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1. Εισαγωγή 
 

Η κλασική θεώρηση για την νευροανατοµική βάση της γλώσσας στηρίχτηκε στην 
αναγνώριση εγκεφαλικών περιοχών υπεύθυνων για συγκεκριµένα αν και γενικά 
χαρακτηριστικά αναπαράστασης και επεξεργασίας της γλώσσας. Σήµερα οι αρχικές 
παρατηρήσεις των Broca και Wernicke, σύµφωνα µε τις οποίες ο αριστερός κάτω 
µετωπιαίος λοβός είναι υπεύθυνος για την γλωσσική έκφραση ενώ ο αριστερός 
οπίσθιος άνω κροταφικός λοβός για την γλωσσική κατανόηση, θεωρούνται πολύ 
γενικές και για το λόγο αυτό έχουν προταθεί νέες, πιο λεπτοµερείς και εξειδικευµένες 
προσεγγίσεις στο πλαίσιο της γνωσιακής επιστήµης οι οποίες αν και στηρίζονται στην 
κλασική θεώρηση, αποδίδουν πιο ειδικά χαρακτηριστικά της γλωσσικής λειτουργίας 
σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου µε βάση τα δεδοµένα των σύγχρονων 
νευροαπεικονιστικών µεθόδων, καθώς και συµπεριφοριστικών και 
νευροψυχολογικών µεθόδων. Σηµειώνεται γενικά η κυριαρχία του αριστερού 
ηµισφαιρίου και ειδικότερα φλοιωδών περιοχών, όπως τα µεσαία και πρόσθετα 
τµήµατα του αριστερού κροταφικού λοβού, καθώς και υποφλοιώδεις περιοχές, όπως 
τα βασικά γάγγλια και η παρεγκεφαλίδα. 

Όλες οι σύγχρονες έρευνες συγκλίνουν σε µια χωρική αναπαράσταση της 
εγκεφαλικής λειτουργίας όσον αφορά στην επεξεργασία και παραγωγή γλώσσας, 
χωρίς όµως να περιορίζονται σε καθαρά εντοπιστικά ζητήµατα. Η έρευνα 
επεκτείνεται πλέον και σε τοµείς όπως οι θεωρητικά βασισµένες «βασικές µονάδες» 
ανάλυσης (π.χ. µόρφηµα, ρίζα, κλπ) ενώ προσπαθεί να είναι λεπτοµερής σε 
υπολογιστικό επίπεδο και να συνδέεται µε υπάρχοντες νευροφυσιολογικούς 
µηχανισµούς. 

Οι νοηµατικές γλώσσες χρησιµοποιούν τα χέρια και την όραση των οποίων το 
νευρικό υπόστρωµα είναι διαφορετικό από αυτό που συνδέεται µε την οµιλία και την 
ακοή. Από ερευνητικά δεδοµένα διαφαίνεται ότι συγκεκριµένες περιοχές του 
αριστερού µετωπιαίου φλοιού είναι σηµαντικές για υψηλής τάξης γλωσσικές 
λειτουργίες που σχετίζονται µε τη νοηµατική γλώσσα, καθώς επίσης και ότι υπάρχει 
κάποια εµπλοκή αντίστοιχων ιστών του δεξιού µετωπιαίου φλοιού. 

Η ανασκόπηση στοιχείων από έρευνες σε άτοµα µε εγκεφαλική βλάβη δείχνουν 
ότι το αριστερό ηµισφαίριο είναι κυρίαρχο για την επεξεργασία και παραγωγή της 
νοηµατικής γλώσσας στους αφασικούς κωφούς. Σηµαντικές µελέτες που αφορούν 
εγκεφαλικές βλάβες κωφών ενηλίκων έχουν δείξει ότι οι κωφοί νοηµατιστές που 
υποφέρουν από αφασικά συµπτώµατα στη νοηµατική γλώσσα παρουσιάζουν βλάβες 
του αριστερού ηµισφαιρίου που είναι ίδιες µε αυτές που εµφανίζονται στα δύο είδη 
αφασίας, Broca και Wernicke σε ακούοντες ασθενείς. Επειδή σε αυτές τις µελέτες δεν  
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παρατηρούνται µόνιµα ελλείµµατα στην επεξεργασία της νοηµατικής γλώσσας  µετά 
από βλάβες του δεξιού ηµισφαιρίου καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το δεξιό 
ηµισφαίριο δεν έχει κυρίαρχο ρόλο στην επεξεργασία των φυσικών νοηµατικών 
γλωσσών. Ο κυρίαρχος ρόλος του αριστερού ηµισφαιρίου και η εµπλοκή κάποιων 
περιοχών του δεξιού επιβεβαιώνεται και από τα ευρήµατα απεικονιστικών µεθόδων.  

Εάν η λειτουργική νευροανατοµία της οµιλούµενης γλώσσας προσδιορίζεται 
αποκλειστικά από την παραγωγή και την αντίληψη της οµιλίας και του ήχου, τότε οι 
νοηµατικές και οι οµιλούµενες γλώσσες µπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικά σχέδια 
οργάνωσης του εγκεφάλου. Από µελέτες που σχετίζονται µε το πώς τα κωφά µωρά 
αποκτούν τη νοηµατική γλώσσα προκύπτει ότι φλυαρούν µε τα χέρια τους µε την ίδια 
φωνητική και συλλαβική γλωσσική οργάνωση όπως τα ακούοντα µωρά 
χρησιµοποιούν φθόγγους και ότι αποκτούν τις νοηµατικές γλώσσες στον ίδιο 
προκαθορισµένο χρόνο ωριµότητας µε αυτόν των οµιλούµενων γλωσσών. 

Τα δεδοµένα ερευνών καταρρίπτουν την υπόθεση ότι η επεξεργασία της γλώσσας 
στον ανθρώπινο εγκέφαλο σε διακριτές νευροανατοµικές περιοχές προσδιορίζεται 
αποκλειστικά από αισθητηριακο-κινητικούς µηχανισµούς για την ακρόαση του ήχου 
και την παραγωγή της οµιλίας. Η αντίληψη και η εκφορά νοηµατικών και 
οµιλούµενων γλωσσών ακολουθούν ξεκάθαρα διαφορετικές οδούς. Ωστόσο, 
παρατηρούνται κοινά σχέδια εγκεφαλικής δραστηριότητας σε συγκεκριµένες περιοχές 
του εγκεφάλου, όταν οι ακούοντες και οι κωφοί επεξεργάζονται συγκεκριµένες 
γλωσσικές λειτουργίες. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κοινοί εγκεφαλικοί 
µηχανισµοί καθορίζουν την απόκτηση των νοηµατικών και οµιλούµενων γλωσσών 
παρά τις ουσιαστικές διαφορές όσον αφορά την τροπικότητα των δύο γλωσσών. 

Συµπερασµατικά, έχει παρατηρηθεί ότι η επεξεργασία και παραγωγή τόσο της 
νοηµατικής όσο και της οµιλούµενης γλώσσας κυριαρχείται από λειτουργίες του 
αριστερού ηµισφαιρίου ενώ παρατηρείται εµπλοκή και του δεξιού ηµισφαιρίου 
ιδιαίτερα κατά την επεξεργασία της νοηµατικής Ωστόσο η γλωσσική κυριαρχία του 
αριστερού ηµισφαιρίου δεν στηρίζεται σε ακουστική επεξεργασία. 

Με βάση την παρατήρηση ότι η επεξεργασία της νοηµατικής γλώσσας εµπλέκει 
σε µεγάλο βαθµό το αριστερό ηµισφαίριο και σε κάποια έκταση το δεξιό, θέλουµε µε 
την παρούσα εργασία να κατανοήσουµε τη νευρωνική βάση µε την οποία 
συγκεκριµένες γλωσσικές λειτουργίες συνδέονται µε συγκεκριµένες νευροανατοµικές 
περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου. Θεωρούµε ότι η µελέτη των φυσικών 
νοηµατικών γλωσσών µπορεί να αποκαλύψει σηµαντικά στοιχεία προς αυτή την 
κατεύθυνση καθώς και να διευκρινίσει εάν αυτές οι περιοχές ενεργοποιούνται 
εξαιτίας της ευαισθησίας των ιστών στον ήχο ή εξαιτίας ενός γενικού µηχανισµού της 
γλώσσας. 

 
 

2. Παράθεση σχετικών στοιχείων 
 
2.1 Μοντέλα οργάνωσης του εγκεφάλου για την επεξεργασία και 

παραγωγή της γλώσσας 

 
Στα πλαίσια της ιδέας ότι διαφορετικά µέρη του εγκεφάλου εξειδικεύονται σε 

επιµέρους γνωσιακές λειτουργίες το 1861 δύο Γάλλοι γιατροί, οι Auburtin και Broca 
περιέγραψαν ασθενή που είχε υποστεί απώλεια του έναρθρου λόγου, διαταραχή 
γνωστή επίσης και ως αφασία, ως αποτέλεσµα βλάβης σε µία µοίρα του µετωπιαίου  
λοβού. Ο Broca, αφού εξέτασε κι άλλα άτοµα, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι σε όλες 
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τις περιπτώσεις είχε υποστεί βλάβη ο µετωπιαίος λοβός του αριστερού ηµισφαιρίου. 
Επίσης, παρατήρησε ότι είχε υποστεί βλάβη µόνο η παραγωγή λόγου, ενώ η 
κατανόηση έµενε άθικτη. Σήµερα αυτή η µοίρα του µετωπιαίου λοβού λέγεται 
περιοχή Broca και οι ασθενείς που πάσχουν από απώλεια του έναρθρου λόγου λόγω 
βλάβης στην περιοχή αυτή λέγεται ότι πάσχουν από αφασία Broca.  

Μία δεκαετία περίπου µετά την αναφορά του Broca, o Wernicke περιέγραψε ένα 
δεύτερο γλωσσικό κέντρο στον κροταφικό λοβό, τη µετονοµαζόµενη περιοχή 
Wernicke, η βλάβη της οποίας είχε ως αποτέλεσµα αδυναµία στην κατανόηση του 
λόγου, διαταραχή γνωστή σήµερα ως αφασία Wernicke. Οι ασθενείς µε αφασία 
Wernicke, παρότι µιλούν µε ευχέρεια, συχνά µπερδεύουν τους φθόγγους και τις 
συλλαβές των λέξεων, η ανακατεύουν φράσεις µεταξύ τους, δηµιουργώντας µία 
«λεκτική σαλάτα», ενώ εµφανίζουν και δυσχέρεια στη γραφή. 

Ο Wernicke υποστήριξε επίσης ότι οι δύο παραπάνω περιοχές συνδέονται µεταξύ 
τους µε µία ενδιάµεση υποφλοιώδη περιοχή, τη λεγόµενη τοξοειδή δεσµίδα, η οποία 
ενεργοποιείται κατά τη διαδικασία απόκτησης γλώσσας. Ασθενείς µε βλάβη στην 
τοξοειδή δεσµίδα πάσχουν από αφασία αγωγής και παρουσιάζουν δυσκολία στο να 
επαναλάβουν κάτι που άκουσαν.  

