλογή, την αντίληψη, την 
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κατηγοριοποίηση, την αποθήκευση και την ανάκτηση πληροφοριών. Αντίθετα, οι ειδικού τύπου 

διαδικασίες λειτουργούν κατά τρόπο διαδραστικό μέχρι να ανακτηθεί το εννοιολογικό περιεχόμενο 

των λέξεων. Είναι υπεύθυνες για την ενεργοποίηση των ορθογραφικών διεργασιών και της 

διεργασίας της φωνολογικής επανακωδικοποίησης και σημασιολογίας  οι οποίες συμβάλουν με την 

σειρά τους, στην αποκωδικοποίηση των λέξεων. Στο αρχικό στάδιο της ενεργοποίησης και πριν την 

λειτουργία των βιολογικών συστημάτων, η προσοχή κατανέμεται στο έντυπο ερέθισμα. Εν 

συνεχεία, τα διάφορα επίπεδα της γνωστικής λειτουργίας συναθροίζονται ταυτόχρονα μαζί με την 

ενεργοποίηση των βιολογικών διεργασιών. 

Το αλφαβητικό επίπεδο αναφέρεται σε ειδικού τύπου διαδικασίες, οι οποίες είναι ανεξάρτητες του 

αναγνώστη και εξαρτώνται αποκλειστικά  από το επίπεδο του έντυπου υλικού. Το έντυπο υλικό 

παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στα βιολογικά και γνωστικά κέντρα. Το επίπεδο αυτό 

περιλαμβάνει όλες τις δευτερεύουσες διεργασίες της ανάγνωσης, οι οποίες σχετίζονται με το 

έντυπο υλικό και δημιουργούνται από την ενεργοποίηση του νοητικού λεξικού. Αυτές οι διεργασίες 

περιλαμβάνουν την αναπαράσταση και επεξεργασία των αλφαβητικών κωδικών (γράμματα, ήχους, 

συλλαβές και), των διάφορων επίπεδων γλωσσικών μονάδων (λέξεις και συνδεδεμένο κείμενο), 

των ορθογραφικών, σημασιολογικών, συντακτικών και μορφολογικών διεργασιών. Η έναρξή της 

λειτουργίας των βιολογικών συστημάτων ενεργοποιείται μέσω αυτών των τυπωμένων γλωσσικών 

μονάδων, και κατανέμει τις διάφορες μορφές επεξεργασίας τους στα διαφορετικά γνωστικά 

επίπεδα. (29) 

Η επιτυχής ανάγνωση απαιτεί μια μορφή «διαλόγου» μεταξύ των διαφόρων κέντρων του 

εγκεφάλου που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Κατά την βέλτιστη διαδικασία 

αποκωδικοποίησης των λέξεων, ο διάλογος λαμβάνει χώρα σε διάφορα στάδια της ενεργοποίησης 

κατά μήκος των νευρικών οδών. Αυτό τοποθετεί έναν επιπλέον φόρτο εργασίας στην διαδικασία 

της αποκωδικοποίησης καθώς απαιτούνται διαφορετικά επίπεδα συγχρονισμού των κέντρων του 

εγκεφάλου σε διαφορετικά σημεία στο χρόνο. Όταν οι δεξιότητες αποκωδικοποίησης δεν είναι 

αυτόματες, και κατά συνέπεια  λιγότερο σταθερές, ή δεν έχουν ακόμη προχωρήσει μέσα από τα 

αναπτυξιακά στάδια, και όταν οι ορθογραφικές αναπαραστάσεις των λέξεων στο ‘νοητικό λεξικό’ 

δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί, τα διάφορα κέντρα υποχρεούνται να συνεργάζονται συνεχώς για 

την αποστολή οποιαδήποτε πληροφορίας είναι διαθέσιμη (ακόμα και αν αυτή είναι ανακριβή), 

σχετικά με την γλωσσική μονάδα η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία. Σε μια διαταραγμένη ή μη 

πλήρως ανεπτυγμένη διαδικασία αποκωδικοποίησης, οι πληροφορίες από ένα ή περισσότερα 

εγκεφαλικά κέντρα μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβής ή διαθέσιμες. Αυτό μπορεί να 

αποτελέσει ένα επιπλέον εμπόδιο για την ακριβή συγχρονισμό μεταξύ των κέντρων. Επιπλέον, 
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μερική ή ατελή εισαγωγή δεδομένων από μία περιοχή θα μπορούσε να μειώσει τις εισερχόμενες 

πληροφορίες που φθάνουν σε άλλα κέντρα.(26) 

 Με μία εξελικτική σκοπιά, η πολυπλοκότητα της αποκωδικοποίησης των λέξεων αυξάνεται 

περαιτέρω από το γεγονός ότι  ο ανθρώπινος εγκέφαλος  υπάρχει για περίπου 60.000 χρόνια, πολύ 

περισσότερο δηλαδή από το αλφαβητικό κώδικα ο οποίος εμφανίζεται  μόνο τα τελευταία 5000 

χρόνια. Κατά συνέπεια, η ικανότητα της ανάγνωσης δεν είναι μέρος της εξελικτικής μας 

κληρονομιάς. Επιπρόσθετα, κανένα βιολογικό σύστημα του εγκεφάλου δεν έχει αναπτυχθεί ειδικά 

για τη διαδικασία της ανάγνωσης έτσι ώστε αυτή να επιτυγχάνεται βασιζόμενη σε  συστήματα τα 

οποία αναπτύχθηκαν μετέπειτα. Αυτή η πολυπλοκότητα αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον 

ανθρώπινο εγκέφαλο, και αποδεικνύεται υπαρκτή για αρκετούς αναγνώστες. 

5.1 Ταχύτητες επεξεργασίας μεταξύ διαφορετικών εγκεφαλικών κέντρων 

Η έρευνα δείχνει ότι οι μη-γλωσσικές ακουστικές πληροφορίες καταφθάνουν στον ακουστικό 

φλοιό μετά από 30 ms(31), ενώ οπτική πληροφορία φτάνει στον οπτικό φλοιό μετά από 70 ms (32). 

Με άλλα λόγια, με βάση την φυσική λειτουργία αυτών των βιολογικών κέντρων τα ακουστικά 

ερεθίσματα φθάνουν στον εγκέφαλο πολύ ταχύτερα σε σχέση με τα οπτικά. Το γεγονός αυτό, 

μπορεί να οφείλεται στα διαφορετικά μήκη των νευρικών οδών, και στις διαφορετικές δομές των 

περιοχών του εγκεφάλου. Ωστόσο, το γλωσσικό επίπεδο αποτελεί ένδειξη ότι η γλωσσική 

επεξεργασία των πληροφοριών στις ακουστικές οδούς συμβαίνει κατά τρόπο χρονο-σειριακό. Με 

άλλα λόγια, οι πληροφορίες σχετικά με τα φωνήματα που συνθέτουν μια λέξη φτάνουν διαδοχικά 

με την πάροδο του χρόνου (33). Σε αντίθεση, η επεξεργασία κειμένου στις οπτικές οδούς είναι μια 

διαδικασία ολιστική και ταυτόχρονη (34), γεγονός που υποδηλώνει ότι η οπτική επεξεργασία στο 

επίπεδο αυτό μπορεί να είναι ταχύτερη από ακουστικές. 

Κατά τα τελευταία χρόνια, νέες μέθοδοι οι οποίες βασίζονται σε ηλεκτροφυσιολογικές 

παραμέτρους έχουν χρησιμοποιηθεί για την έρευνα των μαθησιακών δυσκολιών και της δυσλεξίας. 

Η ηλεκτροεγκεφαλογραφία αποτελεί μια δημοφιλή τεχνική και χρησιμοποιείται για την  

αξιολόγηση της επεξεργασίας της γνωστικής δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο. Μερικές από 

τις εφαρμογές αυτής της μεθόδου είναι οι εξής : 

 

● Μέτρηση προκλητών δυναμικών ( Event Related Potentials – ERPs) 

● Προσέγγιση των καθυστερήσεων στους χρόνους των προκλητών δυναμικών με χρήση 

χαμηλής διακριτικής ικανότητας ηλεκτρομαγνητικής τομογραφίας (Low Resolution 

Electromagnetic Tomography - LORETA) 
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● Προσέγγιση των διασυνδέσεων του εγκεφάλου  

 

Με τη χρήση αυτών των μεθόδων, είναι δυνατό να εξεταστεί συστηματικά η ταχύτητα 

επεξεργασίας (SOP) των διαφόρων φορέων οι οποίοι ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της 

αποκωδικοποίησης των λέξεων. (27) Σε αυτές τις μελέτες, μετράται η ταχύτητα επεξεργασίας ( 

SOP) εντός και μεταξύ των οπτικών και ακουστικών κέντρων, η ταχύτητα μεταφοράς πληροφοριών 

μεταξύ  διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου και μεταξύ των διαφορετικών σταδίων της γνωστικής 

ενεργοποίησης. Ακόμα μέσω τέτοιου είδους πειράματα εξετάζονται, τόσο χαμηλού επίπεδου μη-

γλωσσικές διεργασίες (ταχύτητα επεξεργασίας (SOP) για ήχους και λάμψεις), όσο και γλωσσικές 

(γράμματα και συλλαβές)  και υψηλού γλωσσικού επιπέδου (λέξεις, και ψευδολέξεις) διεργασίες. 

Ερευνητικές ομάδες (29), οι οποίες μελέτησαν την ταχύτητα επεξεργασίας (SOP) των διαφόρων 

εγκεφαλικών κέντρων μεταξύ ατόμων με δυσλεξία (παιδιά και ενήλικες ) και ατόμων τα οποία δεν 

αντιμετώπιζαν προβλήματα στην ανάγνωση, με την μέθοδο των προκλητών δυναμικών, απέδειξαν 

ότι τα δυσλεκτικά άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας παρουσιάζουν μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας σε 

σχέση με τις ομάδες ελέγχου. Η παραπάνω διαπίστωση φαίνεται να ισχύει τόσο για όλα τα στάδια 

επεξεργασίας  όσο και για τα περισσότερα επίπεδα ενεργοποίησης, είτε πρόκειται για ακουστικό 

είτε οπτικό ερέθισμα. Παρόλα αυτά, παρατηρώντας προσεκτικά τα δεδομένα διαφαίνεται η ύπαρξη 

ενός ελλείμματος στο χρόνο επεξεργασίας και των ατόμων τα οποία δεν αντιμετώπιζαν 

προβλήματα με την ανάγνωση. Αυτό το έλλειμμα, βέβαια παρουσιάζεται και στον χρόνο 

επεξεργασίας των ατόμων με δυσλεξία με την διαφορά ότι είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. 

Ακόμα, μεταξύ παιδιών με δυσλεξία φαίνεται ότι η ταχύτητα επεξεργασίας ακουστικού 

ερεθίσματος είναι μικρότερη σε σχέση με αυτή του οπτικού, σε αντίθεση με τα ενήλικα άτομα με 

δυσλεξία όπου βρέθηκε ότι η ταχύτητα επεξεργασίας του ακουστικού ερεθίσματος είναι 

μεγαλύτερη συγκριτικά με αυτή του οπτικού. Δεδομένου, ότι η αποκωδικοποίηση οποιασδήποτε 

γλωσσικής μονάδας αρχίζει στο οπτικό κέντρο, είναι κατανοητό ότι όλα αυτά τα χρόνια, 

προκειμένου να βελτιώσουν την ακρίβεια, τα άτομα με δυσλεξία  εκπαιδεύονται να 

αντιλαμβάνονται τις γλωσσικές μονάδες από το έντυπο υλικό πιο αργά και ακολουθώντας τη 

λογική τους, γεγονός το οποίο συνεπάγει μεν  βραδύτητα αλλά και μεγαλύτερη προσοχή η οποία 

αυξάνει την ακρίβεια στην ανάγνωση. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια των χρόνων, για κάθε γλωσσική μονάδα οποιουδήποτε μεγέθους 

αναπτύσσονται όχι μόνο ορθογραφικά πρότυπα, αλλά και η «οπτική ταχύτητα αναγραμματισμού» 

(visual speed anagram). (29) 

Εκτός από τις ορθογραφικές, φωνολογικές και σημασιολογικές πτυχές της αποκωδικοποίησης των 

λέξεων υπάρχει  ακόμα ένα ανεξάρτητο χαρακτηριστικό, το οποίο σχετίζεται με την ταχύτητα με 
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την οποία το οπτικό κέντρο του αναγνώστη λαμβάνει τις τυπωμένες λέξεις. Η οπτική ταχύτητα 

αναγραμματισμού αφορά  το αρχικό αντιληπτικό στάδιο της επεξεργασίας,  και επηρεάζει τον 

τρόπο με τον οποίο η γλωσσική μονάδα εισέρχεται στον εγκέφαλο,  την επεξεργασία της στα 

διάφορα κέντρα  του εγκεφάλου, και τέλος την αποθήκευση  ή  την ανάκτηση της μέσω του 

νοητικού λεξικού. Με  το πέρασμα των χρόνων και την απόκτηση εμπειρίας, η ταχύτητα 

αναγραμματισμού του κάθε ορθογραφικού προτύπου γίνεται όλο και μεγαλύτερη, μέχρι να 

αυτοματοποιηθεί. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στα άτομα με δυσλεξία αφού η ταχύτητα 

αναγραμματισμού τους παραμένει μικρή λόγω του τρόπου με τον οποίο λαμβάνουν τις γλωσσικές 

μονάδες μέσω της όρασης. Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι η διαταραχή της διαδικασίας η οποία 

με την σειρά της  δημιουργεί μια άκαμπτη, μη-αυτόματή και ασυνεπή αποκωδικοποίηση των 

λέξεων. Παρ 'όλα αυτά, με δεδομένη την πλαστικότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου, η ταχύτητα 

αναγραμματισμού ενός δυσλεκτικού ατόμου, και κατ’ επέκταση η αναγνωστική του ικανότητα, 

μπορεί να  βελτιωθεί με την εξάσκηση και με την άμεση παρέμβαση (29).   

5.1.1 Ασυγχρονισμός μεταξύ πρόσθιων και οπίσθιων περιοχών του εγκεφάλου 

Η διαδικασία της ανάγνωσης στηρίζεται τόσο στις πρόσθιες όσο και στις οπίσθιες περιοχές του 

εγκεφάλου (26). Στην πρόσθια περιοχή, υπάρχουν δύο βασικά κέντρα που είναι αρμόδια για τις 

γλωσσικές διεργασίες. Το  κέντρο  Broca είναι υπεύθυνο  για την εκφορά ενός ερεθίσματος και για 

την μετατροπή των ορθογραφικών πληροφοριών σε φωνολογική μορφή (35).Αντίθετα, το κέντρο 

Wernicke αποθηκεύει το νοητικό λεξικό. Στην οπίσθια περιοχή περιέχονται τρεις λοβοί οι οποίοι 

είναι υπεύθυνοι για την αντιληπτική ικανότητα: ο ινιακός λοβός για οπτικές πληροφορίες, ο 

κροταφικός λοβός για τα ακουστικά ερεθίσματα, και ο βρεγματικός λοβός για τις κινητικές 

διεργασίες. Οι λοβοί λειτουργούν αυτόνομα ή σε συνδυασμό, ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου στόχου (36). 

Σύμφωνα με μια έρευνα (37) η οποία εξέτασε την εγκεφαλική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης βρέθηκε ότι η επεξεργασία ξεκινάει στην οπτική περιοχή του ινιακού λοβού 100 ms 

μετά την παρουσίαση του ερεθίσματος και μετακινείται  κατά μήκος της ένωσης μεταξύ του 

ινιακού και του κροταφικού λοβού και στα δυο ημισφαίρια (περίπου 150-200 ms μετά την 

παρουσίαση του ερεθίσματος). 

Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας της ανάγνωσης, η πληροφορία μεταφέρεται στον ανώτερο 

κροταφικό φλοιό μόνο του αριστερού ημισφαιρίου και στον κινητικό φλοιό και στα δύο ημισφαίρια 

(μεταξύ 200-400 ms μετά την παρουσίαση ερεθίσματος). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η ακριβής διαδικασία 

ανάγνωσης περιλαμβάνει την μεταφορά των πληροφοριών από την οπίσθια στην πρόσθια περιοχή 
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του εγκεφάλου, η οποία διαρκεί περίπου 300 ms(38). Οι μελέτες οι οποίες εξέτασαν τις διαφορές 

στην εγκεφαλική δραστηριότητα μεταξύ αναγνωστών χωρίς προβλήματα και δυσλεκτικών 

αναγνωστών βρήκαν σημαντικές διαφορές σε όλους τους τομείς τις εγκεφαλικής δραστηριότητας 

που σχετίζονται με την ανάγνωση. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει λιγότερη δραστηριότητα στις 

οπίσθιες περιοχές του εγκεφάλου μεταξύ των δυσλεξικών σε σύγκριση με  αναγνώστες χωρίς 

προβλήματα  (39) 

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται σε διάφορες γλώσσες (37). Επιπλέον, μια ισχυρή λειτουργική 

συνδεσιμότητα μεταξύ των οπίσθιων περιοχών και της περιοχής  Broca (αριστερή πρόσθια περιοχή 

του εγκεφάλου) βρέθηκε να παρουσιάζεται σε αναγνώστες οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες. Αυτό το γεγονός καταδεικνύει ακριβή  μετατροπή της ορθογραφικής μορφής των 

λέξεων σε φωνολογική  στην περιοχή του Broca. Αντίθετα, οι δυσλεξικοί αναγνώστες 

παρουσιάζουν συνδέσεις μεταξύ των οπίσθιων και των προ-μετωπιαίων περιοχών του δεξιού 

ημισφαιρίου, οι οποίες θεωρείται ότι σχετίζονται με την μακροχρόνια μνήμη. Η ‘εξασθενημένη’ 

μεταφορά μεταξύ των οπίσθιων  και των πρόσθιων περιοχών του εγκεφάλου των δυσλεκτικών 

ατόμων μπορεί να υποδεικνύει μια περαιτέρω καθυστέρηση στο συγχρονισμό μεταξύ των 

ορθογραφικών και φωνολογικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της αποκωδικοποίησης των 

λέξεων (40). 

 Οι Shaul και Breznitz(41) διερεύνησαν την ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών οι οποίες 

μεταφέρονται μεταξύ των οπίσθιων και των πρόσθιων περιοχών του εγκεφάλου ενήλικων 

δυσλεκτικών ατόμων  σε σύγκριση με  κανονικούς  αναγνώστες. Η μελέτη χρησιμοποίησε  την 

μεθοδολογία των προκλητών δυναμικών (ERP), και ανάλυση διεξήχθη συγκρίνοντας ζεύγη 

ηλεκτροδίων τα οποία βρίσκονται σε παρόμοιες θέσεις στις οπίσθια και στις πρόσθιες περιοχές του 

εγκεφάλου (δηλαδή, FP1-O1, F7-P7, F3, P3, FZ-PZ, P4-F4, F8-P8, FP2-O2). 

Μεταξύ των δυσλεξικών, οι πληροφορίες έφτασαν περίπου 11-12 ms αργότερα από την οπίσθια 

στην πρόσθια περιοχή του εγκεφάλου. Ενώ στους κανονικούς αναγνώστες  η καθυστέρηση αυτή 

είχε περιοριστεί σε 3-4 ms. 

Ασυγχρονισμός μεταξύ εγκεφαλικών ημισφαιρίων  

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαιρείται σε δύο ημισφαίρια, το δεξί και το αριστερό. Παρόλο που τα  

δύο ημισφαίρια φαίνονται πανομοιότυπα διαφέρουν στον αριθμό και το μέγεθος των νευρώνων 

τους και στην ποσότητα των διαφόρων νευροδιαβιβαστών (42). 

Εκτός από τις δομικές και χημικές διαφορές, κάθε ημισφαίριο ειδικεύεται σε ειδικές διεργασίες. Το 

δεξί ημισφαίριο ειδικεύεται στην αναγνώριση προτύπων, στην δημιουργικότητα, στο χωροταξικό 

προσανατολισμό, στην αναγνώριση προσώπων και αντικειμένων καθώς και επεξεργασία των  
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συναισθημάτων και των εσωτερικών πληροφοριών. Το αριστερό ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για την 

ανάλυση, τις γλωσσικές δεξιότητες (ομιλία, επιστολή και αναγνώριση λέξεων), και στην 

αναγνώριση αριθμών και στην επεξεργασία των εξωτερικών πληροφοριών (43).  

Κάθε ημισφαίριο λαμβάνει πληροφορίες από το αντίθετο αντιληπτικό πεδίο και ελέγχει την 

αντίθετη πλευρά του σώματος. Εργασίες με ένα βαρύ γνωστικό φορτίο, όπως η ανάγνωση, 

απαιτούν τη συνεργασία και συγχρονισμό μεταξύ  των πληροφοριών και από τα δύο ημισφαίρια 

(43). 

Ο χρόνος μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ των ημισφαιρίων στους ενήλικες κυμαίνεται 

μεταξύ 5 έως 20 ms. Ωστόσο, τα δυσλεξικά άτομα παρουσιάζουν δυσκολίες κατά τη μεταφορά των 

πληροφοριών από το ένα ημισφαίριο στο άλλο (44)(43) (45). Οι διαφορές  στην μεταφορά μεταξύ 

των ημισφαιρίων μεταξύ των δυσλεξικών ατόμων μπορεί να προέρχεται από τη ‘φθορά’ των 

πληροφοριών στο μεσολόβιο ή να οφείλεται σε μια μακρά μη συμμετρική καθυστέρηση του 

χρόνου μεταφοράς μεταξύ ημισφαιρίων  (46) (44). 

Οι Shaul και Breznitz(41) μέτρησαν την ταχύτητα μεταφοράς των πληροφοριών μεταξύ του 

αριστερού και δεξιού ημισφαιρίου τόσο δυσλεξικών ατόμων όσο και  αναγνωστών χωρίς 

προβλήματα. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο IHTT (Inter-hemispheric time transfer) (30), έγινε 

σύγκριση των λανθάνων χρόνου των ηλεκτροδίων τα οποία βρίσκονταν σε παρόμοιες θέσεις στις 

αριστερές και δεξιές περιοχές του εγκεφάλου (δηλαδή ΤΠ1-FP2, F7-F8, F3-F4, FC5-FC6, Τ7-Τ8, 

C3-C4, CP5-CP6, P7-P8, P3-P4, Ο1-Ο2). Όταν τα οπτικά ερεθίσματα παρουσιάστηκαν στο κέντρο 

της οθόνης του υπολογιστή, οι πληροφορίες (οι οποίες αντικατοπτρίζονται από τα προκλητά 

δυναμικά P200 και P300) στα δυσλεκτικά άτομα έφτασαν στο δεξί ημισφαίριο, σε πρώτη φάση, και 

κατόπιν μεταφέρθηκαν στο αριστερό ημισφαίριο με  μια καθυστέρηση της τάξης των 9-12 ms 

περίπου. Αντίθετα, στην περίπτωση των αναγνωστών χωρίς προβλήματα, οι πληροφορίες έφτασαν 

στο αριστερό ημισφαίριο αρχικά και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν προς το δεξί ημισφαίριο με μια 

καθυστέρηση περίπου 4-6 ms. 