Το κλασικό νευρολογικό µοντέλο Broca-Wernicke αποτέλεσε τη βάση όλων των 
µετέπειτα ερευνών που σχετίζονται µε τη νευροφυσιολογία της γλώσσας, ενώ έχει 
χρησιµεύσει σε σηµαντικό βαθµό ως κλινικό µοντέλο σε διαγνωστικό επίπεδο. 
Ωστόσο, οι νευροψυχολογικές, γλωσσολογικές και ανατοµικές υποθέσεις στις οποίες 
στηρίχθηκε, αποδείχθηκαν προβληµατικές κάτω από το φως των πορισµάτων της 
σύγχρονης έρευνας. 

Στη διάρκεια του 20ου αιώνα προτάθηκαν στη θέση του κλασικού µοντέλου νέα 
µοντέλα για τη νευροφυσιολογία της γλώσσας. Η προσέγγιση των νευρολόγων και 
νευροψυχολόγων που προτείνουν αυτά τα µοντέλα είναι λειτουργιστική, δηλαδή 
συνίσταται στην προσεκτική εξέταση των γλωσσικών δεξιοτήτων ασθενών µε 
εγκεφαλική βλάβη, προκειµένου να συσχετισθούν οι διαταραχές του έναρθρου λόγου 
µε τη θέση της εγκεφαλικής βλάβης. Μερικά από αυτά τα µοντέλα είναι τα 
παρακάτω: 

Το µοντέλο των Goodglass και Kaplan (1972, όπως αναφέρεται από τους Stillings 
et al., 2001), το οποίο αναφέρεται στη δηµιουργία ενός ταξινοµικού συστήµατος που 
χρησιµοποιείται ευρέως στην ανάλυση γλωσσικών λειτουργιών, το οποίο 
περιλαµβάνει δύο τύπους διαταραχών στην κατανόηση, την οπτική και ακουστική και 
οκτώ τύπους διαταραχών στην έκφραση, που καλύπτουν περιοχές όπως η άρθρωση, η 
γραµµατική, η ευχέρεια στην εκφορά του λόγου και η γραφή. Οι περισσότεροι 
αφασικοί ασθενείς έχουν διαταραχή σε πολλές από αυτές τις κατηγορίες, 
υποδηλώνοντας την ύπαρξη µιας πιο σύνθετης αρχιτεκτονικής από αυτή που 
προτείνει το κλασικό µοντέλο της γλώσσας. 

H παρακάτω ενότητα βασίζεται στην επισκόπηση των Poeppel, D. και Hickok, G. 
(2004), απ’ όπου προέρχονται και οι βιβλιογραφικές αναφορές. 

Το µοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών του Caplan (1987), το οποίο προσεγγίζει 
τις γλωσσικές λειτουργίες από την σκοπιά της θεωρίας επεξεργασίας πληροφοριών 
προκειµένου να πετύχει µία πιο λεπτοµερειακή περιγραφή τους. Οι γλωσσικές 
διαταραχές αφασικών ασθενών απεικονίζονται σε συνιστώσες ενός συστήµατος 
γλωσσικής επεξεργασίας, συµβάλλοντας έτσι στην εκλέπτυνση της γλωσσολογικής 
θεωρίας. Μελέτες παρόµοιες µε αυτές του Caplan, οι οποίες κινούνται στα πλαίσια 
της γλωσσολογικής αφασιολογίας, εξετάζουν το ρόλο των συντακτικών δοµών στην 
κατανόηση των προτάσεων. Από αυτές τις µελέτες υποδηλώνεται ότι η γλωσσική 
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κατανόηση σχετίζεται µε την παρουσία πολλών διαφορετικών συστηµάτων (π.χ. 
συντακτικό, λεξιλογικό-πραγµατολογικό, γραµµατικό). 

Η ανάπτυξη σύγχρονων νευροαπεικονιστικών µεθόδων, όπως η CT, η ΜRI, η 
PET, η fMRI , η EEG και η MEG, οι οποίες έκαναν προσιτή την υψηλής ανάλυσης 
απεικόνιση του εγκεφάλου (προβληµατικού και µη) εν λειτουργία, συντέλεσε στην 
δηµιουργία και άλλων, πιο σύγχρονων µοντέλων για τη λειτουργική ανατοµία της 
γλώσσας. Μερικά από αυτά τα  µοντέλα είναι τα παρακάτω:  

To µοντέλο γλωσσικής αντίληψης και ακουστικής νόησης των Scott και Wise 
(2001), η δηµιουργία του οποίου στηρίχθηκε τόσο σε δεδοµένα από τη χρήση των 
µεθόδων νευροαπεικόνισης, της λειτουργιστικής µεθόδου και της µεθόδου διχωτικής 
ακοής, όσο και σε δεδοµένα ερευνών πάνω στον ακουστικό φλοιό των ζώων. Το 
µοντέλο προσεγγίζει την γλωσσική αντίληψη από την άποψη της ακουστικής 
πολυπλοκότητας του λόγου, θέτοντας σηµαντικά ζητήµατα σε σχέση µε τις 
γλωσσικές θεωρίες, όπως η σηµασία των φωνηµάτων, η σηµασία της συλλαβής ως 
µονάδα επεξεργασίας και τα εγγενή προβλήµατα της λειτουργιστικής µεθόδου. 

Το νευροανατοµικό µοντέλο των Hickok και Poeppel (2000), το οποίο µε βάση 
δεδοµένα από απεικονιστικές, λειτουργικές και ηλεκτροφυσιολογικές µεθόδους, 
προτείνει την ύπαρξη δύο οδών που σχετίζονται µε την γλωσσική αντίληψη και 
επεξεργασία, µιας ραχιαίας και µιας κοιλιακής οδού, οι οποίες εµπλέκονται στην 
ακουστική κατανόηση και την ακουστικο-κινητική αλληλεπίδραση αντίστοιχα. 
Γίνεται προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών µεταξύ γλωσσικής αντίληψης και 
γλωσσικής παραγωγής, γλωσσικής ανάπτυξης, αισθητικο-κινητικής ενοποίησης και 
λεκτικής βραχύχρονης µνήµης.  

Το µοντέλο λειτουργικής ανατοµίας της γλωσσικής παραγωγής των Indefrey και 
Levelt, το οποίο στηρίχθηκε σε δεδοµένα από απεικονιστικές και 
ηλεκτροφυσιολογικές µεθόδους, υποστηρίζοντας την ύπαρξη µιας συγκεκριµένης 
λειτουργικής ανατοµίας και µιας συγκεκριµένης χρονικής σειράς την οποία 
ακολουθεί η παραγωγή λόγου. Οι δύο ερευνητές υποστηρίζουν τον σηµαντικό ρόλο 
της άνω κροταφικής έλικας στην παραγωγή λόγου και αποδίδουν κάποιο ρόλο και 
στην µέση κροταφική έλικα. 

Εκτός από τα παραπάνω έχουν προταθεί κι άλλα µοντέλα από άλλους ερευνητές 
(βλ. Dronkers et al., 2000 και Damasio, Η. et al., 1980 και Damasio, Α.R. et al., 
1992). Οι παρατηρήσεις και υποθέσεις που διατυπώνονται στα πλαίσια αυτών των 
µοντέλων συγκλίνουν στα εξής σηµεία: 
1. Οι περιοχές Broca και Wernicke δεν θεωρούνται πλέον αποκλειστικά 

συνδεδεµένες µε τη γλώσσα και εποµένως ούτε λειτουργικά ενιαίες. Οι έρευνες 
συντείνουν στην προσπάθεια πιο ακριβούς καθορισµού, υποδιαίρεσης και 
λειτουργικής επεξήγησης και των δύο αυτών φλοιωδών περιοχών. 

2. Εµφανίζεται αυξηµένο ενδιαφέρον για φλοιώδεις περιοχές που βρίσκονται εκτός 
των κλασικών γλωσσικών περιοχών, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µεσαία και 
πρόσθια τµήµατα του αριστερού κροταφικού λοβού που σχετίζονται µε την 
επεξεργασία λεξιλογίου, η πρόσθια άνω κροταφική έλικα που σχετίζεται µε την 
κατασκευή φράσεων και την κατανόηση, καθώς και υποφλοιώδεις περιοχές, όπως 
τα βασικά γάγγλια και η παρεγκεφαλίδα που σχετίζονται µε γλωσσικούς 
υπολογισµούς. 

3. Είναι πολύ επίκαιρη η κατάτµηση της άνω κροταφικής έλικας και του 
λειτουργικού της ρόλου. 

4. Εµφανίζεται αυξηµένο ενδιαφέρον για την πιθανή σηµασία του οπίσθιου 
κροταφικού και του κάτω βρεγµατικού φλοιού στην υποστήριξη ακουστικο-
κινητικών γλωσσικών λειτουργιών.  
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5. Επανεξετάζεται ο ρόλος του δεξιού ηµισφαιρίου καθώς ερευνητικά ευρήµατα 
έχουν δείξει ότι ο δεξιός κροταφικός λοβός παίζει σηµαντικό ρόλο στην αντίληψη 
του συνεχούς λόγου και ότι υπάρχει ενεργοποίηση του δεξιού ηµισφαιρίου κατά 
την εκτέλεση γλωσσικών δοκιµασιών.  
Γίνεται κατανοητό από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ότι η προσπάθεια 

συσχετισµού συγκεκριµένων γλωσσικών λειτουργιών µε διακριτές ανατοµικές θέσεις 
κάθε άλλο παρά εύκολη έχει αποδειχθεί, καθώς σηµαντικά ερευνητικά δεδοµένα µας 
δείχνουν ότι οι κύριες γλωσσικές λειτουργίες είναι αδρά εντοπισµένες ενώ τα βασικά 
στάδια της γλωσσικής επεξεργασίας φαίνεται να είναι κατανεµηµένα και να 
ποικίλλουν από άτοµο σε άτοµο, υποβάλλοντας την ιδέα ότι το γλωσσικό σύστηµα 
είναι αρκετά πολύπλοκο και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 
 

2.2 Μελέτες που αναφέρονται στην οργάνωση του εγκεφάλου για την 
επεξεργασία και παραγωγή της νοηµατικής γλώσσας 
 

Με τις θεµελιώδεις µελέτες του ο Stokoe (1960) υποστήριξε ότι η νοηµατική 
γλώσσα είναι µια γλώσσα όπως οποιαδήποτε άλλη. Για την έκφρασή της εξαρτάται 
από αυθαίρετα σχήµατα του χεριού, προσανατολισµούς της παλάµης, τοποθεσίες, 
κινήσεις, χωρικές σχέσεις µεταξύ των νοηµάτων καθώς και από τη σειρά των 
νοηµάτων. Αναπαριστά όλα τα γλωσσικά επίπεδα και εκπληρώνει όλα τα κριτήρια 
µιας γλώσσας. Εποµένως, περιλαµβάνει φωνολογικά, µορφολογικά, συντακτικά, 
σηµασιολογικά και πραγµατολογικά επίπεδα. Εξελίσσεται φυσικά µέσα από τη 
συνοµιλία των κωφών µεταξύ τους και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
1. Είναι αυστηρά δοµηµένη και µεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. 
2. Ακολουθεί συγκεκριµένη πορεία ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης και µιας 

καθοριστικής περιόδου εκµάθησης. 
3. ∆ε βασίζεται στην προφορική γλώσσα που οµιλείται στην κοινότητα (π.χ. η 

Αµερικάνικη Νοηµατική Γλώσσα και η Bρετανική Νοηµατική Γλώσσα είναι 
διαφορετικές µεταξύ τους). 

4. Η επιφανειακή µορφή της είναι τελείως διαφορετική από αυτή των οµιλούµενων 
γλωσσών: πραγµατώνεται στο χώρο, γίνεται αντιληπτή οπτικά, οι γραµµατικές 
διαφοροποιήσεις βασίζονται σε πολλά επίπεδα σε χωρικές παρά σε χρονικές 
αντιθέσεις. 

5. Οι λεξιλογικές, µορφολογικές και συντακτικές σχέσεις προσδιορίζονται χωρικά. 
Η Αµερικάνικη Νοηµατική Γλώσσα  έχει µελετηθεί περισσότερο από κάθε άλλη 

νοηµατική γλώσσα και διαθέτει πλούσιο και σύνθετο µορφολογικό σύστηµα. Η 
φωνολογική ανάπτυξη κατά την εκµάθησή της παρουσιάζει ανάλογο βαθµό 
δυσκολίας µε αυτή των οµιλούµενων γλωσσών. Η ανάπτυξη της µορφολογικής δοµής 
της παρουσιάζει την ίδια χρονική ακολουθία µε αυτή των οµιλούµενων γλωσσών. Η 
σύνταξή της φαίνεται να ακολουθεί της αρχές της παγκόσµιας γραµµατικής, αλλά η 
συγκεκριµένη γλώσσα διαθέτει επίσης και µία άρτια αναπτυγµένη «χωρική» 
γραµµατική µε πολλά αναφορικά στοιχεία. Εποµένως, η απόκτηση της Αµερικάνικης 
Νοηµατικής Γλώσσας ακολουθεί τα ίδια αναπτυξιακά στάδια µε αυτά της 
οµιλούµενης γλώσσας και παρουσιάζει τον ίδιο βαθµό προθετικότητας µε αυτόν του 
συνεχούς προφορικού λόγου. 
 
α. Μελέτες εγκεφαλικών βλαβών σε κωφούς ασθενείς  

 
Χρειάστηκε πολύς χρόνος για τη διερεύνηση των εγκεφάλων ατόµων που ήταν εκ 

γενετής κωφοί για να διαπιστωθεί τι συµβαίνει στον ακουστικό φλοιό όταν δεν 
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υπάρχει εισερχόµενος ήχος. Τι συµβαίνει στην περιοχή του εγκεφάλου που κανονικά 
επεξεργάζεται τον ήχο, όταν δε δέχεται είσοδο; Απλώς ατροφεί και εκφυλίζεται; Ή 
αλλάζει προορισµό προκειµένου να επεξεργαστεί άλλου είδους πληροφορίες; Από 
µελέτες σχετικά µε το πώς οι κωφοί επεξεργάζονται την οπτική πληροφορία 
προκύπτει ότι κάποιες πτυχές της οπτικής επεξεργασίας, όπως η επεξεργασία 
ερεθισµάτων που προέρχονται από το πεδίο της κεντρικής όρασης, καθώς και η 
επεξεργασία σχηµάτων, δε διαφέρουν πάρα πολύ στους κωφούς σε σχέση µε τους 
ακούοντες. Ωστόσο, οι κωφοί παρουσιάζουν καλύτερη αντίληψη της κίνησης στο 
περιφερειακό οπτικό πεδίο. 

Μελέτες διαφόρων περιπτώσεων κωφών ασθενών µε εγκεφαλική βλάβη 
εστιάζονται στο διαχωρισµό της επιτέλεσης της νοηµατικής γλώσσας από γενικές 
οπτικo-χωρικές ικανότητες. Στη µελέτη τους οι Poizner, H. et al. (1987, όπως 
αναφέρεται από τους Ronnberg, J. et al., 2000) περιέγραψαν έναν ασθενή µε βλάβη 
του δεξιού ηµισφαιρίου, ο οποίος παρουσίαζε έκπτωση της µη γλωσσικής 
ζωγραφικής του ικανότητας χωρίς η έκπτωση αυτή να συνοδεύεται από έκπτωση της 
ικανότητας οπτικο-χωρικής επεξεργασίας της Αµερικάνικης Νοηµατικής Γλώσσας. 

Η µελέτη ενός κωφού ασθενή µε ελλειµµατικό αριστερό οπτικό πεδίο διαφωτίζει 
περισσότερο αυτό το θέµα. Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σοβαρή διαταραχή στην 
επεξεργασία οπτικο-χωρικών µη γλωσσικών αντικειµένων όπως µετρήθηκαν από το 
παραδοσιακό τεστ Benton Diagnostic Aphasia Examination σύµφωνα µε τους Corina, 
D. et al (1996, όπως αναφέρεται από τους Ronnberg J. et al., 2000).  

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσµατα µιας µελέτης που σχεδιάστηκε να 
εκτιµήσει τη µνήµη ατόµων για σύνθετες φιγούρες (Rey-Osterreith). Η αναπαραγωγή 
του µισού αριστερού της φιγούρας από τον ασθενή ήταν ιδιαίτερα ελλιπής 
φανερώνοντας µια οπτικο-χωρική διαταραχή. Η λεκτική νοηµατική ταυτοποίηση δεν 
παρουσίαζε πρόβληµα παρά την διαταραχή, ενώ παρουσίαζε πολύ χαµηλή επίδοση 
στην ταυτοποίηση των αντικειµένων σε συνθήκες αµφοτερόπλευρου οπτικού 
ερεθισµού. Σε µια µελέτη από τους Hickok, G. et al. (1996, όπως αναφέρεται από 
τους Ronnberg, J. et al., 2000) δύο κωφών νοηµατιστών, έναν µε βλάβη του 
αριστερού ηµισφαιρίου και του άλλου µε βλάβη του δεξιού ηµισφαιρίου, ένας 
παρόµοιος διαχωρισµός βρέθηκε για τη χρήση µη γλωσσικής, χωρικής πληροφορίας 
σε αντιπαραβολή µε γλωσσική, νοηµατική πληροφορία.  

Σε µια άλλη µελέτη µεταξύ δύο οµάδων ασθενών της µιας µε βλάβη αριστερού 
και της άλλης µε βλάβη δεξιού ηµισφαιρίου διαπιστώθηκε ότι η οµάδα µε τη βλάβη 
αριστερού ηµισφαιρίου είχε πολύ χαµηλότερη επίδοση σε δοκιµασίες κατανόησης 
µεµονωµένων νοηµάτων, προτάσεων µε τη µορφή απλών εντολών και σύνθετων 
προτάσεων µε τη µορφή διαδοχικών εντολών σε σχέση µε την άλλη οµάδα. Επίσης το 
ίδιο συνέβαινε και µε την οµάδα ασθενών µε βλάβη στον αριστερό κροταφικό λοβό. 

Σε µια µελέτη των Hickok, G. et al. (2002), για τις δοµές του κροταφικού λοβού 
που ενεργοποιούνται κατά την κατανόηση της Αµερικάνικης Νοηµατικής Γλώσσας, 
διαπιστώθηκε ότι ασθενείς µε βλάβη αριστερού ηµισφαιρίου δεν έχουν ιδιαίτερα 
χαµηλότερη επίδοση σε δοκιµασίες κατανόησης απλών µεµονωµένων νοηµάτων σε 
σχέση µε ασθενείς µε βλάβη δεξιού ηµισφαιρίου. Αντίθετα υπήρχαν σηµαντικές 
διαφορές µε πολύ χαµηλότερη επίδοση στις παραπάνω δοκιµασίες των ασθενών µε 
βλάβη αριστερού ηµισφαιρίου και βλάβη οπίσθιου κροταφικού λοβού σε σχέση µε 
ασθενείς µε βλάβη αριστερού ηµισφαιρίου, χωρίς βλάβη κροταφικού λοβού.  

Σε δοκιµασίες κατανόησης συντακτικά απλών και σύνθετων προτάσεων 
παρατηρήθηκαν ακόµα σηµαντικότερες διαφορές στην επίδοση των δυο οµάδων. Η 
ANOVA (analysis of variance) έδειξε σηµαντική επίδραση του παράγοντα 
«ηµισφαίριο» και του παράγοντα «κροταφικός λοβός» στη δοκιµασία της 
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κατανόησης συντακτικά απλών προτάσεων. Στη δοκιµασία των συντακτικά σύνθετων 
προτάσεων η ANOVA έδειξε επίδραση µόνο του παράγοντα «ηµισφαίριο». Σ’ αυτή 
τη δοκιµασία η επίδοση όλων των οµάδων παρουσίασε πτώση, αλλά τη µεγαλύτερη 
πτώση παρουσίασε η οµάδα µε βλάβη αριστερού ηµισφαιρίου και οπίσθιου 
κροταφικού λοβού. 

Ακόµη διαπίστωσαν ότι οι κωφοί που µιλούν τη νοηµατική από τη στιγµή της 
γέννησής τους δεν παρουσιάζουν διαφορετική οργάνωση εγκεφάλου για τη βασική 
κατανόηση της νοηµατικής από αυτή που παρουσιάζουν οι κωφοί που έµαθαν τη 
νοηµατική σε µεγαλύτερη ηλικία (δηλαδή δε χρησιµοποιούν περισσότερο δοµές του 
δεξιού ηµισφαιρίου). Επίσης ασθενείς µε εκτεταµένη βλάβη δεξιού ηµισφαιρίου δεν 
παρουσίαζαν µεγαλύτερα προβλήµατα στην κατανόηση γλώσσας από ότι ασθενείς µε 
µικρότερη βλάβη στο αριστερό ηµισφαίριο. 

Αντίθετα από µία µελέτη του Aaron J. Newman και των συνεργατών του (2002) 
στο Πανεπιστήµιο Oregon, φαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει µια κρίσιµη περίοδος 
για την απόκτηση της Αµερικάνικης Νοηµατικής Γλώσσας στο δεξιό ηµισφαίριο. 
Από αυτή την έρευνα προκύπτει ότι η δεξιά γωνιώδης έλικα δραστηριοποιείται 
έντονα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της Αµερικάνικης Νοηµατικής Γλώσσας 
στα άτοµα που µαθαίνουν τη γλώσσα από τη γέννησή τους, αλλά όχι στα άτοµα που 
τη µαθαίνουν µετά την εφηβεία.  