Τα παραπάνω φαίνεται να επιβεβαιώνονται με μετρήσεις  Χαμηλής Ανάλυσης Ηλεκτρομαγνητική 

Τομογραφία (LORETA) για τον εντοπισμό των πηγών της εγκεφαλικής δραστηριότητας μεταξύ 

δύο αναγνωστικών μονάδων  κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκωδικοποίησης λέξεων (48). Οι 

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων έδειξε μεγαλύτερη ενεργοποίησης μεταξύ των δυσλεκτικών 

αναγνωστών μεταξύ 110 και 140 ms κυρίως στη δεξιά κροταφική περιοχή, καθώς και κάποια 

ενεργοποίηση στις εσωμετωπικές περιοχές. Οι κανονικοί αναγνώστες παρουσίασαν μεγαλύτερη 

ενεργοποίηση στις αριστερές κροταφικές περιοχές  μεταξύ των 150 και 200 ms.  



58 
 

Τέλος, οι χρόνοι αντίδρασης των δυσλεκτικών αναγνωστών κατά τη διάρκεια της 

αποκωδικοποίησης των λέξεων βρέθηκε περίπου 121 ms μεγαλύτερος σε σχέση με τους 

κανονικούς αναγνώστες. 

 

 

 
Εικόνα 5.1  Ο χρόνος αντίδρασης, καθυστερήσεις των συστατικών ERP και αποτελέσματα για τη διαφορά του χρόνου 
επεξεργασίας κατά την αποκωδικοποίηση των λέξεων μεταξύ ενήλικων αναγνωστών, πίνακας από (29). 
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6 Γενική θεώρηση της Δυσλεξίας 

Η ειδική εξελικτική δυσλεξία είναι μια σοβαρή διαταραχή του παιδιού η οποία αφορά την 

εκμάθηση (δηλαδή την κατανόηση και την χρήση) του γραπτού λόγου και δεν συνυφαίνεται με 

αιτιολογικούς παράγοντες σε επίπεδο νοητικό, πολιτισμικό, συναισθηματικό αλλά και φυσικής του 

λειτουργίας. Με άλλα λόγια πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου 

εγκεφάλου με τον οποίο το άτομο αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς τις αυτοματοποιημένες 

γλωσσολογικές διεργασίες. 

Η δυσλεξία επηρεάζει το 5 - 15 % του μαθητικού πληθυσμού. Η διάγνωσή της γίνεται όταν κάποιος 

αντιμετωπίζει προβλήματα στην ανάγνωση, συνήθως στα πρώτα χρόνια της σχολικής του ζωής, 

όπου και οι δυσκολίες γίνονται αντιληπτές σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Υπάρχουν διάφορες 

νευροψυχολογικές θεωρίες που αιτιολογούν τη γένεση της δυσλεξίας. Μερικές από αυτές είναι η 

υπόθεση για την ύπαρξη δυσλειτουργιών στη μεγαλοκυτταρική οδό (49), οι διαταραχές στον 

εγκεφαλικό φλοιό (50), τα προβλήματα στην ημισφαιρική ασυμμετρία (40), οι διαταραχές στην 

εργαζόμενη μνήμη  κ.α. (3)(51)(52) 

Το επιστημονικό ενδιαφέρον για τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών αρχίζει το 19ο αιώνα και 

συνδυάζεται με την εφαρμογή της υποχρεωτικής βασικής εκπαίδευσης. Οι αιτίες που οδηγούν στην 

εμφάνιση των ειδικών αναπτυξιακών μαθησιακών διαταραχών είναι μέχρι σήμερα ασαφείς. (31) 

Κατά τα τελευταία 25 χρόνια, η επιστημονική κατανόηση της δυσλεξίας και άλλων μαθησιακών 

δυσκολιών έχει σημειώσει ταχεία πρόοδο σε τομείς που αφορούν τον ορισμό και την ταξινόμηση 

της, τους νευροψυχολογικούς συσχετισμούς, τους νευροβιολογικούς παράγοντες, και την 

παρέμβαση για αντιμετώπιση της. 

6.1 Ιστορική Εξέλιξη του Όρου 

Αναφέρεται ότι ο ιατρός Johannes Schmidt (1624-1690) υπήρξε ένας από τους πρώιμους μελετητές 

που περιέγραψε με σαφήνεια την απώλεια της αναγνωστικής ικανότητας ενός ατόμου. 

Ο Paul Broca, Γάλλος ιατρός χειρουργός ήταν ο πρώτος που σε επιστημονική συνάντηση της 

Εταιρείας Ανθρωπολογίας στο Παρίσι, στα 1861 υποστήριξε ότι η αφασία ενός ασθενούς του, ο 

οποίος υπέφερε ταυτόχρονα από παράλυση μια πλευράς του σώματος (ημιπληγία ) ‘’ήταν το 

αποτέλεσμα μια σοβαρής αλλά με ακρίβεια περιγραφόμενης βλάβης που αφορούσε το οπίσθιο 

τρίτο του δεύτερου και τρίτου εμπρόσθιου έλικα’ του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου. Αυτή 

η ιδιαίτερη περιοχή του εγκεφάλου ονομάστηκε στην συνέχεια ‘’περιοχή Broca’’. Δηλαδή, ο Broca 

ήταν ο πρώτος ο οποίος θεώρησε την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης περιοχής, η οποία φέρει την 

αποκλειστική ευθύνη των λειτουργιών του προφορικού λόγου. 
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Κάποια χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1872, ο Βroadbent περιέγραψε την περίπτωση ενός 

ενήλικα ο οποίος ύστερα από ατύχημα στο δρόμο και αφού διακομισθεί στο Mary’s Hospital του 

Λονδίνου, δεν μπορούσε να εκφραστεί καλά και όταν του προέβαλαν στον τοίχο ορισμένες λέξεις 

είπε: ‘’Μπορώ να τις δω αλλά δεν μπορώ να τις κατανοήσω ‘’. Δηλαδή για τον ίδιο δεν είχαν καμία 

σημασία οι τυπωμένες λέξεις με εξαίρεση το επώνυμο του. 

Στο 1877 ο Γερμανός ιατρός Κussmaul περιέγραψε έναν άνδρα ο οποίος δεν μπορούσε να μάθει να 

διαβάζει, επρόκειτο για άτομο κανονικής νοημοσύνης και με επαρκή εκπαίδευση. Ο Kussmaul  

υπήρξε ο πρώτος που απομόνωσε μια αφασική απώλεια της αναγνωστικής ικανότητας του ατόμου. 

Ο ίδιος αποκάλεσε το φαινόμενο αυτό ‘’αφασική τύφλωση ‘’ ή ‘’λεξική τύφλωση ‘’. 

Λίγα χρόνια αργότερα το 1887 ο καθηγητής Berlin επίσης Γερμανός ιατρός από την Στουτγάρδη 

επέλεξε τον ελληνογενή όρο ‘’δυσλεξία ‘’ προκειμένου να περιγράψει αυτή την κατάσταση. 

Το 1895 έγινε από τον Hinshelwood Σκοτσέζο και καθηγητή της ιατρικής σχολής του 

πανεπιστημίου της Γλασκόβης η πρώτη δημοσίευση συναφούς άρθρου στο φημισμένο ιατρικό 

περιοδικό Lancet της Μεγάλης Βρετανίας. Το άρθρο ήταν μια περιγραφή μιας παράδοξης 

περίπτωσης παιδιού με ειδική αναγνωστική δυσκολία την οποία μελέτησε σε συνάρτηση με την 

οπτική του μνήμη.Ονόμασε την κατάσταση αυτή ‘’συγγενή λεξική τύφλωση ‘’. 

Αναγνώριση  της δυσλεξίας πιστώνεται στον  Pringle Morgan, ο οποίος το 1896 εντόπισε τον 

Πέρσι, ένα αγόρι δεκατεσσάρων ετών, ο οποίος παρά το γεγονός ότι παρουσίαζε  επαρκή 

νοημοσύνη δεν μπορούσε να γράψει  το όνομά του σωστά. (26) 

Στην Αμερική η έννοια της εξελικτικής δυσλεξίας προωθήθηκε από τον νευρολόγο Samuel Orton 

(1925, 1937). Ο Orton διαφοροποιήθηκε από τον Hinshelwood σε ότι αφορά την χρήση της 

ορολογίας ‘’ συγγενής λεκτική τύφλωση ‘’ γατί την θεώρησε παραπλανητική γατί ‘’ δεν υπάρχει 

αληθής τύφλωση με την κανονική έννοια του όρου, ούτε ακόμη στην πραγματικότητα με την 

έννοια της τύφλωσης όσο αφορά λέξεις. Επιπρόσθετα, ο Orton υποστήριξε πως το φαινόμενο της 

δυσλεξίας ήταν αποτέλεσμα ενός και  μοναδικού παράγοντα ανώριμης εγκεφαλικής ανάπτυξης, 

που είχε ως συνέπειες την οπτικό – χωρική σύγχυση και τις δυσκολίες στη μάθηση. Ο ίδιος 

πρότεινε τον όρο ‘’στρεφοσυμβολία ‘’ που επίσης είναι ελληνογενής όρος για την περιγραφή του 

φαινομένου. 

Επιπρόσθετα, ο Orton ήταν ο πρώτος θεωρητικός που υπέθεσε ότι εγκεφαλική κυριαρχία αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα στη δυσλεξία. Ακόμα ήταν αυτός ο οποίος έθεσε την ύπαρξη 

μιας άμεσης σχέσης μεταξύ κυρίαρχου χεριού και του ημισφαιρίου το οποίο είναι υπεύθυνο για την 

παραγωγή λόγου και γλωσσικής λειτουργίας.(27) 

Από το 1925 και μετά, Orton μελέτησε πάνω από 1000 παιδιά στο πλαίσιο τον ερευνών του. 
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Το έργο του ενέπνευσε πολλούς, συμπεριλαμβανομένου και του νευρολόγου Norman 

Geschwind,και οδήγησε στην ίδρυση της Εταιρείας Δυσλεξίας Orton (ή όπως είναι γνωστή σήμερα 

‘’ Διεθνής Ένωση Δυσλεξίας’’ ). (26) 

6.2 Οι Ορισμοί της Δυσλεξίας 

Το σύνδρομο της δυσλεξίας υπήρξε και εξακολουθεί να είναι αντικείμενο προβληματισμού 

σύγχυσης και αμφισβητήσεων μεταξύ των μελετητών του, που ξεκινούσαν από τον ορισμό του 

όρου και συνεχίστηκαν σε επίπεδο διάγνωσης αιτιολογίας και θεραπείας του φαινομένου. 

Ετυμολογικά ο ελληνικός όρος  ‘’δυσλεξία ‘’ είναι σύνθετος από το μόριο δυσ- που υποδηλώνει 

δυσκολία και την λέξη λόγος που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ‘’λέξη’’ και επομένως ο όρος 

αυτός αναφαίρετε απλά σε ‘’δυσκολία με λέξεις ‘’ (Cruickshank 1986 ).Παρόλα αυτά, θα μπορούσε 

να θεωρηθεί παραπλανητικός αφού στην ουσία του, περιγράφει όχι μία δυσκολία στην εκφορά του 

λόγου αλλά  ένα πρόβλημα ανάγνωσης που επηρεάζει και την γραφή. 

Ο όρος δυσλεξία υιοθετήθηκε πρώτη φορά το 1887 από τον Γερμανό καθηγητή και ιατρό Berlin 

από την Στουτγάρδη ο οποίος επέλεξε τον όρο ‘’δυσλεξία ‘’ προκειμένου να περιγράψει αυτή την 

κατάσταση. 

Οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς στο πρόβλημα της δυσλεξίας και που μπορούν να 

καταστούν υπερβολικά πολύπλοκοι εμπεριέχουν  τον όρο ‘’εξελικτική δυσλεξία’’ απλά για να την 

διακρίνουν αυτή την μορφή δυσλεξίας από την επονομαζόμενη ‘’επίκτητη δυσλεξία ‘’,η οποία 

αναφέρεται στην ύπαρξη  μιας ιδιαίτερης δυσκολίας στην επεξεργασία του γραπτού λόγου, η οποία 

δεν υπήρχε αρχικά. 

Σε ότι αφορά το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου ‘’δυσλεξία ‘’ πρέπει να τονιστεί ότι έχουν 

διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί. Οι περισσότεροι από αυτούς καθώς και οι πρώιμες περιγραφές του 

φαίνεται να έχουν περισσότερο ‘’αρνητικό’ χαρακτήρα. Είναι για παράδειγμα πολύ πιο εύκολο να 

ορίσει κανείς τι δεν είναι παρά να συμφωνήσει τι είναι επακριβώς η δυσλεξία. 

Υπάρχει έτσι, μια γενική συμφωνία για τον αποκλεισμό από την δυσλεξία όλων των άλλων μορφών 

αναγνωστικής δυσκολίας που εκ πηγάζουν πρωταρχικά από παράγοντες  πχ συναισθηματικούς, 

περιβαλλοντικούς νοητικούς ή παιδαγωγικούς. (27) 

‘Η εξελικτική δυσλεξία είναι μια διαταραχή η οποία εμφανίζεται σε παιδιά όπου, παρά τη 

συμβατική τους σχολική εμπειρία, αδυνατούν να επιτύχουν τέτοιες δεξιότητες στη γλώσσα, στην 

ανάγνωση, στη γραφή, και την ορθογραφία οι οποίες να αναλογούν στις πνευματικές τους 

ικανότητες. ’ (29) 
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(Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας, 1968) 

 

‘Η εξελικτική δυσλεξία, ή ειδική μαθησιακή δυσκολία, ορίζεται ως η απροσδόκητη, ειδική, και 

συνεχιζόμενη αδυναμία  απόκτησης  αποτελεσματικών δεξιοτήτων ανάγνωσης παρά τη 

συμβατική εκπαίδευση, την επαρκή νοημοσύνη και κοινωνικοπολιτισμικές ευκαιρίες’ (26) 

 (Αμερικανικός Ψυχιατρικός Σύλλογος  [APA], 1994) 

 

‘ Η εξελικτική δυσλεξία είναι μια ειδική γλωσσική διαταραχή ιδιοστατικής προέλευσης, η οποία 

εμφανίζεται ιδιαίτερα στην αποκωδικοποίηση λέξεων και η οποία αντανακλά συνήθως ανεπαρκείς 

ικανότητες φωνολογικής επεξεργασίας.’ (31) 

(Εταιρεία Orton  1995). 

 

‘Η δυσλεξία είναι εμφανής όταν η ακριβής και άνετη ανάγνωση λέξεων ή / και η ορθογραφία 

αναπτύσσεται  ατελώς ή με μεγάλη δυσκολία.’ (26) 

(Βρετανική Εταιρεία Ψυχολογίας, 1999). 

 

‘Ο όρος ‘μαθησιακές δυσκολίες’ αναφέρεται σε μια κατηγορία  συγκεκριμένων διαταραχών. Αυτές 

οφείλονται σε εγγενή γνωστικά ελλείμματα  του ατόμου και συχνά καθίστανται απροσδόκητες σε 

σχέση με άλλες γνωστικές ικανότητες τις οποίες μπορεί να αναπτύξει. Τέτοιες διαταραχές έχουν 

ως   αποτέλεσμα στην ελλειμματική απόδοση, ανεξάρτητα από  την ποιότητα της διδασκαλίας και 

ανωμαλίες στην ανάπτυξη της προσαρμοστικής λειτουργίας η οποία θα έχει συνέπειες σε ολόκληρη 

την διάρκεια ζωής του ατόμου. ’ (32) 

( Γραφείο Ειδικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης ΗΠΑ [USOSEP], 2002). 

 

‘Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία νευρολογικής προέλευσης και χαρακτηρίζεται 

από δυσκολίες σχετικά με την ακριβή ή /και άνετη αναγνώριση λέξεων και από την κακή 

δυνατότητα αποκωδικοποίησης και ορθογραφίας. Οι δυσκολίες αυτές συνήθως οφείλονται σε 

έλλειμμα του φωνολογικού στοιχείου της γλώσσας το οποίο συχνά είναι απροσδόκητο σε σχέση με 

άλλες γνωστικές ικανότητες και της παροχής αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας. Στις 

δευτερεύουσες συνέπειες μπορούν να περιληφθούν προβλήματα στην αναγνωστική αντίληψη και η 
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μείωση αναγνωστικής εμπειρίας η οποία μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη της γνώσης και 

το λεξιλογικό υπόβαθρο του ατόμου. ’ (26) 

(Διεθνής  Σύνδεσμος Δυσλεξίας [IDA], 2002). 

 

Οι ορισμοί τέλος της δυσλεξίας που δόθηκαν κατά καιρούς από παιδαγωγούς και ψυχολόγους, σε 

αντίθεση εκείνους που έχουν ιατρικό προσανατολισμό, δε βασίζονται σε καμία υπόθεση 

αιτιολογικού περιεχομένου. Εκκινούν ωστόσο από την προϋπόθεση ότι πρέπει να υπάρχει ένα 

σημαντικό έλλειμμα αντιστοιχίας μεταξύ της εκδηλωμένης επίδοσης στο σχολείο και της 

αντίστοιχης δυνατότητας του παιδιού. 

6.3 Τύποι και Μορφές Δυσλεξίας 

Η δυσλεξία ως πρόβλημα της ανάγνωσης, διακρίνεται σε δύο μεγάλες και σαφώς καθορισμένες 

κατηγορίες: την επίκτητη δυσλεξία και την ειδική ή εξελικτική δυσλεξία. Η επίκτητη δυσλεξία 

χαρακτηρίζεται από μία δυσκολία ή ανικανότητα του ατόμου στην επεξεργασία του γραπτού 

λόγου. Η διαφορά της από την ειδική δυσλεξία βρίσκεται στο ότι στις περιπτώσεις της επίκτητης 

δυσλεξίας οι ικανότητες της ανάγνωσης είχαν πλήρως αποκτηθεί αλλά χάθηκαν ή ελαττώθηκαν ως 

αποτέλεσμα εγκεφαλικού τραυματισμού στην πλευρικό-κροταφική χώρα του αριστερού 

ημισφαιρίου. (3) 

Ο διαχωρισμός της δυσλεξίας σε επιμέρους τύπους έχει τις εφαρμογές του στην αξιολόγηση και 

την αιτιολογία του φαινομένου καθώς και στην κατάρτιση αντίστοιχων διδακτικών προγραμμάτων 

και ανάπτυξη στρατηγικής για υπέρβαση των δυσκολιών στο σχολείο. 

6.3.1 Επίκτητη Δυσλεξία 

Η γνωστική νευροψυχολογία των διαταραχών ανάγνωσης (δυσλεξία) γεννήθηκε ως μια 

παρουσίαση (και μετέπειτα δημοσίευση) από τους John Marshall και Newcombe Freda στο Διεθνές 

Συμπόσιο Νευροψυχολογίας  το 1971 στο Engelberg. [36]Αυτή η δημιουργική εργασία ήταν 

η πρώτη προσπάθεια για την διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων επίκτητης δυσλεξίας  (βαθιά, 

επιφανειακή και οπτική) και για την ερμηνεία όλων αυτών μορφών επίκτητης δυσλεξίας σε σχέση 

με ένα κοινό μοντέλο  ανάγνωσης:'' Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την ουσιώδη 

«φυσιολογικότητα» των χαρακτηριστικών σφαλμάτων της επίκτητης δυσλεξίας. Δηλαδή, την 

ερμηνεία των δυσλεξικών λαθών σε σχέση με την λειτουργική ανάλυση των διαδικασιών 

κανονικής ανάγνωσης''. (34) 
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6.3.1.1 Επιφανειακή Δυσλεξία  

Επιφανειακή δυσλεξία είναι μια από τις κύριες μορφές διαταραχής της ανάγνωσης η οποία 

παρατηρείται όταν η ικανότητα ανάγνωσης ενός ατόμου διαταράσσεται από κάποια εγκεφαλική 

βλάβη ή νόσο. (35)Επιφανειακή Δυσλεξία αφορά άτομο το οποίο έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη 

τέτοια ώστε να  επηρεάζει άμεσα την ικανότητα του για μεγαλόφωνη ανάγνωση, με αποτέλεσμα 

όταν αυτό την επιχειρεί να καταφεύγει σε πολλά λάθη. (33) Η ονομασία της οφείλεται στους 

Marshall και Newcombe  (1973)οι οποίοι προκειμένου να τονίσουν το γεγονός ότι όταν δυσλεκτικά 

άτομα διαβάζουν μεγαλόφωνα τα λάθη τους συνήθως σχετίζονται με την ‘‘επιφανειακή’’ δομή των 

λέξεων.(36) Περαιτέρω έρευνα (37),καταδεικνύει ότι η επιφανειακή δυσλεξία επίκτητης μορφής 

χαρακτηρίζεται από καλή απόδοση ανάγνωσης τόσο λέξεων όσο και ψευδολέξεων σε σχέση με την 

ταχύτητα και την ακρίβεια αλλά και από μια έντονη δυσκολία όταν πρόκειται για λέξεις με μη 

ομαλή ορθογραφία.(36) 

6.3.1.2 Βαθιά Δυσλεξία  

Η βαθιά δυσλεξία είναι μια επίκτητη διαταραχή ανάγνωσης που χαρακτηρίζεται από την 

εμφάνιση  σημασιολογικών λαθών. Επιπλέον, οι ασθενείς παρουσιάζουν μια σειρά από άλλα 

συμπτώματα, όπως οπτικά, παράγωγα και μορφολογικά λάθη κατά την διαδικασία της ανάγνωσης. 