Από τη µελέτη των Hickok, G. et al. (2002), φαίνεται ότι οι νοηµατιστές µε βλάβη 
αριστερού ηµισφαιρίου  έχουν πολύ καλή επίδοση σε µη-γλωσσικές οπτικο-χωρικές 
δοκιµασίες. Οι νοηµατιστές µε βλάβη του δεξιού ηµισφαιρίου παρουσιάζουν 
σηµαντικά ελλείµµατα όσον αφορά στην προοπτική. Σ’ αυτή τη µελέτη των έντεκα 
ασθενών µε βλάβη του αριστερού ηµισφαιρίου και των οχτώ ασθενών µε βλάβη  
δεξιού ηµισφαιρίου η οµάδα µε βλάβη  αριστερού ηµισφαιρίου είχε πολύ χαµηλότερη 
επίδοση από την οµάδα µε βλάβη  δεξιού ηµισφαιρίου σε ποικίλες βασικές γλωσσικές 
δοκιµασίες, όπως παραγωγή και κατανόηση προτάσεων, ονοµατισµός, επανάληψη 
και η ικανότητα διαµόρφωσης κρίσης αναφορικά µε τη φωνολογική οµοιότητα που 
υπάρχει µεταξύ των νοηµάτων. Γλωσσική αφασία παρατηρείται µόνο σε άτοµα µε 
βλάβη αριστερού ηµισφαιρίου. Η αφασία της νοηµατικής που εµφανίζουν άτοµα µε 
βλάβη αριστερού ηµισφαιρίου είναι παρόµοιες µε αυτές που εµφανίζουν ακούοντα 
άτοµα. Αντίθετα, οι νοηµατιστές µε βλάβη δεξιού ηµισφαιρίου, παρουσιάζουν 
αδυναµία στη µη-γλωσσική οπτικοχωρική επεξεργασία. Οι ζωγραφιές τους και οι 
µορφές που αντιγράφουν είναι συχνά φτιαγµένες σε κοµµάτια, χωρίς προοπτική. 
Αντίθετα αφασικοί νοηµατιστές µε βλάβη αριστερού ηµισφαιρίου έχουν φυσιολογική 
επίδοση σε µη-γλωσσικές χωρικο-νοητικές δοκιµασίες. 

Η ειδίκευση και η εµπλοκή του αριστερού ηµισφαιρίου στην επεξεργασία του 
νοήµατος έχει επίσης ερευνηθεί από την προοπτική της προτίµησης του χεριού. Οι 
Bonvillian, J. D. et al. (1997, όπως αναφέρεται από τους Ronnberg J., et al., 2000) 
βρήκαν ότι τα νήπια νοηµατιστές έδειχναν µια προτίµηση στο δεξί χέρι για το νόηµα 
σε αντίθεση µε τις µη νοηµατικές λειτουργίες.  
 

Μελέτες νε υροαπεικόνισης του εγκεφάλου κωφών ατόµων  
 

Ένα πείραµα που διεξήχθη µε PET νερού από τους Damasio et al.(2002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ερεύνησε τις νευρικές περιοχές που εµπλέκονται στις δοµές επεξεργασίας που είναι 
µοναδικές στις νοηµατικές γλώσσες, στις οποίες η θέση των χεριών στο χώρο του 
νοήµατος αναπαριστά σχηµατικά χωρικές σχέσεις µεταξύ των αντικειµένων. Από 
δέκα φυσικούς νοηµατιστές που έβλεπαν ένα σχέδιο µε γραµµές που απεικόνιζε µία 
χωρική σχέση µεταξύ δύο αντικειµένων (π.χ. µια κούπα πάνω σε ένα τραπέζι) 
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ζητήθηκε είτε να παράγουν µια δοµή ταξινόµησης ή µια πρόθεση στην Αµερικάνικη 
Νοηµατική Γλώσσα που περιέγραφε τη χωρική σχέση ή να ονοµάσουν τη φιγούρα 
του αντικειµένου (χρωµατισµένο κόκκινο). Από συγκρίσεις της ονοµασίας των 
αντικειµένων προέκυψε ότι όταν περιγράφονταν χωρικές σχέσεις µε δοµές 
ταξινόµησης εµπλεκόταν η άνω κροταφική έλικα  και των δύο ηµισφαιρίων, ενώ όταν 
περιγράφονταν χωρικές σχέσεις µε τις προθέσεις της Αµερικάνικης Νοηµατικής 
Γλώσσας εµπλεκόταν µόνο η δεξιά άνω κροταφική έλικα. Η προηγούµενη έρευνα 
δείχνει ότι η ανάκληση των προθέσεων της Αγγλικής εµπλέκει και την αριστερή και 
τη δεξιά άνω κροταφική έλικα, αλλά σε κατώτερο επίπεδο από τις δοµές ταξινόµησης 
της Αµερικάνικης Νοηµατικής Γλώσσας. Στην περιγραφή χωρικών σχέσεων όταν 
συγκρίθηκαν η χρήση προθέσεων µε τη χρήση δοµών ταξινόµησης φάνηκε ότι 
υπήρχε εµπλοκή του αριστερού κάτω κροταφικού φλοιού. 

Μια λειτουργική µελέτη MRI κωφών ενηλίκων που βλέπουν προτάσεις στη 
νοηµατική γλώσσα από τους Neville, H. et al. (1998, όπως αναφέρεται από τους 
Ronnberg, J. et al., 2000 ) αναφέρει δραστηριότητα του αριστερού ηµισφαιρίου, 
ειδικά του πλάγιο-οπίσθιου αριστερού προµετωπιαίου φλοιού, της κάτω προ-
κεντρικής αύλακας και της αριστερής άνω κροταφικής αύλακας. Ωστόσο, 
παρατηρήθηκε επίσης έντονη και αµφοτερόπλευρη δραστηριότητα που εκτεινόταν 
και σε οµόλογες περιοχές του δεξιού ηµισφαιρίου, περιλαµβάνοντας το δεξιό 
ανώτερο κροταφικό λοβό, τη γωνιώδη έλικα και τον κατώτερο προµετωπιαίο φλοιό – 
ένα σχέδιο δράσης µη τυπικό στην επεξεργασία των οµιλούµενων γλωσσών. 
Παροµοίως σε µία µελέτη των Soderfeldt, B. et al. (1997, όπως αναφέρεται από τους 
Small, S. et al., 2002), όπου χρησιµοποιήθηκε τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίου 
(ΡΕΤ) σε κωφούς ενήλικες ενώ έβλεπαν προτάσεις νοηµατικής, παρατηρήθηκε 
δραστηριοποίηση τόσο του δεξιού όσο και του αριστερού ηµισφαιρίου, αν και η 
δραστηριοποίηση του δεξιού ηµισφαιρίου διέφερε καθώς εντοπίσθηκε στον δεξιό 
ινιακό λοβό και στα βρεγµατο-ινιακά µέρη του δεξιού ηµισφαιρίου. Aντίθετα, σε µια 
άλλη µελέτη των McGuire, P.K. et al. (1997, όπως αναφέρεται από τους Small, S. et 
al., 2002) που έγινε σε ενήλικες κωφούς κατά την παρουσίαση απλών νοηµατικών 
προτάσεων σηµειώθηκε από την ΡΕΤ δραστηριοποίηση της αριστερής κάτω 
µετωπιαίας περιοχής, χωρίς να σηµειωθεί ταυτόχρονα σηµαντική δραστηριοποίηση 
του δεξιού ηµισφαίριου.  

∆ιάφορες µελέτες έχουν προσδιορίσει το θέµα του διαχωρισµού των γλωσσικών 
κινήσεων από τις γενικές κινητικές λειτουργίες. Μια τέτοια έρευνα µελετά τη 
γλωσσική συµπεριφορά νοηµατιστών της Αµερικάνικης Νοηµατικής Γλώσσας µε 
νόσο Parkinson. Οι ασθενείς µε νόσο Parkinson παρουσιάζουν ποιοτικά διαφορετικές 
γλωσσικές εκφράσεις συγκρινόµενοι µε τους κωφούς αφασικούς νοηµατιστές. Οι 
Poizner et al. (1992, όπως αναφέρεται από τους Ronnberg et al., 2000) παρατήρησαν 
ότι οι νοηµατιστές µε νόσο Parkinson παρουσιάζουν τυπικά ένα έλλειµµα στις 
εκφράσεις του προσώπου και µείωση των κινήσεών τους γενικά. Επίσης, κάνουν 
συνεχείς παύσεις κατά την παραγωγή των νοηµάτων, παράγοντας έτσι κάποιες 
αρνητικές γραµµατικές λειτουργίες. Αντίθετα, οι κωφοί αφασικοί νοηµατιστές µε 
βλάβες στο πίσω αριστερό ηµισφαίριο παρουσιάζουν προβλήµατα στην επιλογή των 
κατάλληλων διακριτικών συµβόλων. Είναι κοινά αποδεκτό ότι µια συνέπεια της νόσο 
Parkinson  όσον αφορά στο γνωστικό τοµέα είναι η απώλεια εκτελεστικού ελέγχου. 
 
2.3 Σύγκριση στοιχείων που αναφέρονται στην οργάνωση του 

εγκεφάλου για την επεξεργασία και παραγωγή νοηµατικών και 
οµιλούµενων γλωσσών 
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Από τον 19ο αιώνα έχει διαπιστωθεί ότι το αριστερό ηµισφαίριο είναι κυρίαρχο 
στην επεξεργασία της γλώσσας, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουµε γιατί ισχύει κάτι 
τέτοιο. 

Η ύπαρξη νοηµατικών γλωσσών οι οποίες εξελίχθηκαν φυσικά στα πλαίσια της 
επικοινωνίας των κωφών ατόµων µας δίνει την ευκαιρία να διερευνήσουµε την 
νευρολογική βάση της γλωσσικής οργάνωσης στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Νοηµατικές 
και οµιλούµενες γλώσσες έχουν τα ίδια επίπεδα γλωσσικής οργάνωσης (π.χ. 
φωνολογία, µορφολογία, σύνταξη, σηµασιολογία), ωστόσο οι νοηµατικές γλώσσες 
χρησιµοποιούν τα χέρια και την όραση, οι νευρολογικές βάσεις των οποίων είναι 
διαφορετικές από τις νευρολογικές βάσεις της οµιλίας και της ακοής. Το βασικό 
ερώτηµα είναι εάν οι περιοχές του εγκεφάλου που εµπλέκονται στην επεξεργασία της 
γλώσσας καθορίζονται αποκλειστικά από τους µηχανισµούς της οµιλίας και της 
ακοής ή εάν σε αυτές τις περιοχές συγκαταλέγεται και νευρικός ιστός ο οποίος 
υποστηρίζει χαρακτηριστικά  της τυπικής οργάνωσης των φυσικών γλωσσών, 
οµιλούµενων και νοηµατικών. 

Ο Bellugi, U. και οι συνεργάτες του (1989, όπως αναφέρεται από τους Ronnberg, 
J. et al., 2000) µελέτησαν κωφούς ασθενείς µε εγκεφαλική βλάβη και έδειξαν ότι οι 
κωφοί χρήστες της νοηµατικής παρουσιάζουν αφασικά συµπτώµατα στη νοηµατική 
γλώσσα ως επακόλουθο βλάβης του αριστερού ηµισφαιρίου όµοια µε αυτά που 
παρατηρούνται σε ακούοντες ασθενείς µε αφασία Broca και Wernicke.  

Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω βασίζονται στην ανασκόπηση ερευνών 
από τους Petitto, L. A. et al. (2000).  

Από µελέτες των Neville H. et al.(1998) και Bavelier et al. (1998) όπου 
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος fMRI σε κωφούς ενήλικες, στους οποίους 
παρουσιάστηκαν προτάσεις στη νοηµατική γλώσσα, προέκυψε ενεργοποίηση των 
κλασικών γλωσσικών περιοχών του αριστερού ηµισφαιρίου, ιδιαίτερα του 
πλαγιοπίσθιου αριστερού προµετωπιαίου φλοιού, της κάτω προκεντρικής αύλακας 
και της αριστερής πρόσθιας άνω κροταφικής αύλακας. Ωστόσο, παρατηρήθηκε και 
παράλληλη ενεργοποίηση ανάλογων περιοχών του δεξιού ηµισφαιρίου, 
συµπεριλαµβανοµένου του δεξιού άνω κροταφικού λοβού, της γωνιώδους έλικας και 
του κάτω προµετωπιαίου φλοιού-ένα σχήµα ενεργοποίησης που δεν είναι τυπικό της 
επεξεργασίας των οµιλούµενων γλωσσών.  

Μία µελέτη των Soderfeldt, B. et al. (1997) όπου χρησιµοποιήθηκε τοµογραφία 
εκποµπής ποζιτρονίου (PΕΤ) σε κωφούς ενήλικες, στους οποίους παρουσιάστηκαν 
προτάσεις στη νοηµατική, έδειξε ότι ενεργοποιήθηκαν και τα δύο ηµισφαίρια, 
αριστερό και δεξιό, ωστόσο διέφεραν οι περιοχές ενεργοποίησης του δεξιού 
ηµισφαιρίου. Στην περίπτωση αυτή παρατηρήθηκε ενεργοποίηση του δεξιού ινιακού 
λοβού και των βρεγµατο-ινιακών περιοχών του δεξιού ηµισφαιρίου. 

Ανεξάρτητα ευρήµατα από τη µέθοδο τοπικής αιµατικής ροής στον εγκέφαλο 
(rCBF) που συνέλεξαν οι Risberg, H. et al. (1995, όπως αναφέρεται από τους 
Ronnberg, J. et al., 2000) από χρήστες της Αµερικάνικης Νοηµατικής Γλώσσας 
έδειξαν ότι στους κωφούς φυσικούς νοηµατιστές µετατοπίζεται η επεξεργασία στις 
δεξιές βρεγµατο-ινιακές περιοχές. 

Σε µια πρόσφατη µελέτη ενός κωφού εκ γενετής νοηµατιστή, των Nishimura, Η. 
et al. (1999, όπως αναφέρεται από τους Ronnberg J., et al., 2000) όπου 
χρησιµοποιήθηκε ΡΕΤ, παρατηρήθηκε αµφοτερόπλευρη δραστηριοποίηση των 
υπερκροταφικών αυλάκων κατά την επεξεργασία απλών νοηµάτων. 

Αντίθετα µία άλλη µελέτη των McGuire, P. K. et al. (1997)όπου χρησιµοποιήθηκε 
PET σε κωφούς ενήλικες την ώρα που σχηµάτιζαν απλές προτάσεις στη νοηµατική 
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έδειξε πολύ µεγάλη ενεργοποίηση της αριστερής κάτω µετωπιαίας περιοχής, ενώ δεν 
σηµειώθηκε ενεργοποίηση του δεξιού ηµισφαιρίου. 

Μια µελέτη της Petitto και των συνεργατών της (2000) έδειξε ότι υπάρχουν 
κοινές νευρολογικές βάσεις συγκεκριµένων γλωσσικών λειτουργιών ανεξάρτητα από 
την τροπικότητα της γλώσσας. Παρά τις διαφορές στην τροπικότητα µεταξύ 
οµιλούµενων και νοηµατικών γλωσσών παρατηρήθηκε κοινό σχέδιο  ενεργοποίησης 
συγκεκριµένων εγκεφαλικών περιοχών κατά την επεξεργασία συγκεκριµένων 
γλωσσικών λειτουργιών από κωφά και ακούοντα άτοµα. Στις περιοχές αυτές 
συµπεριλαµβανόταν ο αριστερός κάτω µετωπιαίος φλοιός, µία περιοχή που είχε 
προηγουµένως συνδυαστεί µε την αναζήτηση και ανάκληση πληροφοριών σχετικών 
µε λέξεις των οµιλούµενων γλωσσών, γεγονός που υποστηρίζει έντονα την υπόθεση 
ότι συγκεκριµένες περιοχές του αριστερού µετωπιαίου φλοιού είναι κεντρικές σε 
υψηλής τάξης γλωσσικές διεργασίες που σχετίζονται µε λεξιλογικές λειτουργίες, 
καθώς και ότι υπάρχει ανάµειξη του αντίστοιχου ιστού στο δεξιό ηµισφαίριο.  

Στην ίδια µελέτη µετρήθηκε µε PET η τοπική αιµατική ροή σε περιοχές του 
εγκεφάλου κωφών νοηµατιστών οι οποίες εµπλέκονται στην παραγωγή και 
επεξεργασία της γλώσσας. Σηµαντική σ’ αυτή τη µελέτη ήταν η εξέταση δύο 
ανώτερων επιπέδων γλωσσικής οργάνωσης νοηµατικής γλώσσας, η παραγωγή 
νοήµατος, που αντιστοιχεί στο επίπεδο παραγωγής της λέξης και τα φωνητικά ή 
υπολεξιλογικά επίπεδα, τα οποία είναι κοινά και στα δύο είδη γλώσσας (οµιλούµενη 
και νοηµατική). Εάν οι περιοχές του εγκεφάλου που υποστηρίζουν την επεξεργασία 
λέξεων και µερών των λέξεων είναι αποκλειστικά εξειδικευµένες για τον ήχο, τότε η 
επεξεργασία των νοηµάτων και µερών των νοηµάτων από τους κωφούς θα πρέπει να 
εµπλέκουν διαφορετικούς εγκεφαλικούς ιστούς από αυτούς που κλασικά συνδέονται 
µε την οµιλία. Αντιστρόφως, εάν ο ανθρώπινος εγκέφαλος παρουσιάζει ευαισθησία 
σε χαρακτηριστικά του σχεδίου της φυσικής γλώσσας τότε κατά την επεξεργασία 
συγκεκριµένων επιπέδων γλωσσικής οργάνωσης από κωφούς νοηµατιστές µπορεί να 
εµπλέκονται παρόµοιοι ιστοί µε αυτούς που εµπλέκονται κατά την παραγωγή 
προφορικού λόγου από ακούοντες οµιλητές. Στις περιοχές αυτές περιλαµβάνεται 
ιδιαίτερα ο αριστερός κάτω µετωπιαίος φλοιός, ο οποίος εµπλέκεται στην παραγωγή 
ρηµάτων. 

Σε αυτή τη µελέτη συµµετείχαν δύο τελείως διαφορετικές πολιτισµικά οµάδες 
κωφών που χρησιµοποιούν δύο διαφορετικές φυσικές νοηµατικές γλώσσες την 
Αµερικάνικη Νοηµατική Γλώσσα - που χρησιµοποιείται στις ΗΠΑ και σε µέρη του 
Καναδά και την Νοηµατική Γλώσα του Κεµπέκ  - η οποία χρησιµοποιείται στο 
Κεµπέκ καθώς και σε άλλα µέρη του Γαλλικού Καναδά. Η Αµερικάνικη Νοηµατική 
Γλώσσα και η Νοηµατική Γλώσσα του Κεµπέκ είναι γραµµατικά αυτόνοµες, φυσικά 
αναπτυσσόµενες νοηµατικές γλώσσες και η χρήση δύο διαφορετικών νοηµατικών 
γλωσσών δίνει τη δυνατότητα για ανεξάρτητη διαγλωσσική επιβεβαίωση των 
ευρηµάτων αυτής της µελέτης.  

Είναι ενδιαφέρον να λάβουµε υπόψη τη σχέση της διέγερσης του εγκεφαλικού 
φλοιού µε τη νοηµατική γλώσσα. Οι Haglund et al., (1993), εξέτασαν µια ακούουσα 
γυναίκα η οποία είχε µάθει την Αµερικανική Νοηµατική Γλώσσα από παιδί. Η 
διέγερση του αριστερού ηµισφαιρίου επηρεαζόταν και από τις δύο γλώσσες αλλά 
κάποιες περιοχές επηρεαζόταν κυρίως από τη Αµερικάνικη Νοηµατική Γλώσσα ενώ 
άλλες περιοχές επηρεαζόταν κυρίως από την Αγγλική. 

Σε µια µελέτη του Damasio, Α. R. (1992, όπως αναφέρεται από τους Hickok G., 
et al., 1999) σε δύο κωφούς νοηµατιστές µε βλάβη στο δεξιό ηµισφαίριο εξετάστηκε 
εάν οι έξω-γραµµατικές λειτουργίες λόγου των κωφών νοηµατιστών εδράζονται στο 
δεξιό ηµισφαίριο, όπως συµβαίνει µε τις λειτουργίες συνεχούς λόγου σε ακούοντες 
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και εάν οι λειτουργίες συνεχούς λόγου στην Αµερικάνικη Νοηµατική Γλώσσα, οι 
οποίες στηρίζονται σε χωρικές σχέσεις, εξαρτώνται από γενικότερες χωρικές νοητικές 
ικανότητες. ∆ιαπιστώθηκε διάταραχή των λειτουργιών του συνεχούς λόγου των δύο 
συµµετεχόντων χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονη διαταραχή των γραµµατικών τους 
λειτουργιών. Ωστόσο παρατηρήθηκαν διαφορές στη διαταραχή των λειτουργιών του 
συνεχούς λόγου µεταξύ των δύο κωφών νοηµατιστών. Η οµιλία του ενός δεν είχε 
συνοχή, ενώ ο άλλος δυσκολευόταν στο να τοποθετήσει τα νοήµατα του συνεχούς 
λόγου σωστά στο χώρο. Και οι δυο κωφοί νοηµατιστές παρουσίαζαν τον ίδιο βαθµό 
δυσκολίας σε µη γλωσσικές χωρικές δοκιµασίες, δείχνοντας ότι µπορεί ένα άτοµο να 
έχει ακέραιες γραµµατικές λειτουργίες συνεχούς λόγου ακόµα και όταν το άτοµο 
αυτό παρουσιάζει διαταραχή των γενικότερων χωρικών νοητικών λειτουργιών. 

Στην πρώτη νευροαπεικονιστική µελέτη για την αντίληψη της Βρετανικής 
Νοηµατικής Γλώσσας  από τους MacSweeney, Μ. et al. (2004) διερευνήθηκε σε τι 
ποσοστό διαµορφώνονται από την ακουστική εµπειρία τα  εγκεφαλικά συστήµατα 
που υποστηρίζουν την επεξεργασία της γλώσσας και σε τι ποσοστό από την έκθεση 
στην γλώσσα, η οποία δε δοµείται απαραίτητα ακουστικά. Τα παραπάνω ερωτήµατα 
διερευνήθηκαν µετρώντας τη δραστηριοποίηση του εγκεφάλου (µε τη χρήση fMRI) 
εννέα ακουόντων και εννέα εκ γενετής κωφών που όλοι τους είναι χρήστες της 
Βρετανικής Νοηµατικής Γλώσσας ως µητρικής γλώσσας, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
µιας δοκιµασίας αποδοχής προτάσεων στη νοηµατική. Οκτώ ακούοντες 
συµµετέχοντες, µη-νοηµατιστές, εκτέλεσαν µια αντίστοιχη δραστηριότητα όπου 
χρησιµοποιήθηκαν οπτικο-ακουστικές Αγγλικές προτάσεις. Τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι οι νοηµατιστές που χρησιµοποιούν 
τη νοηµατική σαν µητρική τους γλώσσα έχουν εσωτερικευµένα γλωσσικά 
εντοπιστικά σχέδια, κάποια από τα οποία είναι εξαρτώµενα από την τροπικότητα της 
γλώσσας και κάποια όχι. 