Ακόμα, η ανάγνωση αφηρημένων λέξεων καθίσταται πολύ δύσκολη.(38) 

Σε αντίθεση με την επιφανειακή δυσλεξία, η ονομασία αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι τα 

περισσότερα λάθη τα οποία προκύπτουν από την μεγαλόφωνη ανάγνωση οφείλονται στη ‘‘βαθιά’’ 

δομή των λέξεων.(36) 

Η πρώτη περιγραφή για το σύμπλεγμα αυτών των συμπτωμάτων προήλθε από τους Marshall και 

Newcombe (1973), σε παρουσίαση τους για την περίπτωση δύο ασθενών, τους GR και KU οι 

οποίοι στην  προσπάθεια τους να διαβάσουν μεγαλόφωνα κατέφευγαν σε οπτικά, παράγωγα και 

σημασιολογικά λάθη.(38) 

Αργότερα ο Coltheart (39), έχοντας ως βάση τα σημασιολογικά λάθη συνέθεσε μια λίστα από 

ακόμα 12 συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται κατά την βαθιά δυσλεξία : 

 

1 Σημασιολογικά λάθη 

2 Οπτικά λάθη 

3 Αντικατάσταση λέξεων με διαφορετική λειτουργία 

4 Παράγωγα λάθη 

5 Λανθασμένη ανάγνωση και ομοιοκαταληξίας  ψευδολέξεων  

6 Αδυναμία αναγνώρισης αν δύο λέξεις ομοιοκαταληκτούν 



65 
 

7 Δυσκολία στην ανάγνωση λέξεων με μη ομαλή ορθογραφία 

8 Μεγαλύτερη δυσκολία στην μεγαλόφωνη ανάγνωση ρημάτων, μετά επιθέτων και 

μετά ουσιαστικών. 

9 Μεγαλύτερη δυσκολία στην μεγαλόφωνη ανάγνωση λειτουργικών λέξεων σε σχέση 

με λέξεις περιεχομένου. 

10 Μειωμένη ικανότητα γραφής  

11 Μειωμένη ακουστική-λεκτική βραχυπρόθεσμη μνήμη  

12 Η ικανότητα ανάγνωσης μιας λέξης εξαρτάται από το πλαίσιο της πρότασης (fly πιο 

εύκολο να διαβαστεί ως ουσιαστικό παρά ως ρήμα) 

Ένας από τους κύριους λόγους, για τον οποίο η βαθιά δυσλεξία δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως 

σύνδρομο, είναι το γεγονός ότι δεν εμφανίζονται ταυτόχρονα τα παραπάνω συμπτώματα σε 

ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν σημασιολογικά λάθη στην ανάγνωση τους. (32) 

6.3.1.3 Άμεση Δυσλεξία 

Το πρώτο καταγεγραμμένο παράδειγμα άμεσης δυσλεξίας ήταν αυτό ενός εβδομηντάχρονου ο 

οποίος μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο (το οποίο του προκάλεσε αφασία Wernicke ) ήταν σε θέση 

να διαβάζει μεγαλόφωνα χωρίς να κατανοεί το περιεχόμενο. 

Με κατάλληλη παρακολούθηση παρατήρησαν ότι ήταν ακόμα σε θέση να διαβάζει μεγαλόφωνα 

τόσο με δύσκολη όσο και με εύκολη ορθογραφία λέξεις, χωρίς σημασιολογικά λάθη και 

ανεξάρτητα αν οι λέξεις ήταν λειτουργικές ή ουσιαστικά. Παρόλα αυτά, παρουσίαζε  ανικανότητα 

ως προς την ανάγνωση ψευδολέξεων με απλή ορθογραφία. (33) 

Έτσι στην άμεση δυσλεξία, έχουμε άμεση ανάγνωση λέξεων ανεξάρτητα από φωνολογική ή 

σημασιολογική, οπτική και προφορική παρουσίαση λέξεων. 

6.3.1.4 Φωνολογική Δυσλεξία  

Ο όρος φωνολογική δυσλεξία χρησιμοποιείται εκτενώς από νευροψυχολόγους προκειμένου να 

περιγράψουν το μεγαλύτερο έλλειμμα το οποίο παρουσιάζεται στην ανάγνωση των ψευδολέξεων 

σε σχέση με οικίες λέξεις. Η διαταραχή αυτή, εμφανίζεται σε έμπειρους ενήλικες αναγνώστες οι 

οποίοι έχουν υποστεί κάποια βλάβη στον φλοιό του εγκεφάλου. (34) 

Ακόμα, υπάρχουν αναφορές για την ύπαρξη εξελικτικής μορφής φωνολογική δυσλεξία η οποία 

παρουσιάζεται σε παιδιά χωρίς την ύπαρξη εγκεφαλικής βλάβης. (35) 

Μετέπειτα από μια πιθανή εγκεφαλική βλάβη έχει παρατηρηθεί ότι, έμπειροι αναγνώστες 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ως προς την ανάγνωση ψευδολέξεων σε σχέση με οικίες τους 

λέξεις. Αυτό το είδος ελλείμματος αναφέρεται ως φωνολογική δυσλεξία. 
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Οι Beauvois και Derouesné ήταν οι πρώτοι οι οποίοι το 1979 περιέγραψαν αυτό τον τύπο επίκτητης 

δυσλεξίας. Παρουσίασαν δύο ασθενείς, τους MF και RG οι οποίοι μπορούσαν μεν να διαβάσουν 

γνωστές, οικίες τους λέξεις αλλά όχι όμως και ψευδολέξεις. Τις μεγαλύτερες δυσκολίες τις 

αντιμετώπιζαν σε σχέση με τις λέξεις/ψευδολέξεις οι οποίες παρουσίαζαν οπτικές ομοιότητες με τις 

λέξεις-στόχους. (36) 

Ακόμα, παρουσίαζαν μεγαλύτερη ακρίβεια στην ανάγνωση τους όταν, οι ψευδολέξεις τις οποίες 

καλούνταν να διαβάσουν ήταν ορθογραφημένες και οικίες από φωνολογικής πλευράς (ψευδο-

ομόφωνες λέξεις - pseydohomophones). 

Επίσης, μετά από μια πιο λεπτομερή ανάλυση των Beauvois και Derouesné το 1985 προέκυψε ότι 

υπάρχει σύνδεση μεταξύ οπτικής ομοιότητας των ψευδολέξεων με οικίες λέξεις και της 

ψευδομοφωνίας τους (οικίες ως προς την φωνολογία τους – pseydohomophony). 

Επιπρόσθετα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όταν επρόκειτο για ψευδολέξεις χωρίς οπτική 

ομοιότητα με τις οικίες αλλά με ψευδομοφωνία, οι ασθενείς παρουσίαζαν περισσότερα οπτικά λάθη 

στην ανάγνωση τους, σε σχέση με όταν καλούνταν να διαβάσουν ψευδολέξεις οι οποίες είχαν 

οπτική ομοιότητα αλλά όχι όμως και ψευδομοφωνία. (36) 

Τέλος, η Elaine Funnell σε άρθρο της το 1983 (37) υποστηρίζει την ύπαρξη δύο ανεξάρτητων 

διαδρομών ανάγνωσης οικείων λέξεων, μία σημασιολογική και μια λεξική – φωνολογική διαδρομή.  

Ακόμα, αναφέρεται σε έναν ασθενή ο οποίος ενώ μπορούσε να διαβάζει ψευδολέξεις, αδυνατούσε 

να προσδώσει σωστό φωνητικό ήχο σε μεμονωμένα γράμματα. Το γεγονός αυτό, ώθησε την Elaine 

Funnell να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι άτομα με φωνολογική επίκτητη δυσλεξία αδυνατούν να 

κάνουν γραφημική-φωνημική αντιστοιχία. 

6.3.1.5 Γράμμα – Γράμμα ή Λεκτικού Τύπου Δυσλεξία  

Η γράμμα – γράμμα (LBL) ανάγνωση είναι ένα είδος επίκτητης δυσλεξίας στο οποίο έμπειροι 

αναγνώστες οι οποίοι έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη απαιτούν πολύ χρόνο για την ανάγνωση 

λέξεων (word-lengtheffect). (38) (39) 

Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του είδους δυσλεξίας είναι η μεγάλη αύξηση του χρόνου ανάγνωσης 

σε σχέση με τον αριθμό των γραμμάτων της κάθε λέξης. 

Η γράμμα – γράμμα ανάγνωση πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα της αλλοίωσης των μηχανισμών 

παράλληλης επεξεργασίας γραμμάτων και αντανακλά την σειριακή κωδικοποίηση των γραμμάτων 

που αποτελούν μια λέξη. (40) 

Αν και ανάγνωση κατά την λεκτικού τύπου δυσλεξία παρουσιάζει δυσκολία 

ωστόσο άλλες γνωστικές δεξιότητες επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των γλωσσικών 
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δεξιοτήτων, όπως η γραφή, ο συλλαβισμός, η ομιλία και κατανόηση προφορικού 

λόγου, παραμένουν γενικά ανέπαφες. (41) 

6.3.2 Εξελικτική ή Ειδική Δυσλεξία 

Όπως και ο ορισμός της εξελικτικής δυσλεξίας, έτσι και οι πιθανές υποκατηγορίες οι οποίες την 

συνθέτουν, αποτέλεσαν για πολλά χρόνια και εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης 

για τον επιστημονικό κόσμο. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ίδια την ανομοιογενή φύση της ειδικής 

δυσλεξίας.  

Η πρώτη αναφορά για την ύπαρξή ατομικών διαφορών όσο αφορά την διαταραχή της ανάγνωσης 

παρουσιάστηκε το 1917 από τον Bronner. Παρόλα αυτά, μια θεωρητική ερμηνεία των διαφορών 

αυτών δεν προέκυψε πριν το 1967, οπού και οι Johnson και Myklebust θεώρησαν ότι οι διαταραχή 

της ανάγνωσης των παιδιών μπορεί να οφείλεται είτε σε ακουστικό, είτε σε οπτικό έλλειμμα 

επεξεργασίας. (42) 

Ανάμεσα, στα πιο γνωστά και δημοφιλή συστήματα ταξινόμησης των διάφορων υποτύπων της 

εξελικτικής δυσλεξίας είναι και αυτό το οποίο θέσπισε  η Boder το 1973. Σύμφωνα λοιπόν με την 

Boder (43) η κατάταξη γίνεται μεταξύ φωνητικής (dysphonetic) όπου υπάρχουν δυσκολίες κυρίως 

με την γραφημική-φωνημική αντιστοιχία, οπτικής (dyseidetic) στην οποία εμφανίζεται δυσκολία 

οπτικής αναγνώρισης ολόκληρων λέξεων και μεικτής δυσλεξίας όπου έχουμε ταυτόχρονη εμφάνιση 

και των δύο προαναφερθέντων τύπων. (44) 

Ένα άλλο επίσης γνωστό μοντέλο ταξινόμησης είναι αυτό το οποίο πρότεινε ο Bakker το 1990. 

(45) 

Ο Bakker (46) περιγράφει την μάθηση της ανάγνωσης ως μια σταδιακή διαδικασία όπου στο πρώτο 

βήμα έχουμε την κυρίαρχη εμπλοκή των λειτουργιών οι οποίες συνδέονται με το δεξί ημισφαίριο 

του εγκεφάλου (οπτική ανάλυση) και στο δεύτερο βήμα έχουμε μια πιο καθαρά γλωσσική 

επεξεργασία η οποία ρυθμίζεται από το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου (πρόβλεψη και 

ενσωμάτωση των λέξεων με βάση λεξιλογικά, συντακτικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικά). 

(47) 

Σύμφωνα λοιπόν με το σύστημα ταξινόμησης του Bakker υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι δυσλεξίας, 

οι οποίοι και παρουσιάζονται πιο κάτω. 

Καταρχήν, υπάρχει ο τύπος L. Τα άτομα που ανήκουν σε αυτό τον τύπο, διαβάζουν σε πολύ 

γοργούς ρυθμούς παραβλέποντας γράμματα, λέξεις ή ακόμη και φράσεις μέσα σε ένα κείμενο 
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(δηλαδή έχουμε χρήση κυρίως μηχανισμών γλωσσικής επεξεργασίας και πρόβλεψης των λέξεων). 

Παράλληλα σε αυτό τον τύπο, τα άτομα κάνουν αξιοσημείωτα λάθη υποκατάστασης γραμμάτων, 

κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης.  

Έπειτα, υπάρχει και ο δεύτερος τύπος δυσλεξίας, ο τύπος Ρ. Ο εν’ λόγω τύπος, εμφανίζει μιαν 

υπερανάπτυξη των λειτουργιών που ανήκουν στο δεξιό ημισφαίριο (δηλαδή έχουμε κυρίως χρήση 

μηχανισμών οπτικό-αντιληπτικής ανάλυσης). Τα άτομα σε αυτή την κατηγορία είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητα στα αντιληπτικά σύμβολα του κειμένου, διαβάζουν εξαιρετικά αργά και κάνουν τόσο 

συμπερασματικά όσο και υποθετικά λάθη κατά την διάρκεια της ανάγνωσης.  

Ο τελευταίος τύπος εξελικτικής δυσλεξίας τον οποίο προτείνει ο Bakker είναι ο τύπος  Μ. 

Πρόκειται για ένα μεικτό τύπο στον οποίο συνυπάρχουν τόσο ο τύπος L όσο και ο P και στον οποίο 

παρουσιάζεται  αργή και αποσπασματική ανάγνωση με πολλά σφάλματα. 

Συμπερασματικά λοιπόν, οι δύο κύριοι τύποι εξελικτικής δυσλεξίας οι οποίοι προτείνονται από τον 

Bakker χαρακτηρίζονται από τον διαφορετικό βαθμό συμμετοχής των δύο ημισφαιρίων του 

εγκεφάλου κατά την διαδικασία ανάγνωσης. Στον μεν τύπο P έχουμε μεγαλύτερη ενεργοποίηση 

του δεξιού ημισφαιρίου ενώ στον τύπο L του αριστερού. (44) 

Σε πιο πρόσφατες έρευνες το 1993 οι Castels και Coltheart (48) πρότειναν τουλάχιστον δύο μορφές 

εξελικτικής δυσλεξίας, την φωνολογική και την επιφανειακή οι οποίες παρουσιάζονται σε 

αντιστοιχία και στην επίκτητη δυσλεξία. 

Στην φωνολογική δυσλεξία έχουμε δυσκολία στην ανάγνωση μη οικιών λέξεων και ψευδολέξεων 

με καλύτερη απόδοση στην ανάγνωση άγνωστων λέξεων. Αντίθετα, στην επιφανειακή δυσλεξία η 

μεγαλύτερη δυσκολία εμφανίζεται στην ανάγνωση μη οικιών λέξεων. (49) 

Παρόλα αυτά, οι πλειοψηφία των ατόμων τα οποία μελετήθηκαν από τους Castels και Coltheart 

παρουσίασαν συνύπαρξη τόσο φωνολογικής όσο και επιφανειακής δυσλεξίας. Ωστόσο, το ένα 

τρίτο εξ αυτών θα μπορούσε να συμπεριληφθεί είτε στον ένα τύπο δυσλεξίας είτε στον άλλο. (48) 

Ως επέκταση της εν λόγω μελέτης οι Seidenberg και Manis το 1994 (50) επίσης εντόπισαν την 

φωνολογική και την επιφανειακή δυσλεξία ως μορφές τις εξελικτικής δυσλεξίας. Επιπλέον, 

παρουσίασαν ότι άτομα με επιφανειακή δυσλεξία εμφάνιζαν απόδοση τόσο στις φωνολογικές όσο 

και στις ορθογραφικές γνώσεις ίδιας τάξης με αυτή των ομάδων ελέγχου. Με βάση λοιπόν την 

παραπάνω  παρατήρηση χαρακτήρισαν τα ελλείμματα που παρουσιάζονται κατά την επιφανειακή 

δυσλεξία  ως εξελικτική καθυστέρηση (develop mental delay). 
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Αντίθετα, όσο αφορά τα άτομα με φωνολογική δυσλεξία η απόδοση τους παρουσίασε σημαντικές 

διαφορές από αυτή των ομάδων ελέγχου, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την ύπαρξη διαφορετικών 

εξελικτικών ελλειμμάτων ανάγνωσης των ατόμων αυτών. (49) 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο διαχωρισμός σε επιφανειακή και φωνολογική δυσλεξία είναι 

καθαρά περιγραφικός και στερείται αιτιολογικών υποθέσεων σε σχέση με τους μηχανισμούς του 

εγκεφάλου. Αντίθετα, ο διαχωρισμός μεταξύ οπτικής και φωνολογικής δυσλεξίας αναφέρεται σε 

δύο αντίθετους μηχανισμούς, έναν σχετικά με την φωνολογική διάκριση και έναν σε σχέση με την 

οπτική αντίληψη. (51) 

6.4 Αιτιολογία της Δυσλεξίας 

6.4.1 Παθολογική ανατομία 

Παθολογοανατομικές παρατηρήσεις σε εγκεφάλους ένδεκα δυσλεξικών ατόμων από τον Galaburda 

και τους συνεργάτες του έδειξαν την ύπαρξη δυο ειδικών χαρακτηριστικών: 

Πρώτον απουσία ή αναστροφή της φυσιολογικής ασυμμετρίας που συνήθως παρατηρείται στο 

planum temporale μεταξύ αριστερού και δεξιού ημισφαιρίου (αριστερό μεγαλύτερο από το δεξιό) 

σε μη δυσλεξικά άτομα. Το planum temporale είναι μόρφωμα στη γωνία της αύλακας του Sylvius 

που καλύπτεται από τον κροταφικού λοβό και αποτελεί μέρος της περιοχής του Wernicke. 

Παρατηρήσεις όμως με απεικονιστικές μεθόδους έχουν δείξει ότι η απουσία ή η αναστροφή της 

ασυμμετρίας του planum temporale στα δυσλεξικά άτομα δεν αποτελεί σταθερό εύρημα. 

Δεύτερο χαρακτηριστικό υπήρξαν κυτταροαρχιτεκτονικές ανωμαλίες, δηλαδή "μικρογυρίες" και 

"μικροδυσγενεσίες" (εκτοπίες) διάσπαρτες στις περιοχές γύρω από την αύλακα του Sylvius οι 

πρώτες και γύρω στην περιοχή της έλικας του Broca οι δεύτερες, προπάντων στο αριστερό 

ημισφαίριο. Οι "μικρογυρίες" αποτελούσαν μικρές αναδιπλώσεις του φλοιού με ανάμειξη των 

νευρωνικών στιβάδων, με ατελή μόνωση και ασυνήθη φλοιοαραχνοειδή αγγείωση. Οι 

"μικροδυσγενεσίες" αποτελούσαν εκτοπίες ομάδων νευρώνων και νευρογλοίας στην φαιά στιβάδα 

του φλοιού με στοιχεία ήπιας αποδιοργάνωσης στις παρακείμενες στιβάδες. Οι "μικρογυρίες" και οι 

"μικροδυσγενεσίες" ποίκιλαν από το ένα περιστατικό στο άλλο όσον αφορά την συχνότητα και 

εντόπιση στο φλοιό. Άλλες παρατηρήσεις από την ίδια ομάδα ερευνητών έδειξε 

κυτταροαρχιτεκτονκές ανωμαλίες στα στρώματα των μακροκυττάρων στους ομόλογους πλάγιους 

γονατώδεις πυρήνες (lateral geniculate nucleι). Στους πυρήνες αυτούς καταλήγει η μακροκυτταρική 

οδός η οποία εκκινεί από τον αμφιβληστροειδή και από εκεί με νέους νευρώνες συνεχίζει μέχρι τον 

ινιακό λοβό. Επίσης παρατηρήθηκε ότι υπήρχε δυσανάλογα μεγάλος αριθμός μικρών κυττάρων 

στον αριστερό μέσο γονατώδη πυρήνα ο οποίος σχετίζεται με τη μεταβίβαση ακουστικών 
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ερεθισμάτων. Όπως σημειώνει ο Galaburda οι κυτταροαρχιτεκτονικές ανωμαλίες επέρχονται κατά 

την μετανάστευση των νευρώνων στις τελικές τους θέσεις στη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης 

του εγκεφάλου. (3) 

6.4.2 Νευροψυχολογία 

Η έρευνα με ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες (προκλητά δυναμικά) επιβεβαίωσε ότι το πλέγμα του 

λόγου και της ομιλίας βρίσκεται στο αριστερό ημισφαίριο και περιλαμβάνει περιοχές του 

προμετωπιαίου, του κροταφικού και του βρεγματικού λοβού, που είχαν υποδείξει παλιότερα με τις 

παθολογοανατομικές τους μελέτες οι Broca και Wernicke και πλέον πρόσφατα την νήσο του Riel 

(insula) η Dronkers, αλλά και παρακείμενες περιοχές του κροταφικού και βρεγματικού λοβού. Η 

έρευνα έχει επίσης δείξει ότι στην δυσλεξία μπορεί να υπάρχει διακριτή υποπλασία της νήσου του 

Riel και δυσλειτουργία με την έννοια της διακοπής μεταξύ της βρεγματοκροταφικής και της 

προμετωπιαίας περιοχή του αριστερού ημισφαιρίου. 

Μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα της δυσλειτουργίας που παρατηρείται στη δυσλεξία έχει 

δώσει η έρευνα με "μαγνητοεγκεφαλογραφία" (MagneticSourceImaging-MSI) που αποτελεί μια 

προηγμένη τεχνική απεικόνισης των περιοχών του εγκεφαλικού φλοιού που ενεργοποιούνται κατά 

την επιτέλεση γνωστικών λειτουργιών. Οι σχετικές παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι στα δυσλεξικά 

άτομα δεν ενεργοποιείται η αριστερή βρεγματοκροταφική περιοχή σε συνδυασμό με την ομόλογη 

προμετωπιαία περιοχή, όπως συμβαίνει στα μη-δυσλεξικά άτομα, αλλά η δεξιά βρεγματοκροταφική 

περιοχή. Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε και μελέτη με τη χρήση fMRI σε μεγαλύτερο δείγμα 

παιδιών με δυσλεξία. 