Όσον αφορά στα µη-εξαρτηµένα από την τροπικότητα σχέδια πλαγίωσης, οι 
περιοχές που ενεργοποιούνται τόσο κατά την επεξεργασία νοηµάτων της Βρετανικής 
Νοηµατικής Γλώσσας από κωφούς νοηµατιστές όσο και κατά την επεξεργασία 
οπτικο-ακουστικών προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα από ακούοντες µη-
νοηµατιστές συµπεριλαµβάνουν τις κάτω προµετωπιαίες περιοχές αµφοτερόπλευρα 
(συµπεριλαµβανοµένης της περιοχής Broca) και τις άνω κροταφικές περιοχές 
(συµπεριλαµβανοµένης της περιοχής Wernicke). Εποµένως, τα σχέδια πλαγίωσης 
όσον αφορά στην επεξεργασία των δύο γλώσσών είναι αρκετά όµοια. ∆εν υπήρξε 
ένδειξη µεγαλύτερης ενεργοποίησης του δεξιού ηµισφαιρίου κατά την επεξεργασία 
της Βρετανικής Νοηµατικής Γλώσσας σε σύγκριση µε την οπτικο-ακουστική 
επεξεργασία της οµιλούµενης Αγγλικής. 

Όσον αφορά στα τροπικο-εξαρτώµενα σχέδια πλαγίωσης η επεξεργασία του 
οπτικο-ακουστικού λόγου προκάλεσε µεγαλύτερη δραστηριοποίηση των πρωτοταγών 
και δευτεροταγών ακουστικών φλοιών των ακουόντων συµµετεχόντων από ότι η 
επεξεργασία της Bρετανική Νοηµατική Γλώσσα στους κωφούς νοηµατιστές, ενώ η 
Βρετανική Νοηµατική Γλώσσα προκάλεσε µεγαλύτερη δραστηριοποίηση των πίσω 
ινιακο-κροταφικών περιοχών (περιοχή V5), λόγω του στοιχείου της κίνησής της. 
∆ιερευνήθηκε η επίδραση της ακοής στη χρήση των συστηµάτων επεξεργασίας 
νοηµατικής γλώσσας, συγκρίνοντας κωφούς και ακούοντες ενήλικες για τους οποίους 
η Βρετανική Νοηµατική Γλώσσα ήταν µητρική γλώσσα. Οι κωφοί παρουσίασαν 
µεγαλύτερη δραστηριοποίηση της αριστερής άνω κροταφικής έλικας κατά την 
επεξεργασία της Bρετανικής Νοηµατικής Γλώσσας σε σχέση µε τους ακούοντες. 
Αυτό το σηµαντικό εύρηµα δείχνει ότι οι αριστερές κροταφικές ακουστικές περιοχές 
µπορεί να έχουν το προβάδισµα στην ακουστική επεξεργασία της γλώσσας ακόµα και 
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σε ακούοντες φυσικούς νοηµατιστές. Ωστόσο όταν δε λειτουργεί η ακουστική οδός 
αυτή η περιοχή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οπτική επεξεργασία. 

Η ενεργοποίηση της άνω κροταφικής έλικας κατά την επεξεργασία της 
Bρετανικής Νοηµατικής Γλώσσας ήταν πολύ µεγαλύτερη στους κωφούς σε σύγκριση 
µε τους ακούοντες εκ γενετής νοηµατιστές.  

Σε µια λειτουργική απεικόνιση fMRI οι µελέτες των Neville, Η. J. et al.(1998, 
όπως αναφέρεται από τους Ronnberg J., et al., 2000)  επιβεβαίωσαν ότι εκτός από τις 
κλασικές περιοχές του αριστερού ηµισφαιρίου που δραστηριοποιούνται για τη 
νοηµατική γλώσσα, οµόλογες περιοχές του δεξιού ηµισφαιρίου παρουσιάζουν 
αυξηµένη δραστηριότητα, τόσο στους κωφούς φυσικούς νοηµατιστές όσο και στους 
ακούοντες φυσικούς νοηµατιστές. Στους κωφούς φυσικούς νοηµατιστές δεν υπήρχαν 
καθόλου ενδείξεις πλαγίωσης ενώ στους ακούοντες φυσικούς νοηµατιστές 
εντοπίστηκε η κυριαρχία του αριστερού ηµισφαιρίου στην περιοχή Broca και η 
συµµετοχή και των δύο ηµισφαιρίων στην περιοχή του κροταφικού πεδίου. 

 Οι ερευνητές εξέτασαν δύο οµάδες ακουόντων ατόµων που ήταν φυσικοί 
οµιλητές της Αγγλικής και γνώριζαν τη νοηµατική. Η µια οµάδα που ήταν εκ γενετής 
νοηµατιστές, ήταν άτοµα µε κωφούς γονείς. Η άλλη οµάδα είχαν µάθει τη νοηµατική 
πολύ αργότερα στη ζωή τους. Με τη χρήση fMRI µετρήθηκε η δραστηριότητα του 
εγκεφάλου των συµµετεχόντων ενώ τους παρουσιάζονταν εναλλακτικά προτάσεις 
στην Αγγλική και την Αµερικάνικη Νοηµατική Γλώσσα. Όταν έβλεπαν τις προτάσεις 
στην Αγγλική και οι δυο οµάδες εµφάνιζαν δραστηριότητα σε πολλές περιοχές του 
αριστερού ηµισφαιρίου. Όταν έβλεπαν προτάσεις στην Αµερικάνικη Νοηµατική 
Γλώσσα και οι δυο οµάδες εµφάνιζαν δραστηριότητα σε περιοχές του αριστερού 
ηµισφαιρίου καθώς και στην άνω κροταφική αύλακα του δεξιού ηµισφαιρίου. Μόνο 
οι φυσικοί νοηµατιστές, ωστόσο, εµφάνιζαν δραστηριότητα στη γωνιώδη έλικα του 
δεξιού ηµισφαιρίου. 

Σε µια µελέτη των Bavelier, D. et al. (2001) εξετάσθηκε εάν εκ γενετής κωφά 
άτοµα που έµαθαν τη νοηµατική ως µητρική γλώσσα επεξεργάζονται τις πληροφορίες 
ταχύτητας των κινήσεων διαφορετικά από ακούοντα άτοµα που δε γνωρίζουν τη 
νοηµατική γλώσσα. Οι εκ γενετής κωφοί είχαν καλύτερη επίδοση στα κατώτερα όρια 
του δεξιού σε σχέση µε το αριστερό οπτικό πεδίο, ενώ το αντίθετο παρατηρήθηκε 
στους ακούοντες. Αυτή η επίδραση φαίνεται να είναι αποτέλεσµα της εµπειρίας της 
Αµερικάνικης Νοηµατικής Γλώσσας παρά της κώφωσης αυτής καθ’ αυτής.  

Σε µια δοκιµασία εξιστόρησης γεγονότων (παραγωγή συνεχούς λόγου)– (Horwitz, 
Β. et al., 2003) µελετήθηκε ο ρόλος των περιοχών ΒΑ 44 και ΒΑ 45 (κατά 
Broadmann) στην παραγωγή του λόγου ακουόντων ατόµων που διαθέτουν ευφράδεια 
τόσο στην Αµερικάνικη Νοηµατική Γλώσσα όσο και στην οµιλούµενη Αγγλική 
γλώσσα. Από τη συσχέτιση πιθανολογικών χαρτών αυτών των δύο περιοχών µε 
νευροαπεικονιστικά δεδοµένα που παίρνουµε µε ΡΕΤ φαίνεται ότι κατά την 
παραγωγή συνεχούς λόγου τόσο στη νοηµατική όσο και στα Αγγλικά από 
δίγλωσσους ασθενείς που έµαθαν Αγγλικά και την Αµερικάνικη Νοηµατική Γλώσσα 
σε πολύ µικρή ηλικία ενεργοποιείται η περιοχή ΒΑ 45 και όχι η περιοχή ΒΑ 44 όταν 
συνυπολογίζεται η παραγωγή σύνθετων χειρονοµιών και ήχων. Αντίθετα, κατά την 
παραγωγή σύνθετων αρθρωτικών κινήσεων των µυών του λάρυγγα ή των άκρων η 
περιοχή που ενεργοποιείται είναι η ΒΑ 44 και όχι η ΒΑ 45. Το ίδιο σχέδιο 
ενεργοποίησης εµφανίζεται και κατά την παραγωγή της οµιλούµενης γλώσσας από 
οµάδα συµµετεχόντων που µιλούν µόνο Αγγλικά. Τα ευρήµατα αυτά καθιστούν την 
περιοχή ΒΑ 45 ουσιώδη για την παραγωγή γλωσσικών στοιχείων που είναι 
ανεξάρτητα από την τροπικότητα της γλώσσας. 
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Τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα αφορούν συγκεκριµένα ζητήµατα. Πρώτα, 
προκειµένου να εξετασθεί η υπόθεση ότι για µέρη της φυσικής δοµής της γλώσσας, 
όπως οι λέξεις µε νόηµα, εξειδικεύονται περιοχές του εγκεφάλου αφιερωµένες στην 
επεξεργασία του ήχου, έγινε σύγκριση των συνθηκών στις οποίες ξεχωριστά κωφοί 
και ακούοντες παρήγαγαν ρήµατα όταν τους έδειχναν ουσιαστικά στην κάθε γλώσσα. 
Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι στους κωφούς υπήρξε ξεκάθαρα αύξηση της 
αιµατικής ροής rCBF µέσα στον αριστερό κροταφικό µετωπιαίο φλοιό (περιοχές 45 
και 47 κατά Broadmann), καθώς επίσης και στην αριστερή µέση µετωπιαία περιοχή 
(κατά Brodmann περιοχές 45/9) όταν χρησιµοποιούσαν νοηµατικές γλώσσες. 
Αντίστοιχα έντονη δραστηριοποίηση παρουσίαζε και η οµάδα ελέγχου των 
ακουόντων όταν εκτέλεσε την ίδια δραστηριότητα προφορικά στην Αγγλική γλώσσα. 
∆εύτερο, στα πλαίσια της εξέτασης της υπόθεσης ότι η επεξεργασία κάποιων 
χαρακτηριστικών της δοµής της φυσικής γλώσσας γίνεται σε ιστό που είναι 
εξειδικευµένος για τον ήχο, εξετάστηκαν συνθήκες όπου εµπλέκονταν 
χαρακτηριστικά της γλωσσικής οργάνωσης ασθενών µε τη νόσο του Parkinson  που 
σχετίζονται κλασικά µε τον ήχο όσον αφορά φωνητικές – συλλαβικές µονάδες. Εδώ 
από την ανάλυση των συνθηκών στις οποίες σε κωφούς συµµετέχοντες 
παρουσιάστηκαν µε τη µορφή νοήµατος γλωσσολογικά οργανωµένες αν και δίχως 
νόηµα φωνητικές – συλλαβικές µονάδες όσο και κανονικά νοήµατα προέκυψε 
παραδόξως ότι υπήρχε αµφοτερόπλευρη δραστηριοποίηση του ακουστικού τους 
φλοιού στην άνω κροταφική έλικα ενώ δεν συνέβη το ίδιο όταν παρουσιάστηκαν τα 
ίδια ακριβώς ερεθίσµατα στους ακούοντες συµµετέχοντες. 

ʼλλα σχέδια εγκεφαλικής δραστηριοποίησης σε κάθε συνθήκη περιλάµβαναν τις 
οπτικές εγκεφαλικές περιοχές και ιδιαίτερα περιοχές του έξω ραβδωτού φλοιού που 
είναι ευαίσθητες στην κίνηση. Πραγµατικά οι περιοχές του οπτικού φλοιού που 
δραστηριοποιήθηκαν ήταν σχεδόν οι ίδιες για όλες τις οµάδες των κωφών και των 
ακουόντων όταν έβλεπαν νοήµατα και αντιστοιχούν στις περιοχές V1 και V5 (κατά 
Brodmann), οι οποίες όπως φάνηκε σε προηγούµενες µελέτες, ενεργοποιούνται κατά 
την επεξεργασία σύνθετων οπτικών ερεθισµάτων. Επιπλέον, όπως ήταν αναµενόµενο, 
η κίνηση κατά την παραγωγή ρηµάτων και την εκτέλεση µιµητικών δραστηριοτήτων 
επιστράτευε περιοχές µέσα στον πρωτογενή κινητικό φλοιό, τη συµπληρωµατική 
κινητική περιοχή και την παρεγκεφαλίδα. 
 

3. Αξιολόγηση και συζήτηση των στοιχείων 
 
3.1 Αξιολόγηση µοντέλων οργάνωσης του εγκεφάλου – συσχέτιση µε 
πειραµατικά δεδοµένα 
 

Γενικά το ζήτηµα του εντοπισµού των γλωσσικών λειτουργιών σε επιµέρους 
εγκεφαλικές περιοχές αποδεικνύεται προβληµατικό. Το κλασικό µοντέλο αποτέλεσε 
τη βάση της σύγχρονης έρευνας που αφορά στην νευροανατοµική βάση της 
επεξεργασίας και παραγωγής γλώσσας, ωστόσο οι νευροψυχολογικές, ανατοµικές και 
γλωσσολογικές υποθέσεις στις οποίες στηρίχθηκε αποδείχτηκαν προβληµατικές κάτω 
από το φως των ευρηµάτων της σύγχρονης έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, στο κλασικό 
µοντέλο τα διάφορα κλινικά αφασικά σύνδροµα εµφανίζονταν µε οµοιογενή 
χαρακτηριστικά και συµπεριλαµβάνουν ένα καθορισµένο σύνολο συµπτωµάτων τα 
οποία αποδίδονταν σε βλάβη ενός µοναδικού υπολογιστικού συστήµατος ή της 
σύνδεσης µεταξύ τέτοιων συστηµάτων. Σήµερα έχει αποδειχθεί ότι τα κλινικά 
αφασικά σύνδροµα αποτελούνται από διαφορετικές συστάδες συµπτωµάτων. Μιλάµε, 
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εποµένως, για µια πιο σύνθετη αρχιτεκτονική από αυτήν που προτείνεται στο κλασικό 
µοντέλο.  

Επίσης το κλασικό µοντέλο χωρίζει τη γλώσσα σε δύο πολύ γενικές κατηγορίες, 
παραγωγή και κατανόηση. Μετέπειτα έρευνες αναφέρουν περαιτέρω υποδιαιρέσεις 
του γλωσσικού συστήµατος σε υποκατηγορίες, όπως, σύνταξη, σηµασιολογία, 
φωνολογία, προσδιορίζοντας  µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τις περιοχές του εγκεφάλου 
που υποστηρίζουν τις αντίστοιχες λειτουργίες καθώς και τις επιµέρους υπολογιστικές 
απαιτήσεις αυτών των λειτουργιών. 

 Όσον αφορά στις ανατοµικές υποθέσεις του κλασικού µοντέλου έχει διαπιστωθεί 
ότι η αφασία Broca δεν οφείλεται σε βλάβη στην περιοχή Broca και η αφασία του 
Wernicke δεν οφείλεται σε βλάβη στην περιοχή Wernicke. Επίσης η αφασία αγωγής 
δεν οφείλεται σε βλάβη στην τοξοειδή δεσµίδα. Επιπλέον, πολλοί ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι κάποιες γλωσσικές λειτουργίες, όπως π.χ. η γλωσσική αντίληψη, 
είναι οργανωµένες αµφοτερόπλευρα και όχι στο αριστερό µόνο ηµισφαίριο, και ότι οι 
κλασικές περιοχές του λόγου δεν είναι ανατοµικά ή λειτουργικά οµοιογενείς. Ακόµη, 
διαπιστώθηκε ότι φλοιώδεις και υποφλοιώδεις περιοχές, όπως ο πρόσθιος άνω 
κροταφικός λοβός, η µέση κροταφική έλικα, η κροταφο-βρεγµατική συµβολή, τα 
βασικά γάγγλια και πολλές οµόλογες περιοχές του δεξιού ηµισφαιρίου, εκτός από τις 
κλασικές γλωσσικές περιοχές, εµπλέκονται στη φυσιολογική επεξεργασία της 
γλώσσας. ʼρα καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το κλασικό µοντέλο έχει αρχίσει 
ήδη να αναθεωρείται. 

Τα θεωρητικά και εµπειρικά δεδοµένα της σύγχρονης γλωσσολογίας και 
γνωσιακής νευροεπιστήµης έχουν προωθήσει και την έρευνα που αφορά στην 
νευροανατοµία της γλώσσας. Οι έρευνες συγκλίνουν στην άποψη ότι το υπολογιστικό 
σύστηµα της γλώσσας αποτελείται από πολλά διακριτά επίπεδα µε εξειδικευµένες 
υπολογιστικές απαιτήσεις, γεγονός  που καθιστά αναγκαία την αποµάκρυνσή µας από 
τις κλασικές γενικές κατηγοριοποιήσεις των γλωσσικών λειτουργιών, µιας κι αυτές 
δεν βοηθούν στην προσπάθεια προσέγγισης της νευροανατοµίας της γλώσσας. 
Γίνεται πλέον λόγος για πιο εξειδικευµένες λειτουργίες, όπως «σηµασιολογία», 
«αντίληψη κατανοητού λόγου», κλπ. 

Η ανάπτυξη απεικονιστικών µεθόδων, όπως η CT και η MRI παρέχουν τη 
δυνατότητα απεικόνισης εγκεφαλικών βλαβών σε ζώντες ασθενείς. Η µεταγενέστερη 
ανάπτυξη της PET µας έδωσε τις πρώτες εικόνες της φυσιολογικής λειτουργίας του 
εγκεφάλου ενώ η πιο πρόσφατη ανάπτυξη της λειτουργικής PET κατέστησε εφικτή τη 
µη παρεµβατική, υψηλής ευκρίνειας εγκεφαλική απεικόνιση. Όλες οι παραπάνω 
µέθοδοι καθώς και οι πιο πρόσφατες, όπως η αιµοδυναµική απεικόνιση, το 
πολυκαναλιακό EEG και η MEG, έχουν συµβάλει σηµαντικά στην κατανόηση της 
νευροεπιστήµης της γλώσσας. 
 

3.2. Αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων που αναφέρονται 
στην οργάνωση του εγκεφάλου για την επεξεργασία και παραγωγή 
των νοηµατικών γλωσσών 

 
Η νοηµατική γλώσσα µας δίνει µια µοναδική ευκαιρία για να µελετήσουµε τους 

διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις ακουστικές 
και τις οπτικές πληροφορίες.  

Από µελέτες που αναφέρθηκαν παραπάνω και αφορούν στην οπτική επεξεργασία 
ερεθισµάτων που προέρχονται από το πεδίο της περιφερειακής όρασης προέκυψε ότι 
οι κωφοί παρουσιάζουν καλύτερη αντίληψη της κίνησης στην περιφερειακή όραση. 
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Αυτό φαίνεται να είναι αποτέλεσµα της εµπειρίας από τη χρήση της νοηµατικής και 
όχι συνέπεια της κώφωσης. 

 Από τη µελέτη των Poizner, Η. et al. (1987, όπως αναφέρεται από τους Ronnberg 
J. et al., 2000) προκύπτει ότι δεν επηρεάζονται από τη βλάβη του δεξιού ηµισφαιρίου 
οι οπτικο-χωρικές λειτουργίες που σχετίζονται µε τη νοηµατική γλώσσα, αλλά οι 
οπτικο-χωρικές λειτουργίες που σχετίζονται µε  άλλους οπτικο-χωρικούς τοµείς, 
όπως το σχέδιο ή η ζωγραφική. 

 Οι Hickok, G. et al. (1996) µπόρεσαν να δείξουν την ύπαρξη ενός γενικευµένου 
και διακριτού σχεδίου που αφορά στον διαχωρισµό µεταξύ της νοηµατικής 
γλωσσικής ικανότητας και της γενικής οπτικο-χωρικής ικανότητας. 

Ο ρόλος του αριστερού οπίσθιου κροταφικού λοβού φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικός στην κατανόηση της νοηµατικής σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
µελέτης των Hickok, G. et al. (2002).  

Όσον αφορά την οργάνωση του εγκεφάλου σε σχέση µε την ηλικία απόκτησης 
της νοηµατικής γλώσσας φαίνεται ότι υπάρχει διάσταση απόψεων των ερευνητών. 
Ενώ οι Hickok et al. (2002) διαπίστωσαν ότι η ηλικία απόκτησης της νοηµατικής 
γλώσσας δεν επηρεάζει την οργάνωση του εγκεφάλου, η µελέτη του Newman, A. et 
al. (2002) έδειξε ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας απόκτησης της 
νοηµατικής γλώσσας και της οργάνωσης του δεξιού ηµισφαιρίου. 

Από τη µελέτη των Hickok, G. et al. (2002) προκύπτει ότι η βλάβη του αριστερού 
ηµισφαιρίου κωφών νοηµατιστών δεν επηρεάζει τις γενικές οπτικοχωρικές τους 
ικανότητες, οι οποίες ωστόσο επηρεάζονται από τη βλάβη του δεξιού τους 
ηµισφαιρίου. Η βλάβη του αριστερού ηµισφαιρίου της ίδιας οµάδας φαίνεται να 
επηρεάζει τις γλωσσικές ικανότητες σε διάφορα επίπεδα, προκαλώντας αφασία της 
νοηµατικής γλώσσας, αντίστοιχα µε ό,τι συµβαίνει µε την αφασία της οµιλούµενης 
γλώσσας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη µελέτη των Damasio et al. (2002). 

Όσον αφορά στην προτίµηση του δεξιού χεριού από τα νήπια νοηµατιστές κατά 
την επεξεργασία του νοήµατος φαίνεται να οφείλεται σε µία βιολογικά 
προκαθορισµένη πλαγίωση για τη νοηµατική γλώσσα και όχι στη γονική εκπαίδευση, 
καθώς αυτή εκδηλώνεται σε πολύ πρώιµο αναπτυξιακό στάδιο (Bonvillian et al., 
1997). 