6.4.3 Γενετική 

Η μεταβίβαση της δυσλεξίας από τη μια γενιά στην άλλη μέσα στη οικογένεια καταγράφηκε για 

πρώτη φορά το 1950 στην επιδημιολογική έρευνα του Hallgren στη Σουηδία. Τα ευρήματα της 

μελέτης αυτής επιβεβαιώθηκαν από μεταγενέστερες παρατηρήσεις όπως και από παρατηρήσεις σε 

διδύμους οι οποίες έδειξαν ότι η δυσλεξία είναι οικογενής και κληρονομούμενη. Διάφορα 

ερευνητικά προγράμματα έχουν δείξει ότι γονείς δυσλεξικών παιδιών παρουσιάζουν οι ίδιοι 

δυσκολίες στην ανάγνωση σε ποσοστά από 25% μέχρι 60% και υπολογίζεται ότι ο κίνδυνος για 

δυσλεξία είναι οκτώ φορές μεγαλύτερος σε παιδιά που έχουν ένα γονέα με παρόμοιες δυσκολίες
.
 Η 

δυσλεξία μεταβιβάζεται ως χαρακτηριστικό που δεν σχετίζεται με το φύλο και εικάζεται ότι 

εξαρτάται από λίγα γονίδια που έχουν σημαντικό αποτέλεσμα. 
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Μελέτες της δυσλεξίας σε διδύμους, μονοωογενείς και δυωογενείς έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο 

μέρος της διακύμανσης στις ικανότητες ανάγνωσης οφείλεται σε γενετικούς συντελεστές. Ένα 

μικρότερο μέρος της διακύμανσης, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, οφείλεται σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, πχ λαθεμένος τρόπος διδαχής για την ανάπτυξη της ικανότητας 

αποκωδικοποίησης της σχέσης γράμματος-ήχου. (3) 

Έρευνες στο γονιδίωμα με τη μέθοδο της γενετικής σύνδεσης (link age analysis) (εξέταση και 

σύγκριση μιας συγκεκριμένης περιοχής ενός χρωματοσώματος σε πολλά άτομα και διαφόρων 

γενεών σε μια οικογένεια μέσα στην οποία υπάρχουν δυσλεξικά άτομα) έχουν εντοπίσει περιοχές 

σε χρωματοσώματα, τους "γενετικούς τόπους ευπάθειας" (susceptibilityloci) για τη δυσλεξία. Ένας 

γενετικός τόπος ευπάθειας περιλαμβάνει μερικά γονίδια, κάποιο από τα οποία επηρεάζει ένα 

συνεχές χαρακτηριστικό, χωρίς όμως η ενέργεια αυτού να αποτελεί αναγκαία ή επαρκή 

προϋπόθεση για την εμφάνιση κλινικού συνδρόμου. Ο γενετικός τόπος έχει ονομασθεί "τόπος 

ποσοτικού χαρακτηριστικού" (quantitative trait locus - QTL). Στην εκδήλωση ενός σύνθετου 

κλινικού χαρακτηριστικού, π.χ. δυσλεξία, συνήθως υπάρχει επιρροή περισσότερων από ένα τόπο 

(QTL) ή γονίδιο. Ο γονότυπος ποικίλει όταν υπάρχει συνέργεια περισσοτέρων του ενός τόπων. 

Επιπλέον ο φαινότυπος, που στην δυσλεξία αφορά την ικανότητα ανάγνωσης-γραφής-ορθογραφίας 

ποικίλει δεδομένου ότι αυτός είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του γονότυπου με 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Μια από τις ερευνητικές ομάδες που έχει ανακοινώσει την εύρεση γενετικών τόπων (από το 

Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι σε συνεργασία και με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα της 

Στοκχόλμης) παρουσίασε πρόσφατα τα αποτελέσματα έρευνας που δείχνουν ότι ο γενετικός τόπος 

15q21 (χρωματόσωμα 15) αποτελεί "υποψήφιο" γονίδιο (DYX1C1) της δυσλεξίας. Τη σημασία του 

ευρήματος τόνισε και η Grigorenko. Τα ερώτημα αν το γονίδιο αυτό συνεργεί με άλλα γονίδια, 

όπως είναι πιθανό, παραμένει αναπάντητο. (47) 

Τα ερωτήματα που στοχεύουν οι γενετικές μελέτες αφορούν πρώτον την αναγνώριση των γονιδίων 

που συμβάλλουν στην εμφάνιση της δυσλεξίας αλλά και των βιολογικών μηχανισμών μέσω των 

οποίων αυτά επενεργούν και έχουν σαν συνέπεια την εγκεφαλική δυσλειτουργία. (3) 
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7 Πειραματική Διαδικασία 

7.1 Πειραματικό Πρωτόκολλο 

Τα  οπτικά προκλητά δυναμικά (VEPs) αποτελούν οπτικά προκλητά ηλεκτροφυσιολογικά σήματα 

τα οποία προέρχονται από την ηλεκτροεγκεφαλογραφική δραστηριότητα στην περιοχή του οπτικού 

φλοιού και καταγράφονται από τα ηλεκτρόδια τα οποία τοποθετούνται στο τριχωτό της κεφαλής. 

Ο οπτικός φλοιός ενεργοποιείται κυρίως από το κεντρικό οπτικό πεδίο, ως εκ τούτου, τα οπτικά 

προκλητά δυναμικά εξαρτώνται άμεσα από την λειτουργική ακεραιότητα της κεντρικής όρασης  η 

οποία προκύπτει από οποιοδήποτε επίπεδο επεξεργασίας της οπτικής πληροφορίας 

συμπεριλαμβανομένων του ματιού, του αμφιβληστροειδή χιτώνα, του οπτικούνεύρου  και του 

ινιακού λοβού. 

Η κυματομορφή ενός οπτικού προκλητού δυναμικού εξαρτάται άμεσα από την χρονική συχνότητα 

εμφάνισης του ερεθίσματος. Σε περίπτωση μεγάλων ρυθμών εμφάνισης του ερεθίσματος, η 

κυματομορφή πλησιάζει την ημιτονοειδή μορφή και ονομάζεται  ‘σταθερή κατάσταση’ (steady 

state).Αντίθετα, στην περίπτωση πιο μικρών συχνοτήτων εμφάνισης, η κυματομορφή αποτελείται 

από ένα σύνολο διακριτών αποκλίσεων και ονομάζονται παροδικά οπτικά προκλητά δυναμικά 

(transient VEP). 

Υπάρχουν, τρία τυποποιημένα πρωτόκολλα παρουσίασης οπτικών προκλητών δυναμικών και είναι 

τα εξής: 

 Το Pattern-reversalοπτικό προκλητό δυναμικό το οποίο προκαλείται με οπτικό ερέθισμα 

τύπου σκακιέρας όπου το μεγάλο τετράγωνο έχει διαστάσεις 1
ο
 οπτικού πεδίου και το μικρό 

τετράγωνο 0.25
ο
. 

 Το Pattern on set /offsetοπτικό προκλητό δυναμικό το οποίο επίσης προκαλείται με οπτικό 

ερέθισμα τύπου σκακιέρας με διαστάσεις μεγάλου και μικρού τετραγώνου 1
ο
 και 0.25

ο
 

οπτικού πεδίου αντίστοιχα. 

 Το Flashοπτικό ερέθισμα το οποίο προκαλείται από μια σύντομη αύξηση της έντασης της 

φωτεινότητας (flash) και σχηματίζει μια γωνία τουλάχιστον 20
ο
 με το οπτικό πεδίο. 

Το Patterρν reversal πρότυπο συνήθως προτιμάται για την πλειονότητα των κλινικών εφαρμογών 

αφού, η κυματομορφή η οποία προκύπτει μετά από ένα τέτοιου είδους ερέθισμα παρουσιάζει τις 

λιγότερες μεταβολές σε σχέση με τα οπτικά προκλητά δυναμικά τα οποία προκύπτουν από ένα 
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οποιοδήποτε άλλο ερέθισμα. Το ερέθισμα Pattern onset/offsetθεωρείται το καταλληλότερο για 

ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν από νυσταγμό
1
. 

Αντίθετα, το πρότυπο Flash χρησιμοποιείται όταν η κακή όραση του εξεταζόμενου ή η κακή του 

συνεργασία με τους εξεταστές δεν επιτρέπουν την χρήση ενός από τα δύο πιο πάνω οπτικά 

ερεθίσματα.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα χρησιμοποιήσουμε το ερέθισμα Pattern onset/offset. 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο η σκακιέρα μαύρου και άσπρου χρώματος θα εμφανίζεται 

απότομα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα σε ένα ουδέτερο φόντο χρώματος γκρι. Η μέση 

φωτεινότητα τόσο του φόντου όσο και της σκακιέρας θα πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια, χωρίς να 

παρουσιάζει καμία μεταβολή κατά την μετάβαση από την παρουσίαση του ερεθίσματος και της 

εμφάνισης της κενής – γκρι οθόνης. (52) 

Το χρονικό παράθυρο για το οποίο θα έχουμε εμφάνιση του ερεθίσματος είναι 200msκαι το 

χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών εμφανίσεων του ερεθίσματος θα είναι 400ms. Αυτό το 

χρονικό πλαίσιο εξασφαλίζει ότι οι αντιδράσεις του εξεταζόμενου στην εμφάνιση ή μη του οπτικού 

ερεθίσματος δεν θα συγχέονται μεταξύ τους. Για αυτόν τον λόγο, είναι επίσης απαραίτητη η χρήση 

δεικτών συγχρονισμού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο ακριβής συγχρονισμός των χρόνων  

αντίδρασης. 

Συνήθως, η χρήση του συγκεκριμένου ερεθίσματος στους ενήλικες έχει ως απότοκο την εμφάνιση 

τριών διακριτών κορυφώσεων  προκλητών δυναμικών. (52) 

 C1 :Θετική κορύφωση 75 msμετά την εμφάνιση του ερεθίσματος. 

 C2 : Αρνητική κορύφωση 125msμετά την εμφάνιση του ερεθίσματος, και τέλος 

 C3 : Θετική κορύφωση 150 msμετά την εμφάνιση του ερεθίσματος. 

 

Παρόλα αυτά στα πειράματα τα οποία θα ακολουθήσουν η προσοχή μας επικεντρώνεται τόσο στις 

πιο πάνω κορυφώσεις τις οποίες και περιγράψαμε όσο και σε πιθανές κορυφώσεις οι οποίες 

δύναται να εμφανιστούν  πριν τον χρόνο των 75ms. 

 

                                                           
1Νυσταγμός : η κατάσταση κατά την οποία το άτομο εμφανίζει μια μη φυσιολογική συνεχόμενη, 

ρυθμική κίνηση των ματιών. 
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Εικόνα 7.1 Οπτικά προκλητά δυναμικά με χρήση ερεθίσματος τύπου onset/offset σκακιέρας,σχ.3 από (65) 

7.1.1 Μέγεθος τετραγώνων της σκακιέρας 

Οι διαστάσεις των επιμέρους μονάδων της σκακιέρας (τετράγωνα)  ορίζονται με όρους  οπτικής 

γωνίας. Όπου οπτική γωνία ορίζουμε ως την γωνία η οποία σχηματίζεται μεταξύ αντικειμένου / 

ειδώλου και των κομβικών σημείων του φακού του οφθαλμού. Αντικείμενα με την ίδια οπτική 

γωνία έχουν το ίδιο μέγεθος στον αμφιβληστροειδή χιτώνα (53). Ως μονάδα μέτρησης 

χρησιμοποιείται η μοίρα ( ο ) με υποδιαιρέσεις τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα του τόξου ( 1deg = 

60’arc = 3600’’arc). 

Έτσι στην περίπτωση της σκακιέρας, η εφαπτόμενη της  οπτικής γωνίας ισούται με το πλάτος των 

τετραγώνων δια την απόσταση μεταξύ εξεταζόμενου και οθόνης. 

 

Με βάση τα παραπάνω η γωνία μπορεί να υπολογιστεί ως εξής : 

            

Επιπρόσθετα προσεγγιστικά για μικρές γωνίες ισχύει η πιο κάτω σχέση : 

     
 

 
 

Όπου W το πλάτος του τετραγώνου της σκακιέρας  σε χιλιοστά (mm), D η απόσταση εξεταζομένου 

– οθόνης μετρούμενη και πάλι σε χιλιοστά του μέτρου (mm) και B η οπτική γωνία με μονάδες 

μέτρησης λεπτά του τόξου για  A=3438 και σε μοίρες όταν έχουμε  A=57.3. (54) 
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Εικόνα 7.2 Σχηματική αναπαράσταση για τον σχηματισμό της οπτικής γωνίας (53). 

 

7.1.2 Μέγεθος σκακιέρας 

Το συνολικό μέγεθος του ερεθίσματος – σκακιέρα ορίζεται και πάλι με βάση την οπτική γωνία του 

εξεταζόμενου κατά  τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφηκε πιο πάνω για τον υπολογισμό του μεγέθους 

του κάθε τετραγώνου ξεχωριστά. 

Στην περίπτωση μας, δεν πρόκειται για μια τετράγωνη σκακιέρα αλλά αντίθετα το πλαίσιο των 

τετραγώνων θα έχει ελλειψοειδές σχήμα. Έτσι, το μέγεθος του ερεθίσματος εξαρτάται από τον 

οριζόντιο και κάθετο άξονα συμμετρίας της έλλειψης, οι οποίοι έχουν οριστεί ως 6
ο
 και 7,85

ο
 

αντίστοιχα. 

7.1.3 Φωτεινότητα και Αντίθεση του οπτικού ερεθίσματος 

Η ένταση της φωτεινότητας  των μαύρων και των άσπρων τετραγώνων της σκακιέρας   επηρεάζουν 

άμεσα το εύρος και τον λανθάνον χρόνο εμφάνισης της κυματομορφής του οπτικού προκλητού 

δυναμικού. Έτσι, για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των μετρήσεων του πειράματος η φωτεινότητα 

θα πρέπει να  βαθμονομηθεί και να διατηρηθεί σταθερή καθ 'όλη την διάρκεια του. 

Η απόλυτη τιμή της έντασης της φωτεινότητας μετράται με την βοήθεια φωτοδιόδου με μονάδες 

μέτρησης  candela ανά τετραγωνικό μέτρο (cd /m
2
). 

Η αντίθεση του οπτικού ερεθίσματος  υπολογίζεται από την πιο κάτω σχέση : 
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Όπου η Αντίθεση ορίζεται ως το ποσοστό επί τοις εκατό του λόγου της διαφοράς και του 

αθροίσματος της μέγιστης και της ελάχιστης μετρούμενης φωτεινότητας. 

Η τιμή της μέσης φωτεινότητας  του πεδίου εμφάνισης του οπτικού ερεθίσματος προκύπτει από τις 

μέγιστες και ελάχιστες τιμές της φωτεινότητας, οι οποίες μετρήθηκαν στο κέντρο και στην 

περιφέρεια του πεδίου της οθόνης. 

Η διάχυτη (ambient) φωτεινότητα ορίζεται ως   ο μέσος όρος της φωτεινότητας  που μετράται σε 

διάφορες θέσεις  περιφερικά του οπτικού ερεθίσματος.  Παρόλα αυτά, σε πειράματα οπτικών  

προκλητών δυναμικών όπου το ερέθισμα έχει την μορφή μοτίβου – σκακιέρα, οι μετρήσεις  

θεωρούνται σχετικά ανεξάρτητες σε σχέση με τις μεταβολές της διάχυτης φωτεινότητας, αλλά καλό 

θα ήταν να  διατηρείται όσο το δυνατόν σταθερή. (54) 

Στα πειράματα που θα ακολουθήσουν η φωτεινότητα έχει μετρηθεί και η αντίθεση έχει υπολογιστεί 

στο 80%. Αφού έχουμε εξασφαλίσει την εμφάνιση υψηλής αντίθεσης οπτικού ερεθίσματος θα 

πρέπει να αναμένουμε η κυματομορφές των προκλητών δυναμικών να παρουσιάζουν 

ικανοποιητική ευκρίνεια, εύρος και λανθάνον χρόνο εμφάνισης. 

7.1.4 Επιλογή και ορισμός πεδίου εμφάνισης ερεθίσματος 

Στην περίπτωση  των πειραμάτων οπτικών προκλητών δυναμικών, όπου το ερέθισμα – στόχος 

εμφανίζεται σε διάφορα σημεία της οθόνης, απαραίτητος είναι ο ορισμός ενός σημείου εστίασης 

(fixation point ). Σε αυτό το σημείο καλείτε να εστιάζει ο εξεταζόμενος καθ ‘όλη την διάρκεια της 

πειραματικής διαδικασίας. Η θέση του σημείου εστίασης πάνω στην οθόνη σε σχέση με την 

τοποθεσία εμφάνισης του οπτικού ερεθίσματος, ορίζει την περιοχή  του οπτικού  πεδίου  του 

εξεταζομένου η οποία  πρόκειται να διεγερθεί. 

 Όταν το οπτικό ερέθισμα ισαπέχει και από τις δύο πλευρές του σημείου εστίασης, τότε θεωρούμε 

ότι διεγείρεται το οπτικό πεδίο του εξεταζόμενου σε όλου του το εύρος και ονομάζεται full-field 

ερέθισμα. Αντίθετα, όταν το οπτικό ερέθισμα περιορίζεται σε μια μικρή περιοχή του κεντρικού 

οπτικού πεδίου δηλαδή 2-4
ο
 και το σημείο εστίασης τοποθετείται στο κέντρο της οθόνης, τότε αυτό 

ονομάζεται central-field ερέθισμα. 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση όπου το ερέθισμα εμφανίζεται σε μία από τις δύο πλευρές του 

σημείου εστίασης δηλαδή στο ένα μισό του οπτικού πεδίου είτε στο δεξί είτε στο αριστερό τότε 

αυτό ορίζεται ως half-field ή hemi-field ερέθισμα. 

Ακόμα, όταν το οπτικό ερέθισμα εμφανίζεται σε μια μικρή περιοχή του οπτικού πεδίου του 

εξεταζόμενου  σε σχέση πάντα με την τοποθεσία του σημείου εστίασης πάνω στην οθόνη, τότε 

αυτό ορίζεται ωςpartial-field ερέθισμα. 
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Σε πειράματα προκλητών δυναμικών όπου γίνεται χρήση half- field  ή partial field ερεθίσματος, το 

σημείο εστίασης  θα πρέπει να μετατοπίζεται προς την περιοχή εκείνη του οπτικού πεδίου στην 

οποία δεν έχουμε διέγερση κατά ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 1/10 του πλάτους ενός 

τετραγώνου της σκακιέρας. (54) 

Αυτή η μετατόπιση του σημείου εστίασης αποσκοπεί στην αποφυγή της ταυτόχρονης διέγερσης και 

των  δύο ημιπεδίων ή ακόμα και μη επιθυμητών περιοχών  του οπτικού πεδίου λόγω των ακούσιων 

κινήσεων των ματιών. 

 

7.1.5 Επιλογή του χρώματος της σκακιέρας 

Λόγω των αυξημένων δυσκολιών για την βαθμονόμηση και την διατήρηση της σταθερότητας των 

έγχρωμών οπτικών ερεθισμάτων συνήθως προτιμάται το ερέθισμα να παρουσιάζεται ασπρόμαυρο. 

(54)Έτσι, και στα πειράματα τα οποία θα ακολουθήσουν έχει επιλεχθεί τα τετράγωνα της 

σκακιέρας να είναι άσπρου και μαύρου χρώματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των 

μετρήσεων μας. 

7.2 Υλικά  και Πειραματικός Εξοπλισμός 

7.2.1 Ασύρματο Σύστημα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας -Emotiv Epoc 

Την τελευταία εικοσαετία, τα  συστήματα  Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας χρησιμοποιούνται ευρέως 

στον τομέα των συστημάτων Διεπαφής Εγκεφάλου – Υπολογιστή (Brain-Computer Interfaces -

BCI). Ουσιαστικά, ένα τέτοια σύστημα σκοπό έχει την δημιουργία της δυνατότητας άμεσης 

επικοινωνίας ενός ατόμου με έναν υπολογιστή χωρίς καμία κίνηση. (55) Πλήθος εφαρμογών έχουν 

προταθεί όλα αυτά τα χρόνια από διάφορες επιστημονικές ομάδες τόσο στον τομέα των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών όσο και στον τομέα των συστημάτων αποκατάστασης.  Μια απλή τέτοια 

εφαρμογή μπορεί να είναι ο νοητικός έλεγχος του ποντικιού ενός υπολογιστή και η χρήση μιας 

μηχανής αναζήτησης μόνο με την σκέψη. Στον τομέα της αποκατάστασης, τα συστήματα Διεπαφής 

Εγκεφάλου – Υπολογιστή παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως στον τομέα αντικατάστασης 

ή αποκατάστασης κινητικών λειτουργιών, όπως ο νοητικός χειρισμός ενός αναπηρικού καροτσιού. 

(56) 

Μέχρι πρόσφατα, η απόκτηση ενός συστήματος ηλεκτροεγκεφαλογραφίας για την ανάκτηση 

δεδομένων σχετικά με την δραστηριότητα του εγκεφάλου ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, κυρίως λόγω 

του υψηλού κόστους. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί πολλά εναλλακτικά 

συστήματα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν αρκετά προσιτά. Το πιο εξελιγμένο από αυτά του 
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μικρού κόστους συστήματα είναι το Emotiv Epoc του οποίου, από αρκετές έρευνες η απόδοση 

θεωρείται ικανοποιητική. (55) (57) 

Μέχρι σήμερα, από την κυκλοφορία του Emotiv Epoc το 2010, έχει χρησιμοποιηθεί σε  πειράματα 

μέτρησης βιοσημάτων (58) και προκλητών δυναμικών (κυρίως για το χαρακτηριστικό P300) 

(59),σε συστήματα Διεπαφής Εγκεφάλου – Υπολογιστή (BCI) για την βελτίωση της 

αποκατάστασης κινητικής λειτουργίας χεριού μετά από εγκεφαλικό (60) και τέλος σε τεχνολογικές 

εφαρμογές όπως ο νοητικός χειρισμός ενός κινητού τηλεφώνου τελευταίας γενιάς. (61) 

Για την διεξαγωγή πειραμάτων σχετικά με την δυσλεξία, τα οποία και αποτελούν το αντικείμενο 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας, το Emotiv Epoc θεωρείται ως μια αρκετά καλή επιλογή για 

τους εξής λόγους : 

● Χαμηλό κόστος. 

● Το γεγονός ότι πρόκειται για μια ασύρματη συσκευή εγκεφαλογραφίας, το καθιστά ιδανικό 

για πειράματα σχετικά με την δυσλεξία, αφού η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι 

παιδιά. 

● Και τέλος, έχει δειχθεί ότι δύναται η χρήση του για μετρήσεις βιοσημάτων και τον 

εντοπισμό του χαρακτηριστικού P300  άρα και ενδεχομένως άλλων προκλητών δυναμικών 

των οποίων η ύπαρξη τους μπορεί να σχετίζεται με την δυσλεξία. 

7.2.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ρυθμός Δειγματοληψίας  

Ο εσωτερικός ρυθμός δειγματοληψίας του Emotiv EPOC  είναι 2048 ανά δευτερόλεπτο ανά 

κανάλι. Το ληφθέν σήμα υπόκειται, φιλτράρισμα το οποίο αποσκοπεί στην αφαίρεση βασικών 

παρεμβολών (artifacts) και ψευδών συχνοτήτων (alias frequencies). Ακολούθως, έχουμε μείωση 

του ρυθμού δειγματοληψίας σε 128 ανά δευτερόλεπτο ανά κανάλι. 

Ρυθμός Δειγματοληψίας και για τα 16 κανάλια  

Στο Emotiv EPOC  υπάρχουν 14 ηλεκτρόδια και 2 ηλεκτρόδια αναφοράς τα CMS και DRL. Ο 

ρυθμός δειγματοληψίας είναι 128 Hz και είναι ο ίδιος και για τα 16 ηλεκτρόδια. 

Μετατροπέας ADC : Ο αριθμός των bits εξόδου ανά δείγμα είναι 16, με πραγματικό αριθμό τα 14 

bits ανά δείγμα. 

Συνολική καθυστέρηση σειράς δεδομένων, μεταξύ μέτρησης και εξόδου της από το SDK  : 

Μικρότερη από 15 ms. 
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Παραμόρφωση Ενισχυτή  

Ο ενισχυτής παρουσιάζει γραμμική απόκριση από 0V  μέχρι 0.5V, επίπεδη απόκριση συχνότητας 2 

από 0.16Hz έως 85Hz  και έπειτα από την εφαρμογή ψηφιακών  φίλτρων απόρριψης στενής ζώνης 

(digital notch filters )50Hz και 60Hz, η γραμμική απόκριση συχνότητας του φιλτραρισμένου 

σήματος καθίσταται από 0.16Hz μέχρι 43 Hz. 

Ευαισθησία είναι 0.51Uv  

Πλάτος : 8mVp-p  

Εύρος Ζώνης Συχνοτήτων : 0.2-43Hz 

Γραμμικότητα Η γραμμικότητα είναι καλύτερη από 0.2% του εύρους λειτουργίας 
3
 

7.2.3 Ρυθμός Δειγματοληψίας 

Η πιο ακριβής προσέγγιση σχετικά με τον ρυθμό δειγματοληψίας του συστήματος  Emotiv Epoc 

είναι 127.94 Hz. Σύμφωνα με την εταιρία, όλα τα δείγματα συλλέγονται με σήμα χρονισμού το 

οποίο παράγεται από ένα ταλαντωτή κρυστάλλου. Το γεγονός αυτό, παρέχει υψηλό δείκτη 

ποιότητας  Q  και  πολύ καλή αντιστάθμιση των μεταβολών της θερμοκρασίας. Έτσι, σε όλες τις 

περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια πολύ καλή προσέγγιση το 7.816 ms σχετικά με το 

χρονικό διάστημα δειγματοληψίας. (62) 

Παρόλα αυτά, μεταξύ των διαφόρων συσκευών παρουσιάζονται κάποιες πολύ μικρές διαφορές, 

οπότε αν θέλουμε να φτάσουμε σε  πολύ υψηλά επίπεδα  ακρίβειας ή να συγκρίνουμε τα σήματα 

από δύο διαφορετικές συσκευές, θα πρέπει να υπολογίσουμε τον πραγματικό ρυθμό 

δειγματοληψίας για κάθε συσκευή ξεχωριστά.  

Για τον προσδιορισμό του διαστήματος δειγματοληψίας με μεγαλύτερη ακρίβεια εργαζόμαστε ως 

εξής : Εκτελούμε μια καταγραφή για λίγο περισσότερο από μία ώρα μέσω της συσκευής της οποίας 

θέλουμε να υπολογίσουμε τον ακριβή ρυθμό δειγματοληψίας. Στην συνέχεια, εισάγουμε 

ένα δείκτη σε χρόνο ο οποίος είναι απόλυτα γνωστός, ακριβώς αμέσως μετά την εκκίνηση. Προς το 

τέλος της καταγραφής, τοποθετούμε ακόμα ένα δείκτη σε χρόνο επακριβώς γνωστό. (63) 

Τέλος, υπολογίζουμε τον αριθμό των δειγμάτων τα οποία βρίσκονται μεταξύ των δεικτών στο 

αρχείο και τα διαιρούμε ως προς το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολάβησε. Με χρήση, της πιο 

πάνω μεθόδου θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τον ρυθμό δειγματοληψίας της κάθε συσκευής με 

ακρίβεια της τάξης του 0,01%. 

                                                           
2 Επίπεδη απόκριση συχνότητας : οποιαδήποτε συχνότητα μέσα στο εύρος της  συσκευής  περνά χωρίς καμία 
ενίσχυση ή εξασθένηση 
3 Εύρος Λειτουργίας (Dynamic Range ) : όρια μέσα στα οποία ο αισθητήρας λειτουργεί αξιόπιστα. 
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7.2.4 Δείκτες Συγχρονισμού 

Το λογισμικό Testbench μας παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής δεικτών συγχρονισμού τόσο 

χειροκίνητα όσο και μέσω θύρας τύπου COM. Ωστόσο, η χρονική ακρίβεια των δεικτών στην 

περίπτωση της χειροκίνητης εισαγωγής μπορεί να επηρεαστεί  σε σχέση με την επεξεργασία 

διαφόρων ενεργών λειτουργιών οι οποίες υφίστανται στο περιβάλλον των Windows. Παρόλα αυτά, 

αυτή η καθυστέρηση δεν είναι περισσότερη από 20-30ms.Όσο αφορά τον δεύτερο τρόπο εισαγωγής 

δεικτών, δηλαδή μέσω της θύρας COM, οι χρονικοί δείκτες οι οποίοι είχαν αρχικά σχεδιαστεί δεν 

απαιτούσαν μεγάλη ακρίβεια  (αφού αφορούσαν απλές λειτουργίες όπως τη σηματοδότηση της 

έναρξης ενός video ή ως ένδειξη ότι ο χρήστης σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχει 

ενοχληθεί). Ως αποτέλεσμα, η ακρίβεια του +/- 0,1s θεωρείτο ικανοποιητική Παρόλα αυτά, όσο 

αφορά έρευνες με προκλητά δυναμικά η ακρίβεια των 100ms δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη, 

έτσι ο περιορισμός της αναπαραγωγιμότητας τους σε λίγα δείγματα ( περίπου 24ms) καθίσταται 

αναγκαίος. Ακόμα, το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μεταξύ του σήματος και του δείκτη 

είναι συγκεκριμένο, ως εκ τούτου είναι εύκολο να το διαχειριστείς όταν το γνωρίζεις. 

Ένας τρίτος τρόπος εισαγωγής δεικτών συγχρονισμού είναι και αυτός μέσω της διεπαφής 

προγραμματισμού εφαρμογών (API) του Emotiv. Παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να 

δημιουργήσει τους δικούς του οδηγούς λογισμικού και έτσι με την ανάκληση εντολών διεπαφής 

προγραμματισμού εφαρμογών (API) να εισάγει τους κατάλληλους δείκτες συγχρονισμού.Με αυτόν 

τον τρόπο ο χρήστης διασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο της συλλογής των δεδομένων. Για απόλυτο 

συγχρονισμό είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε ως πραγματικό ρολόι τον μετρητή δείγματος και 

τις χρονοσφραγίδες (Timestamps) συμπληρωματικά, απλώς για καθολική βαθμονόμηση των 

καταγραφών. Ο λόγος είναι κυρίως ότι οι χρονοσφραγίδες λόγω των Windows και της ενδιάμεσης 

μνήμης του υπολογιστή  υφίστανται κάποια καθυστέρηση. 

Σε γενικές γραμμές η χρονική ακρίβεια των δεικτών δεν υπερβαίνει τα 2 με 3 δείγματα την κάθε 

φορά. Ο πιο εύκολος τρόπος για τον προσδιορισμό του χρόνου με μεγαλύτερη  ακριβείς είναι με 

σύνδεση  μιας εξόδου σήματος με το Emotiv Epoc.  Αυτό επιτυγχάνεται, με παράλληλη σύνδεση 

μίας γεννήτριας σήματος σε ένα από τους αισθητήρες του συστήματος μας. Έτσι, η χρονική 

ακρίβεια των δεικτών περιορίζεται σε 1 δείγμα μόνο. 
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7.2.5 Ηλεκτρόδια  Αναφοράς 

Όπως έχουμε προαναφέρει το σύστημα Emotiv Epoc διαθέτει 16 ηλεκτρόδια εκ των οποίων τα δύο 

είναι τα ηλεκτρόδια αναφοράς. Το σύστημα αναφοράς προσδιορίζει το ηλεκτρικό σημείο αναφοράς 

μέσω του οποίου προσδιορίζονται οι μετρήσεις και οι τιμές των υπολοίπων ηλεκτροδίων. Η 

μέτρηση της διαφοράς δυναμικού των διαφόρων ηλεκτροδίων του συστήματος επιτυγχάνεται μέσω 

του αριστερού ηλεκτροδίου αναφοράς. 

Το δεξί ηλεκτρόδιο αναφοράς χρησιμεύει ως πρότυπο ηλεκτρόδιο για τον προσδιορισμό και 

υπολογισμό των διαφόρων εναλλαγών δυναμικού του σώματος οι οποίες μπορεί να οφείλονται  στο 

κύκλωμα τροφοδοσίας του συστήματος, στις αυξομειώσεις του φωτός και αλλά οι οποίες 

προκύπτουν από την ταυτόχρονη χρήση του συστήματος και της κίνησης στο χώρο. 

Το αριστερό ηλεκτρόδιο αναφοράς ονομάζεται CMS  και το δεξί αντίστοιχα DRL. Τα περισσότερα 

σύγχρονα  συστήματα ηλεκτροεγκεφαλογραφίας  κάνουν χρήση διπλού συστήματος αναφοράς, 

καθώς αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη  μείωση του θορύβου.  

Επιπρόσθετα, το ηλεκτρόδιο αναφοράς DRL του συστήματος Emotiv Epoc διαφέρει ως προς τα 

συμβατικά των υπολοίπων συστημάτων αφού παρέχει πληροφορίες και για την ποιότητα της 

επαφής των ηλεκτροδίων. Ανάλογα με την ποιότητα του σήματος του κάθε αισθητήρα αυτοί 

παρουσιάζονται κόκκινοι, πορτοκαλί, κίτρινοι και πράσινοι. Στην περίπτωση όπου τα ηλεκτρόδια 

δεν λαμβάνουν σήμα τότε τα ηλεκτρόδια αναφοράς εμφανίζονται μαύρα. (64)Τα ηλεκτρόδια 

βρίσκονται σε καθορισμένες θέσεις. Παρόλα αυτά είναι δυνατή η πρόσβαση σε διάφορες περιοχές 

του εγκεφάλου με προσαρμογή της θέσης του συστήματος, παραδείγματος χάρη  με ελαφριά κλίση 

του συστήματος προς τα πίσω μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στον κινητικό φλοιό, ενώ με 

αντίστροφη τοποθέτηση του συστήματος μπορούμε να έχουμε καλή κάλυψη του οπτικού φλοιού. 

Σε ορθή τοποθέτηση AF3, AF4, F3, F4, F7, F8, FC5, FC6, T7, T8, P7, P8, O1, O2  ενώ σε 

αντίστροφη τοποθέτηση μπορούμε να προσεγγίσουμε περιοχές τις οποίες καλύπτουν τα ηλεκτρόδια 

AF7, AF8, F7, F8, T7, T8, PO7, PO8, PO1, PO2, CP5, CP6, CP1, CP2 . 

Ακόμα είναι δυνατόν να  δημιουργήσουμε προεκτάσεις των ηλεκτροδίων χρησιμοποιώντας τις ήδη 

υπάρχουσες. Χρησιμοποιώντας ένα εφεδρικό σύνολο αισθητήρων, αφαιρούμε τα μαξιλαράκια και 

στη συνέχεια εφαρμόζουμε καλώδια στα μεταλλικά ελάσματα. Αυτή η διαδικασία, μας επιτρέπει  

την τοποθέτηση αισθητήρων σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες αφορούν την εκάστοτε 

πειραματική διαδικασία. 
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Εικόνα 7.3 Χάρτης ορθής  τοποθέτησης ηλεκτροδίων συστήματος  Emotiv Epoc  . Προσαρμοσμένο σχ.1 από (65). 

 

             

Εικόνα 7.4 Χάρτης ανάστροφης  τοποθέτησης ηλεκτροδίων συστήματος  Emotiv Epoc Προσαρμοσμένο σχ.1 από (65). 
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7.2.6 Φιλτράρισμα 

Όπως, έχουμε προαναφέρει το Emotiv Epoc  παρέχει και εσωτερικό φιλτράρισμα των δεδομένων 

μας, με σκοπό την αποκοπή του μεγαλύτερου μέρους του συστηματικού θορύβου. Τα σήματα 

συλλέγονται μέσω ενός C-R υψιπερατό φίλτρο  (0.16Hz) και ενός χαμηλοπερατού φίλτρου (83Hz). 

Τα δεδομένα υφίστανται  επίσης επεξεργασία μέσα στην ίδια την συσκευή ως εξής (66):  

 

●  Ο ρυθμός συλλογής δεδομένων του ADC είναι 2048 / sec / κανάλι.  

● Ακολούθως, τα δεδομένα τα οποία έχουν συλλέγει φιλτράρονται χρησιμοποιώντας ένα 

πέμπτης τάξης Sinc φίλτρο για την αφαίρεση των συχνοτήτων 50Hz και 60Hz. 

● Στη συνέχεια γίνετε εφαρμογή ενός βαθυπερατού φίλτρου και μείωση του ρυθμού 

δειγματοληψίας στα 128/sec/channel, η οποία αποσκοπεί στην εξάλειψη των βασικών  

αρμονικών.  

● Δεν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία και το τελικό εύρος ζώνης προκύπτει 0.16-43Hz. 

 

7.2.7 EDF Files 

Το σύνολο των δεδομένων τα οποία συλλέγονται μέσω του συστήματος EmotivEpoc 

αρχειοθετούνται και καθίστανται δυνατά προς επεξεργασία σε συγκεκριμένα αρχεία τα οποία 

ονομάζονται EDF. 

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των αρχείων EDF:  

Οι αριθμοί οι οποίοι εμφανίζονται σε αυτού του είδους τα αρχεία δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα 

άλλο από τις μετρήσεις των διαφορών τις τάσης με μονάδα μέτρησης τα microvolts. 

Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει ένα ηλεκτρόδιο του ηλεκτροεγκεφαλογράφου και κάθε σειρά 

αντίστοιχα παρουσιάζει ένα χρονικό διάστημα (128 χρονικά διαστήματα το δευτερόλεπτο ).Σε κάθε 

κανάλι υπάρχει ένα DC offset  γύρω στα 4200uV το οποίο και θα πρέπει να αφαιρέσουμε με χρήση 

ενός υψιπερατού φίλτρου. Στη συνέχεια, επιλέγοντας ένα χρονικό διάστημα αρκετών 

δευτερολέπτων και με εφαρμογή τόσο λειτουργίας παραθύρου όσο και με τον υπολογισμό του 

μετασχηματισμού Fourier μπορούμε να έχουμε φασματικές πληροφορίες για κάθε κανάλι 

ξεχωριστά. (67) 

Η δομή των αρχείων EDF περιγράφεται ως εξής : Στην πρώτη γραμμή υπάρχει ένα σύνολο από 

ετικέτες οι οποίες περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της καταγραφής δηλ. χρονική διάρκεια της 

συνεδρίας, ρυθμός δειγματοληψίας κ.α. και έχει την μορφή "tagname:item1item2... itemx,". Το 
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στοιχείο «Labels είναι μια ετικέτα, η οποία ακολουθείται από μια λίστα με τις ετικέτες των στηλών 

για όλο το σύνολο του φακέλου.  

Το περιεχόμενο της ετικέτας είναι: 

COUNTERINTERPOLATEDAF3 F7 F3 FC5 T7 P7 O1 O2 P8 T8 FC6 F4 F8 AF4 

RAW_CQCQ_AF3 CQ_F7 CQ_F3 CQ_FC5 CQ_T7 CQ_P7 CQ_O1 CQ_O2 CQ_P8 CQ_T8 

CQ_FC6 CQ_F4 CQ_F8 CQ_AF4 CQ_CMSCQ_DRLGYROXGYROYMARKER 

 

● COUNTER είναι ένας κυλιόμενος μετρητής των πακέτων των δεδομένων, από0 - 128. Ο 

ρυθμός δειγματοληψίας είναι πραγματικά 128Hz παρόλο που ο μετρητής μετρά 129 φορές 

ανά κύκλο. 

● INTERPOLATED είναι ένας δείκτης ο οποίος δείχνει αν υπάρχει κάποιο κατεστραμμένο ή 

ελλιπές πακέτο δεδομένων οπότε και το σύστημα θα πρέπει να παρεμβάλει τις τιμές του 

ΗΕΓ σε αυτές του GYRO.  

 

Οι επόμενες 14 στήλες οι οποίες ακολουθούν παρουσιάζουν τα πραγματικά δεδομένα από τον κάθε  

αισθητήρα ξεχωριστά. 

● RAW_CQ δείχνει πολυπλεκτικές μετρήσεις για την αντίσταση του κάθε καναλιού 

ξεχωριστά (CQ = Contactquality). 

● CQ_AF3 κλπ είναι το κατώφλι των δεικτών CQ (μαύρο- κόκκινο- πορτοκαλί- κίτρινο- 

πράσινο) για κάθε δείγμα. 

● GYROX και GYROY είναι οριζόντιες και κάθετες επιταχύνσεις των γυροσκοπίων.  

● Η τελευταία στήλη είναι το κανάλι MARKER και παρουσιάζει το σύνολο των δεικτών 

συγχρονισμού τους οποίους έχουμε εισάγει είτε χειρωνακτικά δηλ. με κλικ στο ποντίκι, είτε 

με σειριακή θύρα ή  ακόμα και με δική μας εφαρμογή. Οι τιμές οι οποίες παρουσιάζονται 

είναι μηδενικές εκτός αν έχουμε στείλει ένα καθορισμένο byte δείκτη, και η τιμή του byte 

φαίνεται στο δείγμα. 
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7.3 Black Box Toolkit 

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση οποιουδήποτε πειράματος είναι απαραίτητη η χρήση 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Ωστόσο, οι Η.Υ οι οποίοι κυκλοφορούν στην αγορά έχουν 

κατασκευαστεί για μαζική παραγωγή ώστε η  χρήση τους να απαντάται σε μια πληθώρα 

εφαρμογών. Ως εκ τούτου,  τα συστήματα αυτά κατασκευαστικά και μόνο δεν μπορούν να 

παρέχουν την χρονική ακρίβεια η οποία απαιτείται σε πειράματα στο πεδίο των νευροεπιστημών. 

Τα πειράματα αυτά σχεδιάζονται και θα πρέπει να εκτελούνται με ακρίβεια υπό -χιλιοστού του 

δευτερολέπτου διαφορετικά διακυβεύεται και θέτεται υπό αμφισβήτηση η όλη αξιοπιστία του 

εκάστοτε εγχειρήματος. 

Στην βάση της μεθόδου της φωτοδιόδου στηρίζεται και το σύστημα Black Box Toolkit. Το 

σύστημα αυτό προσφέρει διάφορους αισθητήρες οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν εξωτερικά σε ένα 

δεύτερο σύστημα - υπολογιστή ο οποίος εκτελεί ένα πείραμα. Οι αισθητήρες αυτοί  μπορούν να 

ανιχνεύσουν την χρονική στιγμή της εμφάνισης ενός οπτικού ή ακουστικού ερεθίσματος, της 

λήψης ενός σήματος TTL, ή ακόμη και την ακριβή χρονική στιγμή αντίδρασης σε ένα εξωτερικό 

ερέθισμα. (68) 

Επιπρόσθετα το Black Box Toolkit παρέχει εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο επιτρέπει τον 

προγραμματισμό της καταγραφής δραστηριότητας και αντίδρασης σε προκαθορισμένα πρότυπα 

ερεθισμάτων ως προσομοίωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε αυτά. Ωστόσο αξίζει να 

αναφέρουμε ότι το σύστημα καταγράφει όλη τη δραστηριότητα και δημιουργεί αντιδράσεις με 

ακρίβεια υπο -χιλιοστού του δευτερολέπτου Συγκρίνοντας την εικονική δραστηριότητα και την 

χρονική αντίδραση του συστήματος με τους πραγματικούς χρόνους οι οποίοι έχουν καταγραφεί στο 

πείραμα, τόσο σφάλματα στην παρουσίαση, όσο και σφάλματα στο χρόνο αντίδρασης μπορούν 

εύκολα να εντοπιστούν και να διορθωθούν. Το Black Box Toolkit περιέχει: 

● 2 υψηλής απόδοσης ψηφιακά μικρόφωνα για τον συγχρονισμό ακουστικών ερεθισμάτων. 

● 2 υψηλής απόδοσης ψηφιακές γεννήτριες συχνοτήτων. 

● 1 Response Pad με 4 πλήκτρα απάντησης για την καταγραφή του χρόνου αντίδρασης  της 

συμμετέχουσας.  

● 2 Active Switch Closure leads για την ενεργοποίηση  των πλήκτρων των συσκευών. 

● 2 Passive Switch Closure leads για την παρακολούθηση των συσκευών. 

● 2 +5 V εισόδους TTL, για τη λήψη σημάτων από εξωτερικές συσκευές,  

● 2 +5 V εξόδους TTL, για την ενεργοποίηση εξωτερικού TTL εξοπλισμού 
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7.4 Λογισμικό Παρουσίασης Πειράματος - FLIP 

Το πακέτο λογισμικού FLIP (Flexible Language for Image Presentation) αποτελεί ένα 

αποτελεσματικό και εύχρηστο εργαλείο για τον σχεδιασμό και την παρουσίαση πειραμάτων τόσο 

ακουστικού όσο και οπτικού ερεθίσματος. Δημιουργήθηκε από μια σειρά προγραμματιστών με την 

τελευταία έκδοση στην εταιρία AAI Scientific Cultural Services. 

Το συγκεκριμένο πακέτο λογισμικού περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους προγράμματα. Το 

πρώτο πρόγραμμα ονομάζεται “FLIP Designer” και αποσκοπεί στον σχεδιασμό, δημιουργία και 

αποθήκευση πειραμάτων με οπτικά ερεθίσματα. Το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται “FLIP 

Commander” και είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση και παρουσίαση των πειραμάτων με μεγάλη 

χρονική ακρίβεια. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία το λογισμικό FLIPχρησιμοποιήθηκε τόσο για τον σχεδιασμό 

όσο και την παρουσίαση των δοκιμίων. 

8 Περιγραφή Πειραματικής Διαδικασίας 

8.1 Συμμετέχοντες 

Από τις πολλές μετρήσεις που έγιναν, θα επικεντρωθούμε σε μία,  η οποία πραγματοποιήθηκε 

ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας . Πρόκειται για μέτρηση σε μια 

γυναίκα,  ηλικίας 27 ετών. Πρόκειται , για μια γυναίκα ανώτερου μορφωτικού επιπέδου αφού είναι 

κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος. Η γυναίκα στην οποία στη συνέχεια θα αναφερόμαστε με 

την κωδική ονομασία Α.Φ έχει διαγνωστεί και  επίσημα πιστοποιηθεί  με δυσλεξία κατά την 

φοίτηση της στο δημοτικό σχολείο, τόσο από ιδιώτη όσο και από επίσημο δημόσιο λειτουργό.   

Τονίζουμε, ότι  μόνο με ένα άτομο δεν προσποιούμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε σοβαρή έρευνα 

για δυσλεξία. Τα πειράματα, έχουν απλά σαν σκοπό να δείξουν την βελτίωση στην ποιότητα του 

σήματος, αναγκαία προϋπόθεση για μια σοβαρή επιστημονική μελέτη, όπως αυτή που θα γίνει στο 

εργαστήριο στο μέλλον. 

8.2 Σχεδιασμός Πειράματος 

Κατά την διάρκεια της  παρούσας  Διπλωματικής  εργασίας η συμμετέχουσα έλαβε μέρος σε τρεις  

συνολικά καταγραφές. Η κάθε μια καταγραφή διέφερε ως προς την άλλη στην μεθοδολογία αλλά 

και στον εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την ενσωμάτωση δεικτών συγχρονισμού 

(markers) στα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν μέσω του  ασύρματου συστήματος 

εγκεφαλογραφίας  Emotiv Epoc. 
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Όσο αφορά την πρώτη καταγραφή, η ενσωμάτωση των δεικτών συγχρονισμού επιτυγχάνεται με 

χρήση μόνο του λογισμικού παρουσίασης του πειράματος FLIP. Το συγκεκριμένο λογισμικό 

παρέχει την δυνατότητα  καταγραφής των δεδομένων του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και την 

παράλληλη αποστολή δεικτών συγχρονισμού τους οποίους  σε δεύτερο χρόνο ενσωματώνει στα 

αρχικά δεδομένα.  Σύμφωνα με τα παραπάνω, μέσω του περιβάλλοντος διεπαφής του λογισμικού 

ορίζεται η αποστολή ενός δείκτη συγχρονισμού με τον χρόνο εμφάνισης  ενός ερεθίσματος  στην 

οθόνη. 

Κατά την διάρκεια της δεύτερης καταγραφής, η αποστολή και ενσωμάτωση των δεικτών 

συγχρονισμού επιτυγχάνεται με την χρήση του συστήματος συγχρονισμού Black Box Toolkit.  Σε 

αυτή την περίπτωση, τοποθετούμε στην οθόνη την φωτοδίοδο του συστήματος  και μέσω του 

περιβάλλοντος διεπαφής του συστήματος ορίζουμε την αποστολή ενός δείκτη συγχρονισμού  να 

πυροδοτείται με ανίχνευση και μέτρηση της φωτοδιόδου. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, 

η παρουσίαση του ερεθίσματος και η καταγραφή των δεδομένων του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος  

γίνεται μέσω του λογισμικού Flip. Μετά το πέρας  της καταγραφής, οι δείκτες συγχρονισμού οι 

οποίοι έχουν σταλεί και αποθηκευτεί μέσω του συστήματος Black Box Toolkit ενσωματώνονται 

στα δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί με την βοήθεια του ασύρματου συστήματος 

ηλεκτροεγκεφαλογραφίας. 

Τέλος για την τρίτη καταγραφή, το λογισμικό Flip είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση του 

ερεθίσματος αλλά και την καταγραφή των δεδομένων του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος όπως και 

στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει το σύστημα Black Box Toolkit 

παρέχει επίσης την δυνατότητα λειτουργίας ως  γεννήτρια παλμών. Ακόμα, μέσω του 

περιβάλλοντος διεπαφής του συστήματος είναι δυνατός ο συγχρονισμός  της στιγμής καταγραφής 

της φωτοδιόδου με την αυτόματη αποστολή ενός παλμού TTL. Με την δημιουργία ενός 

κυκλώματος διαιρέτη τάσης και ηλεκτρικής απομόνωσης είναι δυνατή η χορήγηση αυτού του 

σήματος απευθείας στα ηλεκτρόδια του συστήματος αυτόματης εγκεφαλογραφίας  ( για τις ανάγκες 

του παρόντος πειράματος  επιλέχθηκαν τα κανάλια O1 και O2 ).  Οπότε, σύμφωνα με την 

παραπάνω διαδικασία έχουμε την δημιουργία κυματομορφών μεγάλου πλάτους  μέσα στα ίδια τα 

δεδομένα του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Σε δεύτερο χρόνο και κατά την επεξεργασία των 

δεδομένων όπως θα εξηγήσουμε και  στην συνέχεια, η διαφορά τους πλάτους των ηλεκτροδίων στα 

οποία χορηγούμε τον  επεξεργασμένο παλμό TTL  θα αποτελεί ένα δείκτη συγχρονισμού ανάλογα 

με το αν πληροί τις προϋποθέσεις ενός κατώτατου κατωφλίου πλάτους το οποίο έχουμε ορίσει. 

Η διαφορά της τρίτης ως προς τις προηγούμενες δύο καταγραφές έγκειται στο γεγονός ότι, οι 

δείκτες συγχρονισμού δεν αποστέλλονται και στην συνέχεια ενσωματώνονται στα δεδομένα του 
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ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, αντίθετα δημιουργούνται και τοποθετούνται απευθείας στα ίδια τα 

δεδομένα! 

8.3 Πειραματική Διάταξή 

Στα πειράματα τα οποία θα ακολουθήσουν, ο εξεταζόμενος κάθεται σε απόσταση 100cm από την 

οθόνη στην οποία θα παρουσιάζονται τα οπτικά ερεθίσματα και του δίνονται οι απαραίτητες 

οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσει κατά την διάρκεια των πειραμάτων  (οδηγίες 

πειράματος, αποφυγή απότομων κινήσεων  κτλ.). 

Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, ο κάθε εξεταζόμενος λαμβάνει μέρος σε τρεις 

διαφορετικές καταγραφές. Παρόλα αυτά, και οι τρείς καταγραφές περιέχουν το ίδιο σύνολο 

πειραμάτων το οποίο αποτελείται από πέντε διαφορετικά δοκίμια. Επιπρόσθετα, το κάθε δοκίμιο 

διαφέρει ως προς τα άλλα μόνο σε σχέση με την χωρική παρουσίαση του ερεθίσματος. Απώτερος 

στόχος των παραπάνω, είναι να απομονώσουμε και να μελετήσουμε προκλητά δυναμικά τα οποία 

προκαλούνται από ερεθίσματα τα οποία παρουσιάζονται σε διαφορετικά τεταρτημόρια του οπτικού 

πεδίου. Επιπρόσθετα, για να διασφαλίσουμε την συγκέντρωση του εξεταζόμενου στο εκάστοτε 

πείραμα, στα βασικά ερεθίσματα έχουμε προσθέσει ορισμένα τα οποία έχουν το ίδιο μέγεθος με τα 

αρχικά, με μόνη διαφορά το γεγονός ότι η σκακιέρα παρουσιάζεται υπό κλίση. Έτσι, ο 

εξεταζόμενος καλείται κατά την διάρκεια των πειραμάτων να μετράει τον αριθμό εμφάνισης αυτών 

των ερεθισμάτων  στα οποία η σκακιέρα παρουσιάζεται υπό κλίση. 

Με βάση λοιπόν, τα όσα έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, ο κάθε εξεταζόμενος θα λάβει μέρος σε  

πέντε διαφορετικά δοκίμια τα οποία θα παρουσιάζουν το ίδιο ερέθισμα σε διαφορετικές περιοχές 

του οπτικού πεδίου ( πάνω αριστερά, κάτω αριστερά, κέντρο, κάτω δεξιά και πάνω δεξιά ) και 

καλείται να αριθμήσει τα διαφοροποιημένα ερεθίσματα. 

Σύμφωνα, με το πειραματικό πρωτόκολλο τα ερεθίσματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στα 

πειράματα αποτελούνται από σκακιέρες άσπορου και μαύρου χρώματος ελλειψοειδούς σχήματος 

με διαστάσεις 6
ο
και 7,84

ο
  οριζόντιου και κάθετου άξονα αντίστοιχα. Η χωρική τοποθέτηση τους 

ανάλογα με το τεταρτημόριο του οπτικού πεδίου ορίστηκε ως εξής : 

Κάτω αριστερά : -5,64
ο
 και -5,64

ο
, Πάνω αριστερά : -5,64

ο
 και 5,64

ο
, Πάνω δεξιά : 5,64

ο
 και 5,64

ο
, 

Κάτω δεξιά 5,64 και -5,64
ο
. 

Ακόμα, το κάθε δοκίμιο αποτελείται από 250 ερεθίσματα συνολικά εκ των οποίων 50 – 47 είναι τα 

διαφοροποιημένα τα οποία παρουσιάζονται με σκακιέρα υπό κλίση. Η κλίση αυτή της σκακιέρας 

έχει οριστεί στις 18
ο
. 
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Τέλος το κάθε ερέθισμα, παρουσιάζεται για χρόνο 50 msκαι το χρονικό διάστημα το οποίο 

μεσολαβεί για δύο διαδοχικά ερεθίσματα έχει οριστεί μεταξύ 900 και 1050 ms, έτσι, με αυτόν τον 

τρόπο διασφαλίζεται η ακρίβεια των δοκιμιών αφού ο εξεταζόμενος μετά την παρουσίαση ενός 

αριθμού ερεθισμάτων δεν θα μπορεί να υπολογίσει και άρα να αναμένει σε συγκεκριμένο χρόνο το 

επόμενο ερέθισμα. 

 

 

50ms 

50ms 

1s 

Εικόνα 8.1 Σχηματική και χρονική παράσταση της παρουσίασης του ερεθίσματος. 
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Ο πειραματικός εξοπλισμός συνίσταται από τα εξής συστήματα: 

 LCD οθόνη Lenovo Thinkvision, 19 ιντσών με μέγιστη ανάλυση 1440 x 900 

εικονοστοιχεία. 

 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής Lenovo ο oποίος χρησιμοποιήθηκε εκτελεί λειτουργικό 

σύστημα Windows Vista 32-bit και περιέχει επεξεργαστή Intel Core Duo 2.53 GHz, μνήμη 

RAM 1.00GB και κάρτα γραφικών Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family. 

 FLIP - Λογισμικό σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης πειραμάτων. 

 Emotiv Epoc – Σύστημα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας. 

 Black Box Toolkit – Σύστημα Συγχρονισμού. 

Επιπρόσθετα στην πειραματική διάταξη της τρίτης καταγραφής χρησιμοποιήθηκε οπτικός 

απομονωτής (optoisolator) 6N137.  Η χρήση του συνίσταται στο γεγονός ότι γίνεται δυνατή η 

ηλεκτρική απομόνωση δυο κυκλωμάτων. Το κύκλωμα του αποτελείται από μια φωτοδίοδο ( 

LEDκατασκευασμένη από AlGaAS και εκπέμπει στο υπέρυθρο φάσμα στα 850 nm) η οποία 

μετατρέπει το ηλεκτρικό ρεύμα σε φώς το οποίο κ ανιχνεύεται από έναν φωτοανιχνευτή ο οποίος 

βρίσκεται ακριβώς απέναντι από αυτήν. Μεταξύ της φωτοδιόδου και του ανιχνευτή υπάρχει ένα 

διάκενο στο οποίο γίνεται δυνατή μόνο η έλευση φωτός και όχι ρεύματος. 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η επιλογή της χρήσης ενός οπτικού απομονωτή 

αποσκοπεί στην όσο το δυνατό καλύτερη ηλεκτρική απομόνωση του κυκλώματος μας, η οποία με 

την σειρά της θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη μείωση του θορύβου ο οποίος πιθανόν να προκύπτει από 

τον πειραματικό εξοπλισμό. 

Εικόνα 8.2 Οπτικό ερέθισμα σκακιέρας κανονικό και υπό κλίση. 
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Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, στην περίπτωση της τρίτης καταγραφής, μέσω του 

συστήματος Black Box Toolkit έχουμε αποστολή ενός παλμού TTLαπευθείας στα ηλεκτρόδια του 

ηλεκτροεγκεφαλογράφου. Παρόλα αυτά, για να μπορέσει αυτό να καταστεί εφικτό θα πρέπει το 

πλάτος του σήματος το οποίο θα χορηγήσουμε στα ηλεκτρόδια να είναι μικρότερο από 4200Uv 

αφού το διάστημα καταγραφής του συστήματος Emotiv Epocείναι μεταξύ  +4200Uv και -4200Uv. 

Απότοκο των παραπάνω, είναι η δημιουργία ενός κυκλώματος με στόχο την μείωση των 5Vτου 

αρχικού σήματος TTL σε σήμα μέγιστου πάτους 4,2 mV. 

Επιπρόσθετα, για να πληρείται ο πιο πάνω περιορισμός είναι φανερό ότι στο αρχικό σήμα μας θα 

πρέπει να εφαρμόσουμε ένα διαιρέτη τάσης. 

Ο διαιρέτης τάσης ή διαιρέτης δυναμικού είναι μια απλή κυκλωματική διάταξη η οποία αποτελείται 

από δύο αντιστάτες συνδεδεμένες σε σειρά, στα άκρα των οποίων εφαρμόζεται η τάση εισόδου. Ως 

τάση εξόδου λαμβάνεται η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στους ακροδέκτες της μιας εκ των δύο 

αντιστάσεων. Οι τιμές που μπορεί να πάρει η τάση εξόδου κυμαίνονται από το 0 έως την τάση 

εισόδου. 

 

Από τον νόμο του Kirckoffέχουμε ότι : 

                ή             

Στη συνέχεια εφαρμόζοντας τον νόμο του Ohmέχουμε : 

               ή     
 

     
,άρα  προκύπτει  

 

         
  

      
  και          

  

      
    οπότε έχουμε, 
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Ο διαιρέτης τάσης μπορεί να εφαρμοστεί και στη γενική περίπτωση κατά την οποία μια πηγή τάσης v 

τροφοδοτεί n αντιστάτες R1, R2, R3, …, Rn συνδεδεμένους σε σειρά, οπότε ισχύει: 

 

                 
    

               
                                 όπου i = 1,2,3,...,n 

 

 

 

Εικόνα 8.3 Κυκλωματική διάταξη η οποία σχηματίστηκε και χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια της τρίτης καταγραφής. 

 

Στο παραπάνω σχήμα αναπαριστάται γραφικά η κυκλωματική διάταξη η οποία χρησιμοποιήθηκε       

κατά την διάρκεια της τρίτης καταγραφής. 

Το σήμα TTLτο οποίο στέλνουμε μέσω του συστήματος Black Box Toolkit αρχικά διέρχεται μέσω 

ενός διαιρέτη τάσης, ο οποίος αποτελείται από μια μεταβλητή αντίσταση R1 της τάξης των 8kΩ και 

μια αντίσταση R2 μεγέθους 1kΩ.  

Στη συνέχεια το τροποποιημένο σήμα εισέρχεται στον οπτικό απομονωτή. Η τάση λειτουργίας 

(Input Forward Voltage) της φωτοδιόδου LEDτου συγκεκριμένου οπτικού απομονωτή είναι 1.8V. 

Επομένως, για να έχουμε  επιθυμητή τάση στην έξοδο του οπτικού ζεύγους της τάξης των μερικών 

mV,η τάση που θα εισάγουμε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 1.8V. 
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 Στην συνέχεια συνδέουμε την έξοδο του οπτικού απομονωτή με ένα πολύμετρο και μετράμε την 

τελική διαφορά δυναμικού την οποία και θα διοχετεύσουμε στα ηλεκτρόδια του συστήματος 

ηλεκτροεγκεφαλογραφίας Emotiv Epoc.Η τάση αυτή αντιστοιχεί σε 2.9 mV. 

 

 

 

 

 

 

 

BlackBoxToolkit 

Οθόνη 

LCD 

Κεντρικός Η.Υ 

Lenovo 

 

 

 

Ασύρματη 

σύνδεση 

Bluetooth 

Ασύρματο σύστημα 

Η.Ε.Γ Emotiv Epoc 

Εικόνα 8.4Σχηματική αναπαράσταση πειραματικής διάταξης πρώτης ( διακεκομμένη γραμμή) και δεύτερης     
( συνεχής γραμμή) καταγραφής. 
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Εικόνα 8.5 Σχηματική αναπαράσταση πειραματικής διάταξης τρίτης καταγραφής 
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9 Αποτελέσματα 

9.1 Περιγραφή του εργαλείου Eeglab 

Το EEGLAB κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως ένα σύνολο λειτουργιών για επεξεργασία 

δεδομένων από τον Scott Makeig  του ινστιτούτου Salk με το όνομα “the ICA/EEG toolbox”. 

Οι επικεφαλής  προγραμματιστές  του τώρα ορίζονται ως  οι Arnaud Delorme και Scott Makeig  

και η ανάπτυξη του επικεντρώνεται στο Κέντρο Swartz  Υπολογιστικής Νευροεπιστήμης (SCCN) 

του Ινστιτούτου για Νευρωνικών  Υπολογισμών  του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν 

Ντιέγκο (UCSD).  

Το EEGLAB αποτελεί μια διαδραστική εργαλειοθήκη του λογισμικού Matlab, η οποία αποσκοπεί 

στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων τα οποία προκύπτουν με μεθόδους 

ηλεκτροεγκεφαλογραφίας (EEG), μαγνητικής ηλεκτροεγκεφαλογραφίας (MEG) καθώς και 

διαφόρων άλλων ηλεκτροφυσιολογικών σημάτων. 

Πέρα από τα καθιερωμένα εργαλεία επεξεργασίας το EEGLAB ενσωματώνει την τεχνική της 

ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών (ICA), την δυνατότητα ανάλυσης στο πεδίο χρόνου / 

συχνοτήτων καθώς και τεχνικές για την απόρριψη θορύβου (artifact)  και ανάλυσης των 

στατιστικών ιδιοτήτων των κυματομορφών των προκλητών δυναμικών. Τέλος, το EEGLAB 

παρέχει διάφορες και χρήσιμες λειτουργίες απεικόνισης. τέλος το EEGLAB ως εργαλείο ανάλυσης 

και μελέτης ηλεκτροεγκεφαλικών καταγραφών δύναται να χρησιμοποιηθεί και από άτομα με μικρή 

εξοικείωση σε σχέση με προγραμματισμό όσο αφορά το Matlab αλλά τόσο και για άλλες γλώσσες 

προγραμματισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να είναι εύχρηστο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από όλους όσοι θα ήθελα μια γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην ανάλυση και την επεξεργασία  

ηλεκτροφυσιολογικών δεδομένων. 

Επιπρόσθετα το EEGLAB, παρέχει ένα διαδραστικό γραφικό περιβάλλον (GUI), επιτρέποντας 

στους χρήστες την δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και 

άλλων δεδομένων σχετικά με τα δυναμικά του εγκεφάλου, με ευελιξία χρησιμοποιώντας την 

εφαρμογή για την ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών (ICA), την μελέτη στο πεδίο χρόνου/ 

συχνότητας (TFA), καθώς και τυποποιημένες μεθόδους για την εξαγωγή του μέσου όρου.  

Ακόμα το EEGLAB προσφέρει μια πληθώρα μεθόδων για την απεικόνιση και  την μοντελοποίηση 

των κυματομορφών των προκλητών δυναμικών του εγκεφάλου, τόσο στο επίπεδο των ατομικών 

μετρήσεων όσο και στο επίπεδο ενός συνόλου καταγραφών μέσω της επιλογής EEGLAB 

«studyset». 
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Για έμπειρους χρήστες του λογισμικού Matlab, το EEGLAB προσφέρει ένα δομημένο περιβάλλον 

προγραμματισμού για την αποθήκευση, την πρόσβαση, τη μέτρηση, το χειρισμό και την 

οπτικοποίηση δεδομένων τα οποία αφορούν προκλητά δυναμικά. 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της  εργαλειοθήκης EEGLAB αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται 

για μια επεκτάσιμη, open-source πλατφόρμα και παρέχει την δυνατότητα της ανάπτυξής και 

εφαρμογής μιας πληθώρας  plug-in εφαρμογών από διάφορες ερευνητικές ομάδες. 

Στην παρούσα εργασία για σκοπούς ανάλυσης των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα plug-in : 

 ERPLABτο οποίο αναπτύχθηκε από τους Steve Luck και Javier Lopez - Calderon του UC 

Davis για σκοπούς επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων  προκλητών δυναμικών  και  

 ADJUSTέναν αυτοματοποιημένο αλγόριθμο για την επιλογή των ανεξάρτητων συνιστωσών 

οι οποίες περιέχουν μεγάλα ποσοστά θορύβου συγκριτικά με καθορισμένα χωρικά και 

χρονικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά, έχουν καθοριστεί κατά  τέτοιο τρόπο 

ώστε να καθίσταται δυνατό να δεσμεύουν τον θόρυβο ο οποίος προκύπτει από άνοιγμα – 

κλείσιμο των ματιών καθώς και άλλου είδους ασυνέχειες οι οποίες μπορεί να οφείλονται 

στις κινήσεις των ματιών. Το ADJUST αναπτύχθηκε από τους Andrea Mognon και Marco 

Buiatti και διανέμεται δωρεάν. 

9.2 Προετοιμασία των ως προς επεξεργασία μετρήσεων 

Όσο αφορά την επεξεργασία των δεδομένων ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τις μετρήσεις και 

των τριών καταγραφών. Όπως, προείπαμε στην προηγούμενη υποενότητα η επεξεργασία αυτή 

κατέστη δυνατή μέσω του εργαλείου EEGLAB. Παρόλα αυτά, πριν την εισαγωγή των προς 

επεξεργασία δεδομένων στο εργαλείοEEGLAB όσο αφορά την τρίτη καταγραφή  υπήρξε μια 

προεπεξεργασία  των EDF αρχείων στο περιβάλλον του λογισμικού Matlab. Σκοπός αυτής της 

προεπεξεργασίας ήταν η μετατροπή των  παλμών τους οποίους είχαμε εισαγάγει απευθείας στα 

δεδομένα μέσω της γεννήτριας παλμών σε δείκτες συγχρονισμού αναγνωρίσιμους από το εργαλείο 

EEGLAB. Αυτό επιτεύχθηκε, με την αφαίρεση των καναλιών  01 και 02 και την δημιουργία ενός 

καινούριου καναλιού (marker channel) το οποίο περιέχει όλους τους δείκτες συγχρονισμού τους 

οποίους έχουμε δημιουργήσει. 

Σχετικά με τις άλλες δύο καταγραφές  οι οποίες έλαβαν χώρα, των καταγραφών δηλαδή στις οποίες 

οι δείκτες συγχρονισμού εισάγονται μέσω του λογισμικού Flipκαι και του συστήματος 

συγχρονισμού Black Box Toolkit αντίστοιχα δεν είναι ανάγκη να εφαρμοστεί η προεπεξεργασία η 

οποία περιγράφηκε πιο πάνω, αρκεί μόνο η μετατροπή των αρχείων MKSστα οποία και έχουν 

αποθηκευτεί τα δεδομένα σε αρχεία EDF. 
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9.3 Αποθορυβοποίηση  Σήματος 

Η επεξεργασία των δεδομένων του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος περιστρέφεται κυρίως γύρω από 

την αποθορυβοποίηση του σήματος. Στόχος λοιπόν των βημάτων τα οποία θα ακολουθήσουν θα 

είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη απομάκρυνση θορύβου, ο οποίος όπως έχουμε προαναφέρει 

μπορεί να οφείλεται τόσο στον εξοπλισμό όσο και σε βιολογικά σήματα, με την όσο το δυνατό 

μεγαλύτερη προστασία της χρήσιμης πληροφορίας. 

Σχετικά με την αντιμετώπιση του θρύβου έχουν επικρατήσει δύο προσεγγίσεις. Η προσέγγιση των 

επαναλήψεων (Artifact – ladentrials), προτείνει την απομάκρυνση ολόκληρου του συνόλου του 

τμήματος των δεδομένων το οποίο περιέχει αυξημένο θόρυβο. Μειονέκτημα βέβαια αυτής της 

προσέγγισης αποτελεί το γεγονός ότι εκτός από την αφαίρεση του θορύβου συνεπάγεται 

ταυτόχρονα και απομάκρυνση χρήσιμης πληροφορίας. Αντίθετα, η δεύτερη προσέγγιση 

εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ο όγκος των δεδομένων  δεν είναι αυτός ο οποίος να επιτρέπει 

την αφαίρεση  οποιουδήποτε ποσοστού χρήσιμης πληροφορίας, και προτείνει την απομόνωση και 

την απομάκρυνση του θορύβου. 

Επιπρόσθετα, η αφαίρεση του θορύβου μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα, είτε αυτόματα. Η 

χειροκίνητη απόρριψη (by hand rejection) των λαθών αποτελείται από την οπτική ανασκόπηση των 

πειραματικών μετρήσεων από τον ίδιο τον ερευνητή. Πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου αποτελεί το 

γεγονός ότι το οπτικό σύστημα του ανθρώπου μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να γίνεται εύκολα και 

έγκυρα ο εντοπισμός του θορύβου. Στην αυτόματη απόρριψη (automatic rejection)  ο διαχωρισμός 

του θορύβου προκύπτει μέσω ενός υπολογιστικού αλγόριθμού. Ένας καλά σχεδιασμένος 

αλγόριθμος μπορεί να είναι όσο ευαίσθητο είναι το ανθρώπινο μάτι στην διάκριση των λαθών αν 

όχι περισσότερο. Με χρήση αυτής της μεθόδου εκτός της αύξησης της αξιοπιστίας των μετρήσεων 

μας επιτυγχάνουμε και μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου. Ωστόσο, αξίζει τα σημειωθεί ότι τα 

παραπάνω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι ο υπολογιστικός αλγόριθμος είναι κατάλληλος για την 

συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία και ότι έχει ελέγχει η σωστή λειτουργία και αποδοτικότητα 

του. 

Το εργαλείο EEGLABτο οποίο και χρησιμοποιήθηκε κατά την επεξεργασία των δεδομένων μας 

περιέχει τόσο χειροκίνητες όσο και αυτόματες εφαρμογές οι οποίες αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση του θορύβου. Στην υποενότητα, η οποία ακολουθεί περιγράφονται συνοπτικά τα 

βήματα τα οποία ακολουθήθηκαν για την αποθορυβοποίηση των δεδομένων μας, και στην 

πλειονότητα τους αποτελούν ένα συνδυασμό χειροκίνητων και αυτόματων μεθόδων. 
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9.4 Επεξεργασία Μετρήσεων 

Μέτα την εισαγωγή των δεδομένων των αρχείων edf στο εργαλείο EEGLABκαι τον καθορισμό των 

συντεταγμένων των ηλεκτροδίων σειρά έχει η εφαρμογή ενός χαμηλοπερατού και ενός υψιπερατού 

φίλτρου γραµµικής πεπερασμένης απόκρισης (FIR)με στόχο την αποκοπή  αρχικά συχνοτήτων οι 

οποίες οφείλονται στο θόρυβο του ηλεκτρικού δικτύου (40 – 50 Hz) και στην συνέχεια την 

απομάκρυνση άλλων συχνοτήτων  οι οποίες δεν σχετίζονται με τα προκλητά δυναμικά (συχνότητες 

< 1 Hz οι οποίες οφείλονται στις αναπνευστικές και λοιπές κινήσεις ). Με βάση λοιπόν τα 

παραπάνω, για τις  συγκεκριμένες καταγραφές  αποκόπτουμε  συχνότητες μικρότερες από 1Hzκαι 

μεγαλύτερες από 30 Hz. 

Επιπρόσθετα, όπως προείπαμε τα δυναμικά του εγκεφάλου που καταγράφονται στην επιφάνεια του 

κρανίου δεν ξεπερνούν τα 75 – 100 μV. Οπότε γίνεται αντιληπτό,  ότι υψηλότερα δυναμικά τα 

οποία έχουν τυχόν καταγραφεί, είναι αποτέλεσμα θορύβου. Το εργαλείο EEGLAB παρέχει επίσης 

τη δυνατότητα επισκοπικά να επιλέξουμε αυτές τις περιοχές και εν συνεχεία να τις αφαιρέσουμε. 

Στην συνέχεια, έχουμε την απόρριψη των ανεπιθύμητων καναλιών. Στα συγκεκριμένα πειράματα  

τα οποία έλαβαν χώρα κατά την παρούσα εργασία αποσκοπούν στην διέγερση του οπτικού κέντρου 

του εγκεφάλου. Ως εκ τούτου, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ηλεκτρόδια τα οποία επικαλύπτουν 

αυτή την συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου και τα υπόλοιπα μπορούν να αφαιρεθούν. Τα 

κανάλια τα οποία απορρίπτουμε είναι ταT7, T8, P7, P8, O1, καιO2και αυτό συμβαίνει γιατί στα 

συγκεκριμένα πειράματα το σύστημα ηλεκτροεγκεφαλογραφία Emotiv Epoc έχει τοποθετηθεί σε 

αναστροφή θέση ώστε να έχουμε κάλυψη της περιοχής ενδιαφέροντος με όσο το δυνατό 

περισσότερα ηλεκτρόδια. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της προεπεξεργασίας του σήματος σειρά έχει η εξαγωγή εποχών. 

Προκειμένου να γίνει εφικτή η μελέτη και επεξεργασία των προκλητών δυναμικών σκόπιμος είναι 

ο διαχωρισμός και η εξαγωγή των χρονικών διαστημάτων (εποχές) στα οποία παρουσιάζεται το 

γεγονός το οποίο θέλουμε να μελετήσουμε. Η εξαγωγή των εποχών καθίσταται δυνατή με χρήση 

των δεικτών συγχρονισμού τους οποίους έχουμε τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις κατά την 

διάρκεια των καταγραφών. Οι κυματομορφές των προκλητών δυναμικών αναμένουμε να 

δημιουργηθούν σε περιοχές γύρω από τους δείκτες συγχρονισμού. 

Σύμφωνα με τον πειραματικό σχεδιασμό των καταγραφών, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

έχουμε εμφάνιση του ερεθίσματος στην οθόνη είναι 50ms,ενώ ο χρόνος ο οποίος μεσολαβεί μεταξύ 

της εμφάνισης δύο διαδοχικών ερεθισμάτων τέθηκε στο 1s.Ως εκ τούτου το βέλτιστο χρονικό 

διάστημα για την εξαγωγή των προς μελέτη  εποχών ορίστηκε ως 200 ms πριν μέχρι και 800 
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msμετά την εμφάνιση του οπτικού ερεθίσματος. Άρα η συνολική διάρκεια της κυματομορφής για 

την μελέτη των προκλητών δυναμικών θα είναι 1s. 

Εν συνεχεία, χρήσιμη είναι η αφαίρεση της μέσης γραμμής αναφοράς (baseline)  από κάθε εποχή 

όταν υπάρχουν έντονες διαφορές ως προς αυτή μεταξύ των διαφόρων εποχών. Σε αντίθετη 

περίπτωση μπορεί να έχουμε παραποίηση της ανάλυσης των δεδομένων μας. Τα παραπάνω 

επιτυγχάνονται με την μετακίνηση της μέσης γραμμής του σήματος κάθε ηλεκτροεγκεφαλικού 

καναλιού στο μηδέν του άξονα Y. Για να γίνει αυτό αφαιρείται η μέση τιμή όλων των δειγμάτων 

του κάθε καναλιού από κάθε ένα δείγμα ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείονται οι πολύ 

χαμηλές συχνότητες από το σήμα. 

Επιπρόσθετα, μετά την εξαγωγή των εποχών και την προεπεξεργασία των δεδομένων, το εργαλείο 

EEGLABπαρέχει την δυνατότητα της εκ νέου επεξεργασίας του σήματος με εφαρμογές 

φιλτραρίσματος στις εποχές οι οποίες έχουν ήδη εξαχθεί. Το πρώτο βήμα των εφαρμογών αυτών 

είναι η οπτική επισκόπηση και η αφαίρεση εποχών οι οποίες φαίνεται να περιέχουν μεγάλα 

ποσοστά θορύβου. Στην συνέχεια, με τις ημι –αυτοματοποιημένες εφαρμογές του EEGLABέχουμε 

την δυνατότητα αφαίρεσης των εποχών οι οποίες περιέχουν ακραίες τιμές πλάτους των 

ηλεκτροδίων πχ μεγαλύτερες ή μικρότερες των +/- 100 μV. Ακόμα, στις παραπάνω εφαρμογές 

εντάσσονται διάφορες συναρτήσεις οι οποίες βρίσκουν και επιλέγουν για απόρριψη αυτές τις 

κυματομορφές οι οποίες φαίνεται να περιέχουν λάθη µε βάση τις στατιστικές τους κατανοµές. 

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση μερικών ημι – αυτοματοποιημένων εφαρμογών οι οποίες 

παρέχονται μέσω του EEGLABκαι οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην επεξεργασία των δεδομένων 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Εύρεση μη συμβατικών κυματομορφών (Find abnormal trends): Γραμμική μετατόπιση των 

ηλεκτροδίων μπορεί να προκληθεί από ρεύματα τα οποία δημιουργούνται λόγω θορύβου. Η 

συγκεκριμένη εφαρμογή του EEGLABπαρέχει την δυνατότητα εντοπισμού τέτοιων μετατοπίσεων 

αναπαριστώντας τα δεδομένα του σήματος με μια ευθεία γραμμή και επιλέγοντας προς απόρριψη 

τα δεδομένα των οποίων η κλίση τους υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο κατώφλι. Μονάδες μέτρησης 

της κλίσης είναι μV / εποχή. Οι τιμές οι οποίες έχουν οριστεί σε αυτή την εφαρμογή είναι Maxslop 

(Μv/epoch)  = 5 και R – sqared limit = 0.05. Όπου R
2
 ο συντελεστής προσδιορισμού μέσω του 

οποίου καθορίζεται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δεδομένων του 

ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος  και της ευθείας με την μικρότερη κλίση. 

Εύρεση απίθανων δεδομένων (Find impobable data) :Η συγκεκριμένη βασίζεται στην χρήση του 

κριτηρίου της πιθανότητας. Η πιθανότητα εμφάνισης της κάθε περίπτωσης μπορεί να υπολογιστεί 

καθορίζοντας την πιθανοτική κατανομή των τιμών των κυματομορφών των προκλητών δυναμικών. 

Οι περιπτώσεις οι οποίες περιέχουν θόρυβο αποτελούν γεγονότα με πολύ μικρή πιθανότητα 
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εμφάνισης, οπότε και γίνεται δυνατός ο εντοπισμός τους μέσω μιας συνάρτησης του EEGLABη 

οποία και υπολογίζει την πιθανότητα εμφάνισης της κάθε περίπτωσης. Οι τιμές κατωφλίου 

εκφράζονται σε όρους τυπικής απόκλισης από την μέση πιθανοτική κατανομή. Στην επεξεργασία 

των καταγραφών της παρούσας εργασίας οι τιμές κατωφλίου έχουν οριστεί στις τέσσερις τυπικές 

αποκλίσεις. 

Εύρεση μη συμβατών πιθανοτικών κατανομών (Find abnormal distributions): Οι κυματομορφές 

των προκλητών δυναμικών οι οποίες περιέχουν δεδομένα με αυξημένο θόρυβο παρουσιάζουν 

πιθανοτικές κατανομές με πολύ υψηλές τιμές, συνήθως με την μορφή κορυφώσεων. Η κύρτωση 

είναι ένα μέτρο του πόσο «αιχμηρή»  είναι μία κατανομή σε σχέση πάντα με την κανονική 

κατανομή. Θετική κύρτωση σημαίνει ότι η κατανομή έχει υψηλότερο μέγιστο από την κανονική 

και μεγαλύτερες κλίσεις γύρω από τη μέση τιμή. Αντίθετα αρνητική κύρτωση παρατηρείται σε μια 

πιο πλατιά κατανομή με χαμηλότερο μέγεθος από την κανονική.  Προκειμένου να καταστεί 

δυνατός ο εντοπισμός αυτών των κορυφώσεων γίνεται χρήση του κριτηρίου της κύρτωσης. Οι τιμές 

κατωφλίου και σε αυτή την περίπτωση εκφράζονται σε μονάδες τυπικών αποκλίσεων. 

Αντιπροσωπευτικές τιμές και αυτής της μεθόδου αποτελούν οι πέντε τυπικές αποκλίσεις. 

Εύρεση μη συμβατών τιμών φάσματος ( Find abnormal spectra ) : Η απόρριψη των κυματομορφών 

προκλητών δυναμικών με χρήση της φασματικής εκτίμησης  αποτελεί την πιο αποτελεσματική 

μέθοδο απόρριψης των κυματομορφών με αυξημένο θόρυβο. Οι τιμές κατωφλίου εκφράζονται 

όπως οι μεταβολές πλάτους των ηλεκτροδίων σε σχέση με την γραμμή αναφοράς ( baseline)  σε dB. 

Αν για παράδειγμα θέλουμε να διαπιστώσουμε ότι το φάσμα δεν θα αποκλίνει από την τιμή 

αναφοράς περισσότερο από +/- 50 dB στις συχνότητες 0-2 Hzεισάγουμε τις τιμές στην εφαρμογή 

του EEGLABκαι μέσω της συνάρτησης pop_respec() υπολογίζεται το φάσμα για κάθε κανάλι. 

Αφού υπολογιστεί το φάσμα για κάθε περίπτωση η συνάρτηση αφαιρεί το μέσο όρο του φάσματος 

από το φάσμα κάθε περίπτωσης και ελέγχει αν η διαφορά η οποία μένει υπερβαίνει τα επιλεγόμενα 

κατώφλια. Τα πιο πάνω όρια τα οποία αναφέρθηκαν  (+/-50dB και 0 – 2 Hz) είναι κατάλληλα για 

ανίχνευση του θορύβου λόγω κίνησης των ματιών. Ακόμα, σε αυτές τις συχνότητες μπορούμε να 

προσθέσουμε και +25 ή –100 dB σε συχνότητες 20 – 30 Hz, τα οποία είναι κατάλληλα για 

εντοπισµό του θορύβου λόγω της µυϊκής δραστηριότητας. 
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9.5 Ανάλυση Μετρήσεων 

9.5.1 Μελέτη Διαγραμμάτων Φασματικής Ισχύος 

Πρώτο βήμα στην επισκόπηση και ανάλυση των δεδομένων μας αποτελεί η μελέτη των 

διαγραμμάτων φασματικής ισχύος. Για  όλες τις περιπτώσεις παρουσίασης ερεθίσματος, τα 

διαγράμματα τα οποία θα παρουσιαστούν δημιουργήθηκαν με το εργαλείο EEGLAB για 

συχνότητες 0 – 30 Hz. 

Επιπρόσθετα, μέσω των διαγραμμάτων φασματικής ισχύος το EEGLAB μας παρέχει την 

δυνατότητα της ταυτόχρονης παρουσίασης των τοπογραφικών χαρτών οι οποίοι αντιστοιχούν στη 

μέγιστη και ελάχιστη φασματική ισχύ και παρουσιάζουν τις περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες 

έχουν ενεργοποιηθεί σε συγκεκριμένες συχνότητες. Με κόκκινο χρώμα αναπαρίσταται η μέγιστη 

θετική ενεργοποίηση ενώ  αντίθετα με ιώδες η μέγιστη αρνητική. 

 

Εικόνα 9.1Διάγραμμα Φασματικής Ισχύος - ερέθισμα στο κέντρο. 

Στο πιο πάνω γράφημα παρουσιάζεται το διάγραμμα φασματικής ισχύος για την συμμετέχουσα 

Α.Φ  για προβολή ερεθίσματος στο κέντρο της οθόνης. Τα ηλεκτρόδια τα οποία παρουσιάζονται 

αντιστοιχούν σε αυτά τα οποία καλύπτουν την οπίσθια χώρα του εγκεφάλου. Παρατηρούμε ότι η 

μέγιστη αρνητική δραστηριότητα εστιάζεται στο οπίσθιο μέρος του εγκεφάλου και αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι δεν έχουμε συμπεριλάβει τα ηλεκτρόδια αυτά τα οποία αντιστοιχούν στις θέσεις 

T6,T8,01, 02,P6,P8 αφού όπως έχουμε προαναφέρει το σύστημα ηλεκτροεγκεφαλογραφίας Emotiv 

Epoc έχει τοποθετηθεί σε ανάστροφη θέση. 
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Ακόμα, παρατηρούμε ότι για όλα  τα ηλεκτρόδια υπάρχει μια αύξηση της ισχύς του σήματος για 

πολύ χαμηλές συχνότητες με μέγιστη τιμή τα 0 Hz.. Η αύξηση της συχνότητας στα πρώτα Hz 

συνοδεύεται από μείωση της ισχύος η οποία εμφανίζει μια σχεδόν γραμμική πτώση μέχρι και την 

τιμή περίπου των 11,5  Hz στην οποία παρατηρούμε αύξηση της ισχύος με αποτέλεσμα την 

δημιουργία ενός τοπικού μέγιστου σε όλα σχεδόν τα ηλεκτρόδια. Το τοπικό μέγιστο το οποίο 

παρουσιάζεται σε αυτές τις συχνότητες αντιπροσωπεύει την ύπαρξη του Άλφα ρυθμού. 

 

 
 
Εικόνα 9.2  Διάγραμμα Φασματικής Ισχύος - ερέθισμα κάτω αριστερά. 

 

Το πιο πάνω διάγραμμα ισχύος αντιστοιχεί στην συμμετέχουσα Α.Φ και για παρουσίαση 

ερεθίσματος κάτω αριστερά στην οθόνη. Τα ηλεκτρόδια και σε αυτή την περίπτωση τα οποία 

παρουσιάζονται αντιστοιχούν σε αυτά τα οποία καλύπτουν την οπίσθια χώρα του εγκεφάλου. 

Ακόμα παρατηρούμε όπως και πριν ότι έχουμε μια αύξηση της συχνότητας στα πρώτα Hz 

συνοδεύεται από μείωση της ισχύος η οποία εμφανίζει μια σχεδόν γραμμική πτώση μέχρι και την 

τιμή περίπου των 11,5  Hz στην οποία παρατηρούμε αύξηση της ισχύος με αποτέλεσμα την 

δημιουργία ενός τοπικού μέγιστου σε όλα σχεδόν τα ηλεκτρόδια. Η μόνη αξιοσημείωτη διαφορά σε 

σχέση με το προηγούμενο διάγραμμα παρουσιάζεται στους τοπογραφικούς χάρτες όπου και 

παρατηρείται μια αύξηση της ισχύος στις μεγάλες συχνότητες γύρω στα 22 Hz στην περιοχή της 

αριστερής κρόταφο – ινιακής χώρας. 
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Εικόνα 9.3  Διάγραμμα Φασματικής Ισχύος - ερέθισμα κάτω δεξιά. 

Στο πιο πάνω γράφημα παρουσιάζεται το διάγραμμα φασματικής ισχύος για παρουσίαση 

ερεθίσματος στο κάτω δεξί τμήμα της οθόνης. Η δύο διαφορές οι οποίες παρατηρούνται σε σχέση 

με το προηγούμενο διάγραμμα είναι μια ελαφριά μετατόπιση του τοπικού μεγίστου σε ελάχιστα 

μικρότερες συχνότητες και μια τοπική αύξηση της ισχύος στην δεξιά κρόταφο – ινιακή χώρα. 

 
 
Εικόνα 9.4  Διάγραμμα Φασματικής Ισχύος - ερέθισμα πάνω δεξιά. 

Το πιο πάνω διάγραμμα φασματικής ισχύος αντιστοιχεί σε παρουσίαση ερεθίσματος στο πάνω δεξί 

μέρος της οθόνης. Παρατηρούμε ότι τοπογραφικοί χάρτες είναι όμοιοι με αυτούς στην περίπτωση 

της παρουσίασης του ερεθίσματος στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης με την μόνη διαφορά μια μικρή 

αύξηση της ισχύος στις μικρές συχνότητες γύρω στα 6Hzστην δεξιά ινιακή χώρα. 
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Εικόνα 9.5  Διάγραμμα Φασματικής Ισχύος - ερέθισμα πάνω αριστερά. 

 

9.5.2 Μελέτη Διαγραμμάτων Προκλητών δυναμικών 

 

9.5.2.1 Διαγράμματα Προκλητών Δυναμικών για την Πρώτη Καταγραφή 

 

Όπως έχουμε προαναφέρει, το σύνολο των πειραμάτων μας αποτελούνται από τρείς διαφορετικές 

διαδικασίες τοποθέτησης δεικτών συγχρονισμού. Η πρώτη διαδικασία περιλαμβάνει την αυτόματη 

τοποθέτηση τους μέσω του λογισμικού παρουσίασης FLIP. 

Σε αυτή την υποενότητα, θα ακολουθήσουν τα διαγράμματα των κυματομορφών των προκλητών 

δυναμικών τα οποία προέκυψαν μέσω  της μεθόδου Εξαγωγής του Μέσου Όρου (Averaging) για 

τους συγκεκριμένους δείκτες συγχρονισμού  και για τις πέντε δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε η 

συμμετέχουσα. 

Τα διαγράμματα τα οποία θα ακολοθήσουν δημιουργήθηκαν μέσω του εργαλείου EGGLAB και η 

διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για την αποθορυβοποίηση των μετρήσεων είναι αυτή που 

περιγράφηκε προηγουμένως. Η χρονική διάρκεια των κυματομορφών είναι κοινή και τέθηκε στα  

200 msπριν  έως   800 ms  μετά την εμφάνιση του οπτικού ερεθίσματος στην οθόνη. 
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Δοκιμασία Πρώτη : Εμφάνιση οπτικού ερεθίσματος στο κέντρο της οθόνης. 

 

Εικόνα 9.6 Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα στο κέντρο. 

 

Δοκιμασία Δεύτερη : Εμφάνιση ερεθίσματος κάτω αριστερά στην οθόνη. 

 

Εικόνα 9.7  Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα κάτω αριστερά. 
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Δοκιμασία Τρίτη : Εμφάνιση ερεθίσματος κάτω δεξιά στην οθόνη. 

 

Εικόνα 9.8  Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα κάτω δεξιά. 

 

Δοκιμασία Τέταρτη : Εμφάνιση ερεθίσματος πάνω δεξιά στην οθόνη. 

 

Εικόνα 9.9  Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα πάνω δεξιά. 
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Δοκιμασία Πέμπτη : Εμφάνιση ερεθίσματος πάνω αριστερά στην οθόνη. 

 

Εικόνα 9.10  Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα πάνω αριστερά. 

Στα πιο πάνω γραφήματα έχουμε τα διαγράμματα των προκλητών δυναμικών για κάθε δοκιμασία. 

Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται το πλάτος των κυματομορφών σε μV ενώ στον οριζόντιο άξονα 

έχουμε το χρονικό παράθυρο το οποίο έχουμε καθορίσει πριν και μετά την εμφάνιση του οπτικού 

ερεθίσματος. 

Επιπρόσθετα, ο τοπογραφικός χάρτης ο οποίος εμφανίζεται  αντιστοιχεί στην κατανομή της ισχύος 

στο κρανίο κατά την μέγιστη εγκεφαλική δραστηριότητα. 

Όπως εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε, με βάση τις πιο πάνω κυματομορφές δεν μπορούμε να 

εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα αφού για καμία από τις πέντε δοκιμασίες δεν παρουσιάζεται 

κυματομορφή η οποία να συμπίπτει με προκλητά δυναμικά τα οποία θα αναμέναμε. 

Συμπερασματικά λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι η τοποθέτηση των δεικτών συγχρονισμού μέσω 

του λογισμικού FLIP δεν είναι απόλυτα ακριβείς αφού δεν ταυτίζεται με την απόλυτη χρονική 

στιγμή της εμφάνισης του ερεθίσματος στην οθόνη. 

Ως εκ τούτου, αναγκαίο καθίσταται το γεγονός της εξεύρεσης ενός πιο αποτελεσματικού τρόπου 

συγχρονισμού των δεδομένων τα οποία προκύπτουν από το σύστημα ηλεκτροεγκεφαλογραφίας με 

την χρονική εμφάνιση του οπτικού ερεθίσματος, προκειμένου να οδηγηθούμε σε ασφαλή και 

χρήσιμα συμπεράσματα. 
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9.5.2.1 Διαγράμματα Προκλητών Δυναμικών για την Δεύτερη Καταγραφή 

 

Μετά  την αδυναμία εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων μέσω της πρώτης καταγραφής , 

προχωρήσαμε στην δεύτερη καταγραφή . 

Όπως , έχουμε ήδη αναφέρει στην δεύτερη καταγραφή οι δείκτες συγχρονισμού δημιουργούνται 

και στην συνέχεια χορηγούνται στα δεδομένα του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος μέσω του 

συστήματος συγχρονισμού Black Box Toolkit .  

Το πλεονέκτημα , αυτής της καταγραφής σε σχέση με την προηγούμενη συνίσταται στο γεγονός ότι 

γίνεται χρήση φωτοδιόδου . Η φωτοδίοδος τοποθετείται στην οθόνη και οι μετρήσεις της 

αποθηκεύονται απευθείας στο σύστημα  συγχρονισμού Black Box Toolkit . Με βάση λοιπόν τα 

παραπάνω , καθίσταται δυνατή η δημιουργία δεικτών συγχρονισμού για τον ακριβή χρόνο 

εμφάνισης του ερεθίσματος στην οθόνη .   

 

Δοκιμασία Πρώτη : Εμφάνιση ερεθίσματος στο κέντρο της οθόνης. 

 

 

Εικόνα 9.11 Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα στο κέντρο. 
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Δοκιμασία Δεύτερη : Εμφάνιση ερεθίσματος κάτω αριστερά  στην οθόνη. 

 

Εικόνα 9.12 Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα κάτω αριστερά. 

 

Δοκιμασία Τρίτη : Εμφάνιση ερεθίσματος κάτω δεξιά  στην οθόνη. 

 

 

Εικόνα 9.13Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα κάτω δεξιά. 
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Δοκιμασία Τέταρτη : Εμφάνιση ερεθίσματος πάνω δεξιά  στην οθόνη. 

 

 

Εικόνα 9.14Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα πάνω δεξιά. 

Δοκιμασία Πέμπτη : Εμφάνιση ερεθίσματος πάνω αριστερά  στην οθόνη. 

 

 

Εικόνα 9.15Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα πάνω αριστερά. 
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Παρατηρώντας , τα διαγράμματα τα οποία προέκυψαν μέσω της δεύτερης καταγραφής είναι 

φανερό ότι δεν παρουσιάζονται κυματομορφές προκλητών δυναμικών όπως θα αναμέναμε και για 

καμία δοκιμασία . 

Στο κεφάλαιο 7 και στην υποενότητα 7.2.2  έχουμε περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του 

συστήματος ηλεκτροεγκεφαλογραφίας το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει στην παρούσα 

διπλωματική εργασία , Emotiv Epoc .Όπως είχαμε αναφέρει ότι το συγκεκριμένο σύστημα  

καταγράφει με εσωτερικό ρυθμό δειγματοληψίας  2048 ανά δευτερόλεπτο ανά κανάλι και στην 

συνέχεια  γίνεται αυτόματη μείωση του ρυθμού δειγματοληψίας στα 128 δείγματα το δευτερόλεπτο 

ανά κανάλι .  

Τα δεδομένα στα οποία εμείς έχουμε πρόσβαση είναι αυτά τα οποία έχουν ήδη υποστεί μείωση του 

ρυθμού δειγματοληψίας . Άρα αναπόφευκτά οι δείκτες συγχρονισμού οι οποίοι προέκυψαν μέσω 

του συστήματος συγχρονισμού Black Box Toolkit  χορηγούνται στα  ήδη αυτόματα επεξεργασμένα 

δεδομένα . 

Το παραπάνω γεγονός , θα μπορούσε ίσως  να εξηγήσει την έλλειψη του απόλυτου συγχρονισμού 

της εμφάνισης του ερεθίσματος στην οθόνη με τις μετρήσεις του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος  

και κατ’ επέκταση το πρόβλημα της μη  ανάκτησης  κυματομορφών οι οποίες να αντιστοιχούν σε 

οπτικά προκλητά δυναμικά .  
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9.5.2.2 Διαγράμματα Προκλητών Δυναμικών για την Τρίτη Καταγραφή 

Αφού προηγήθηκαν τα διαγράμματα των προκλητών δυναμικών τα οποία προέκυψαν με την χρήση 

των δεικτών συγχρονισμού οι οποίοι δημιουργήθηκαν μέσω του λογισμικού FLIP και του 

συστήματος συγχρονισμού Black Box Toolkit, σειρά έχει η μελέτη των δεδομένων με βάση τους 

δείκτες συγχρονισμού της τρίτης κατά σειρά περίπτωσης. 

Όπως έχουμε προαναφέρει σε προηγούμενη ενότητα, η μεγαλύτερη διαφορά της συγκεκριμένης 

περίπτωσης σε σχέση με τις άλλες δύο, αποτελεί το γεγονός ότι οι δείκτες συγχρονισμού εισάγονται 

απευθείας στα δεδομένα. Αυτό, έχει ως πλεονέκτημα τον απόλυτο συγχρονισμό των μετρήσεων με 

την ακριβή στιγμή της εμφάνισης του ερεθίσματος στην οθόνη. 

Επιπρόσθετα, όπως και στις προηγούμενες δύο καταγραφές η επεξεργασία των δεδομένων είναι 

σύμφωνη με τα βήματα αποθορυβοποίησης των μετρήσεων τα οποία περιγράφηκαν στην αρχή του 

εν λόγω κεφαλαίου. 

 

Δοκιμασία Πρώτη : Εμφάνιση ερεθίσματος στο κέντρο της οθόνης. 

 

Εικόνα 9.16  Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα στο κέντρο. 
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Δοκιμασία Δεύτερη : Εμφάνιση ερεθίσματος κάτω αριστερά  στην οθόνη. 

 

Εικόνα 9.17  Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα κάτω αριστερά. 

 

Δοκιμασία Τρίτη : Εμφάνιση ερεθίσματος κάτω δεξιά  στην οθόνη. 

 

Εικόνα 9.18  Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα κάτω δεξιά. 
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Δοκιμασία Τέταρτη : Εμφάνιση ερεθίσματος πάνω δεξιά  στην οθόνη. 

 

Εικόνα 9.19  Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα πάνω δεξιά. 

 

Δοκιμασία Πέμπτη : Εμφάνιση ερεθίσματος πάνω αριστερά  στην οθόνη. 

 

Εικόνα 9.20  Διάγραμμα προκλητών δυναμικών - ερέθισμα πάνω αριστερά. 
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Παρατηρώντας τα πιο πάνω διαγράμματα, εύκολα καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για 

κυματομορφές οι οποίες αντιστοιχούν σε προκλητά δυναμικά.  Τα τοπικά μέγιστα και ελάχιστα τα 

οποία δημιουργούνται εκτός του ότι παρατηρούνται στην πλειονότητα των ηλεκτροδίων 

παρουσιάζουν μεγάλο πλάτος, πολύ μεγαλύτερο από αυτά τα οποία συναντήσαμε στην ανάλυση 

των μετρήσεων των προηγούμενων δύο καταγραφών. 

Για την πρώτη δοκιμασία στην οποία το οπτικό ερέθισμα βρισκόταν στο κέντρο της οθόνης, 

παρατηρούμε ότι το τοπικό μέγιστο με την μεγαλύτερη ένταση στον μικρότερο χρόνο 

παρουσιάζεται στα 156 ms, ενώ έχουμε και την εμφάνιση ενός τοπικού ελάχιστου λίγο μετά τα 200 

ms, στα 230 ms. 

Ακόμα στα 156 ms, έχουμε επίσης και την εμφάνιση του ισχυρότερου τοπικού μέγιστου και στην 

δοκιμασία όπου το οπτικό ερέθισμα βρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη, με την διαφορά όμως 

ότι αυτό συνοδεύεται με την ύπαρξη ενός ακόμη μεγίστου το οποίο εμφανίζεται στα 83 ms και μιας 

αρνητικής κορυφής στα 53 ms.Το ίδιο τοπικό ελάχιστο παρουσιάζεται και στην περίπτωση όπου το 

ερέθισμα βρίσκεται πάνω αριστερά στην οθόνη, ενώ  το  τοπικό μέγιστο με το μεγαλύτερο πλάτος 

εμφανίζεται στα 117 ms. 

Επιπρόσθετα, στην τρίτη δοκιμασία στην οποία το ερέθισμα εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη 

έχουμε την παρουσία ενός τοπικού ελάχιστου στα 247 ms, ενώ το τοπικό μέγιστο με την 

μεγαλύτερη ένταση εμφανίζεται στα 133 ms.Στο ίδιο χρόνο ακριβώς έχουμε και το τοπικό μέγιστο 

με το μεγαλύτερο πλάτος για την τέταρτη δοκιμασία όπου το ερέθισμα εμφανίζεται πάνω δεξιά 

στην οθόνη.  Ενώ και σε αυτή την περίπτωση έχουμε την εμφάνιση ενός τοπικού ελαχίστου σε 

χρόνο 76 ms. 

10 Τελικά Συμπεράσματα  

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση του κατά πόσο ένα τέτοιο 

σύστημα ασύρματης ηλεκτροεγκεφαλογραφίας όπως το Emotiv Epoc  σε συνδυασμό με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους οποίους έχουμε στην διάθεση μας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

πειράματα προκλητών δυναμικών σε άτομα με δυσλεξία για την ανάκτηση μετρήσεων μεγάλης 

ακρίβειας. 

Αρχικά έπρεπε να μελετηθεί αν κατά πόσο τα αρχικά συστήματα τα οποία είχαμε στην διάθεση μας 

θα μπορούσαν να μας παρέχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έτσι, μετά τον σχεδιασμό των 

πειραμάτων σειρά είχε η εκτέλεση της πρώτης καταγραφής στην οποία οι δείκτες συγχρονισμού 

τοποθετούνταν αυτόματα μέσω του λογισμικού Flip.Στη συνέχεια ακολούθησε η επεξεργασία και 
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ανάλυση των μετρήσεων οι οποίες μας επιβεβαίωσαν το γεγονός της έλλειψης συγχρονισμού της 

προβολής του ερεθίσματος στην οθόνη και των δεδομένων του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. 

 

 

Εικόνα 10.1 Αναπαράσταση σήματος στο πεδίο του χρόνου , τοποθέτηση δεικτών συγχρονισμού. 

 

 

Εικόνα 10.2 Αναπαράσταση σήματος στο πεδίο του χρόνου , τοποθέτηση δεικτών συγχρονισμού. 
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Στα πιο πάνω γραφήματα μπορούμε να δούμε την αναπαράσταση του σήματος στο πεδίο του 

χρόνου (οι συγκεκριμένες μετρήσεις αναφέρονται στην πρώτη καταγραφή και στην πρώτη 

δοκιμασία για ερέθισμα στο κέντρο του οπτικού πεδίου).  

Στον κάθετο άξονα παρουσιάζονται τα κανάλια καθένα ξεχωριστά , ενώ στον οριζόντιο άξονα 

παρουσιάζεται ο χρόνος σε δευτερόλεπτα . Το πλάτος του κάθε ηλεκτροδίου αναπαριστάται σε 

σχέση με την κάθετη κλίμακα η οποία βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου . Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση έχει οριστεί στα 500 μV . 

Όπως είναι φανερό , στα πιο πάνω γραφήματα έχουμε ταυτόχρονη παρουσίαση των δεικτών 

χρονισμού όπως αυτοί εισήχθησαν στα δεδομένα μέσω του λογισμικού παρουσίασης Flip και του 

παλμού ο οποίος χορηγήθηκε απευθείας στις μετρήσεις κατά την τρίτη καταγραφή. Τόσο τα δύο 

μέγιστα όσο και τα δύο ελάχιστα τα οποία παρουσιάζει η απεικόνιση του παλμού αντιστοιχούν 

στην έναρξη και στον τερματισμό της λειτουργίας της φωτοδιόδου. 

Με βάση τα πιο πάνω , είναι εύκολο να παρατηρήσουμε την ασυμφωνία και κατ’ επέκταση την 

έλλειψη συγχρονισμού  η οποία προκύπτει μεταξύ των δεικτών συγχρονισμού και των παλμών οι 

οποίοι εισήχθησαν στα δεδομένα . Επιπρόσθετα , παρατηρούμε ότι αυτή η ασυμφωνία δεν 

ακολουθεί ένα σταθερό πρότυπο γεγονός το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόβλεψη και 

ενσωμάτωση της στις μετρήσεις οι οποίες προκύπτουν μέσω των ηλεκτροεγκεφαλικών 

καταγραφών . 

Αντίθετα , μπορούμε να διακρίνουμε ότι οι δείκτες συγχρονισμού οι οποίοι δημιουργούνται μέσω 

του λογισμικού Flip δύναται να τοποθετηθούν τόσο πριν όσο και μετά από τον πραγματικό χρόνο 

εμφάνισης του ερεθίσματος στην οθόνη .  

Τέλος , παρατηρούμε ακόμα ότι οι αποκλίσεις αυτές διαφέρουν χρονικά  κατά τυχαίο 

τρόπο ,γεγονός το οποίο δεν μας επιτρέπει να τις χειριστούμε ως συστηματικές .  

Με βάση τα παραπάνω, κρίθηκε αναγκαία η ανάκτηση εξειδικευμένου συστήματος το οποίο θα 

μπορούσε να μας βοηθήσει να υπερπηδήσουμε το πρόβλημα συγχρονισμού. Μετά από έρευνα, 

εντοπίσαμε το σύστημα συγχρονισμού Black Box Toolkit και μετά από λεπτομερή μελέτη των 

δυνατοτήτων τις οποίες παρείχε καταλήξαμε ότι θα μπορούσε να μας βοηθήσει να 

αντιμετωπίσουμε το αρχικό μας πρόβλημα και οδηγηθήκαμε στην εκτέλεση της δεύτερης 

καταγραφής. 

Παρόλα αυτά, αφού ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία επεξεργασίας και ανάλυσης των μετρήσεων 

με αυτήν της πρώτης καταγραφής κατέστη επίσης αδύνατη η εξαγωγή προκλητών δυναμικών 

(μετρήσεων EEG) ικανοποιητικών για τους σκοπούς μας . 
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Το παραπάνω γεγονός μας οδήγησε στην εκτέλεση της τρίτης καταγραφής.  

Η μεγαλύτερη διαφορά της συγκεκριμένης καταγραφής σε σχέση με τις άλλες δύο, αποτελεί το 

γεγονός ότι οι δείκτες συγχρονισμού εισάγονται απευθείας στα δεδομένα. Αυτό, έχει ως 

πλεονέκτημα τον απόλυτο συγχρονισμό των μετρήσεων με την ακριβή στιγμή της εμφάνισης του 

ερεθίσματος στην οθόνη. Μετά την κατασκευή της κατάλληλης κυκλωματικής διάταξης κατέστη 

δυνατή η αποστολή σήματος TTL, η μετατροπή του και τέλος η χορήγηση του σε πραγματικό 

χρόνο στις μετρήσεις του εγκεφαλογραφήματος. Εν συνεχεία, και μετά την επεξεργασία των 

δεδομένων ήταν πλέον φανερή η ύπαρξη ξεκάθαρων κορυφώσεων στις μετρήσεις και των πέντε 

δοκιμασιών. 

Εν κατακλείδι , θεωρούμε ότι ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιτεύχθηκε αφού 

μετά την διερεύνηση διαφόρων μεθόδων συγχρονισμού ,καταλήξαμε στην δημιουργία μιας 

πρότυπης κυκλωματική διάταξης, η οποία μας επιτρέπει τον συγχρονισμό των 

ηλεκτροεγκεφαλικών μετρήσεων με την εμφάνιση οπτικών ερεθισμάτων . 

Επιπρόσθετα , καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η ανάκτηση κυματομορφών 

προκλητών δυναμικών και με λιγότερο δαπανηρά συστήματα ηλεκτροεγκεφαλογραφίας τα οποία 

δεν σχεδιάστηκαν ούτε υλοποιήθηκαν για κλινικές εφαρμογές. Επίσης , το γεγονός ότι το 

συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται με ασύρματη σύνδεση ανοίγει καινοτόμες οδούς στο πεδίο 

το νευροεπιστημών αφού δύναται η εκτέλεση πειραμάτων ευρέων εφαρμογών. 

Μια τέτοια εφαρμογή μπορεί επίσης  να αποτελεί  και η εκτέλεση πειραμάτων σε μικρά παιδιά στα 

οποία η καλωδίωση μπορεί να καταστεί πολύ δύσκολη. 

Τέλος , με βάση τα δεδομένα τα οποία προέκυψαν μέσω της τρίτης καταγραφής , ένα επιπρόσθετο 

πλεονέκτημα  αυτού του πρότυπου συστήματος (Σύστημα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας Emotiv Epoc 

– κυκλωματικής διάταξης συγχρονισμού) για το πεδίο των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί το 

γεγονός ανάκτησης προκλητών δυναμικών σε χρόνο μικρότερο από αυτό των 100 ms μετά την 

εμφάνιση του ερεθίσματος στην οθόνη . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Επεξεργασία μετρήσεων σε περιβάλλον Matlab  για την δημιουργία των δεικτών συγχρονισμού 

της τρίτης καταγραφής.  

g='C:\LL__04-06-2013--19-27-57.edf'; 

[data , header] = readedf(g); 

center= readedf(g); 

marker = center(8 , :) - center(7,:); 

size(marker) 

plot(marker) 

function marker = for_marker(center) 

i=1;  

while i <=  35840 

   if  marker(i)>59000 

       marker(i)=1; 

       marker(i+1:i+5)= 0; 

       i=i+6;       

   else 

       marker(i)=0;   

       i=i+1; 

   end    

end 

 

figure  

 plot(marker) 

 nMarkers = sum(marker); 

 disp(strcat('Num of markers: ', num2str(nMarkers))); 

center(17 , : ) = marker ; 

Διαγράμματα Προκλητών Δυναμικών ανά κανάλι τρίτης καταγραφής. 
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Δοκιμασία Πρώτη : Εμφάνιση ερεθίσματος στο κέντρο της οθόνης. 

 

 

Δοκιμασία Δεύτερη : Εμφάνιση ερεθίσματος κάτω αριστερά στην οθόνη. 

 

 

Δοκιμασία Τρίτη : Εμφάνιση ερεθίσματος κάτω δεξιά στην οθόνη. 
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Δοκιμασία Τέταρτη : Εμφάνιση ερεθίσματος πάνω αριστερά στην  οθόνη. 

 

 

Δοκιμασία Πέμπτη : Εμφάνιση ερεθίσματος πάνω αριστεά στην οθόνη. 
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Τοπογραφικοί χάρτες Προκλητών Δυναμικών για την Τρίτη καταγραφή. 

Δοκιμασία Πρώτη : Εμφάνιση ερεθίσματος στο κέντρο της οθόνης. 
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Δοκιμασία Δεύτερη : Εμφάνιση ερεθίσματος κάτω αριστερά στην οθόνη. 

            

Δοκιμασία Τρίτη : Εμφάνιση ερεθίσματος κάτω δεξιά στην οθόνη. 

          

 

Δοκιμασία Τέταρτη : Εμφάνιση ερεθίσματος πάνω αριστερά στην  οθόνη. 
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Δοκιμασία Πέμπτη : Εμφάνιση ερεθίσματος πάνω αριστεά στην οθόνη. 
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