Όσον αφορά στην εµπλοκή του δεξιού ηµισφαιρίου στην κατανόηση προτάσεων 
νοηµατικής γλώσσας φαίνεται από τις µελέτες των Neville, Η. et al.(1998), 
Soderfeldt, Β. et al.(1997) και McGuire, P. K. et al. (1997) ότι υπάρχουν αποκλίσεις 
ως προς τις περιοχές που δραστηριοποιούνται. 
 
3.3 Αξιολόγηση των συγκριτικών στοιχείων που αναφέρονται στην 

οργάνωση του εγκεφάλου για την επεξεργασία και παραγωγή 
νοηµατικών και οµιλουµένων γλωσσών. 

 
∆ιάφορες έρευνες προσπαθούν να εξακριβώσουν, µέσω της µελέτης ασθενών µε 

εγκεφαλική βλάβη και βάσει ευρηµάτων απεικονιστικών µεθόδων, εάν οι 
συγκεκριµένες περιοχές του αριστερού ηµισφαιρίου που εµπλέκονται στην 
επεξεργασία συγκεκριµένων γλωσσικών λειτουργιών των οµιλούµενων γλωσσών 
ισχύουν και για τη νοηµατική γλώσσα. Ωστόσο πολλές από αυτές έχουν καταλήξει σε 
αλληλοσυγκρουόµενα συµπεράσµατα, όπως είναι οι µελέτες των Bellugi et al. (1989), 
των Risberg et al. (1995), των Soderfeldt et al. (1997), των McGuire et al. (1997), των 
Neville et al. (1998), των Bavelier et al. (1998), των Nishimura et al. (1999) και 
Horwitz et al., (2003) σχετικά µε την ενεργοποίηση περιοχών του εγκεφάλου, ειδικά 
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στο δεξιό ηµισφαίριο, για την επεξεργασία και παραγωγή νοηµατικών και 
οµιλούµενων γλωσσών. 

Η απόκλιση στα δεδοµένα αυτών των µελετών µπορεί να οφείλεται σε δύο 
παράγοντες:  
1. Στις συγκεκριµένες µελέτες χρησιµοποιήθηκαν δοκιµασίες που στηρίζονταν στην 
παθητική παρατήρηση των νοηµάτων, χωρίς να απαιτούν την ενεργητική εµπλοκή 
των υποκειµένων. 
2. Όλες οι παραπάνω µελέτες χρησιµοποίησαν ερεθίσµατα γενικού αλλά σύνθετου 
τύπου, τα οποία συµπεριλάµβαναν κυρίως προτάσεις, και τα οποία έδωσαν γενικά 
αποτελέσµατα ενεργοποίησης. Στις οµιλούµενες γλώσσες η επεξεργασία προτάσεων 
ενεργοποιεί ταυτόχρονα διάφορες εγκεφαλικές περιοχές οι οποίες µπορεί να 
διαφέρουν από οµιλητή σε οµιλητή, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι κλασικές 
γλωσσικές περιοχές του αριστερού ηµισφαιρίου αλλά και άλλες περιοχές όχι κρίσιµες 
για τη γλωσσική επεξεργασία, όπως οι περιοχές οπτικής επεξεργασίας. ∆ιαφορετική 
και κατανεµηµένη εγκεφαλική δραστηριότητα µπορεί να εµφανιστεί και σε κωφούς 
χρήστες της νοηµατικής κατά την επεξεργασία προτάσεων στη νοηµατική. Και οι δύο 
αυτοί παράγοντες κάνουν δύσκολη τη σύνδεση συγκεκριµένων εγκεφαλικών 
περιοχών ενεργοποίησης µε την επεξεργασία συγκεκριµένων γλωσσικών 
λειτουργιών, εµποδίζοντας σηµαντικά τον εντοπισµό των νευροανατοµικών 
λειτουργιών συγκεκριµένου εγκεφαλικού ιστού. 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης της Petitto και των συνεργατών της (2000) 
καταρρίπτουν την άποψη ότι η επεξεργασία γλώσσας σε συγκεκριµένες 
νευροανατοµικές περιοχές του εγκεφάλου καθορίζεται αποκλειστικά από τους 
αισθητικο-κινητικούς µηχανισµούς της ακοής και της εκφοράς (παραγωγής) του 
λόγου. Σύµφωνα µε αυτά τα αποτελέσµατα, ο νευρικός ιστός που υποστηρίζει την 
αναζήτηση και ανάκληση των σηµασιών των λέξεων σε όλες τις φυσικές ανθρώπινες 
γλώσσες δεν εντοπίζεται σε περιοχές που εξαρτώνται από την παρουσία ήχου ή 
οµιλίας. 

Υπάρχουν ωστόσο και διαφορές στην γλωσσική επεξεργασία µεταξύ κωφών και 
ακουόντων ατόµων οι οποίες σχετίζονται κυρίως µε τις διαφορετικές απαιτήσεις 
εισροής-εκροής της νοηµατικής σε σχέση µε την προφορική γλώσσα και οι οποίες θα 
ήταν χρήσιµο να διερευνηθούν περισσότερο στο µέλλον.  

Είναι επίσης αξιοσηµείωτη η ενεργοποίηση της άνω κροταφικής έλικας κατά την 
επεξεργασία νοηµατικής γλώσσας από κωφά άτοµα, καθώς αυτή η περιοχή 
θεωρούνταν προηγουµένως περιοχή αποκλειστική για ακουστική επεξεργασία. Το 
γεγονός ότι η περιοχή αυτή ενεργοποιήθηκε σε κωφά άτοµα τα οποία δεν είχαν ποτέ 
προηγουµένως κάποια ακουστική εµπειρία, κατά την επεξεργασία οπτικών 
ερεθισµάτων (π.χ. νοηµάτων ή χειρονοµιών) σηµαίνει ότι η περιοχή αυτή δεν 
υποστηρίζει αποκλειστικά ακουστικές αναπαραστάσεις. Συγκεκριµένα, όσον αφορά 
το τµήµα της άνω κροταφικής έλικας µπορεί να υποστηριχθεί ότι είναι µια 
πολυτροπική περιοχή, η οποία αρχικά αποκρίνεται τόσο σε ακουστικά όσο και σε 
οπτικά ερεθίσµατα. Στη συνέχεια, όµως, ως αποτέλεσµα της αισθητηριακής εµπειρίας 
των πρώτων χρόνων της ζωής του ανθρώπου και βάσει της τροπικότητας των 
εισερχοµένων πληροφοριών, επιτρέπει τη σταθεροποίηση της µιας οδού σε βάρος της 
άλλης. Είναι φανερό από τη µελέτη ότι η επεξεργασία νοηµάτων ενεργοποιεί τις ίδιες 
σχεδόν περιοχές του γραµµωτού και έξω-γραµµωτού φλοιού κωφών και ακουόντων 
ατόµων, υποδεικνύοντας έτσι ότι ανάλυση των οπτικών χαρακτηριστικών των 
νοηµάτων  γίνεται µε παρόµοιο τρόπο και στις δύο οµάδες (κωφούς και ακούοντες), 
ανεξάρτητα από το αν τα νοήµατα είναι φορείς ή όχι σηµασίας. 
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Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκαν επίσης οµοιότητες όσον αφορά την επεξεργασία 
των βασικών φωνολογικών-συλλαβικών µονάδων όλου του λεξιλογίου των φυσικών 
γλωσσών, οµιλούµενων και νοηµατικών. Και τα δύο είδη γλώσσας (οµιλούµενες και 
νοηµατικές) χρησιµοποιούν περιορισµένο αριθµό φωνολογικών-συλλαβικών 
µονάδων, οι οποίες παρουσιάζουν τυπική οργάνωση που υποστηρίζεται από γρήγορες 
εναλλαγές του κροταφικού φλοιού αµφοτερόπλευρα. Αυτού του είδους η οργάνωση 
ενισχύει την υπόθεση ότι το κροταφικό πεδίο µπορεί να ενεργοποιηθεί από οπτικά ή 
ακουστικά ερεθίσµατα, καθώς ο συγκεκριµένος ιστός ίσως υποστηρίζει την 
επεξεργασία συγκεκριµένων κατανοµών σύνθετων, χαµηλού επιπέδου µονάδων, µε 
εναλλάξ ενεργοποίηση και των δύο κροταφικών φλοιών, και όχι µόνο την 
επεξεργασία ήχου. Εναλλακτικά, ο εγκεφαλικός ιστός της άνω κροταφικής έλικας 
ίσως εξειδικεύεται σε ακουστική επεξεργασία αλλά υφίσταται λειτουργική 
αναδιοργάνωση σε περίπτωση ύπαρξης οπτικών µόνο ερεθισµάτων, ελλείψει 
ακουστικών ερεθισµάτων από την περιφέρεια. 

∆ιαφαίνεται λοιπόν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος µπορεί να υποστηρίξει 
πολλαπλές οδούς γλωσσικής έκφρασης και κατανόησης και ότι η εξειδίκευση των 
εγκεφαλικών περιοχών όσον αφορά τις γλωσσικές λειτουργίες δεν αφορά 
αποκλειστικά και µόνο τους µηχανισµούς παραγωγής και αντίληψης προφορικού 
λόγου και ήχου. 

Από τα ευρήµατα της µελέτης του Damasio (1992) διαπιστώνεται ότι υπάρχει 
ασυµµετρία των δύο ηµισφαιρίων µε υπεροχή του αριστερού όσον αφορά στην 
επεξεργασία της νοηµατικής γλώσσας. Έχουν διαπιστωθεί χαρακτηριστικές 
αδυναµίες  ασθενών µε βλάβη αριστερού ηµισφαιρίου όσον αφορά στη γλωσσική 
επίδοση, όπως είναι λάθη κατά την παραγωγή των νοηµάτων και χαµηλότερη επίδοση 
σε δοκιµασίες ονοµασίας αντικειµένων, δοκιµασίες επανάληψης και δοκιµασίες 
κατανόησης νοηµάτων και προτάσεων. Η µόνη χαµηλή επίδοση που εµφάνισαν 
δεξιόχειρες ασθενείς – χρήστες της νοηµατικής γλώσσας µε βλάβη στο δεξιό 
ηµισφαίριο ήταν σε έξω-γραµµατικές διεργασίες, όπως η παραγωγή συνεχούς λόγου 
µε συνοχή και συνάφεια. 

Από την ίδια µελέτη διαπιστώθηκε ακόµη ότι, αντίστοιχα µε τους ακούοντες, οι 
λειτουργίες συνεχούς λόγου στην Αµερικάνικη Νοηµατική Γλώσσα εδράζονται στο 
δεξιό ηµισφαίριο, όµως κάποιες λειτουργίες συνεχούς λόγου µπορούν να υπάρχουν 
αυτόνοµα στην Αµερικάνικη Νοηµατική Γλώσσα. Ακόµη η οργάνωση του εγκεφάλου 
για τις γλωσσικές επινοήσεις του χώρου καθορίζεται από το λειτουργικό τους ρόλο 
στη γλωσσική επεξεργασία παρά από τα επιφανειακά χωρικά χαρακτηριστικά τους. 
Επίσης διαπιστώθηκε ότι η επεξεργασία των γραµµατικών χαρακτηριστικών της 
νοηµατικής – ξεχωριστά νοήµατα και προτασιακή δοµή – εδράζεται στο αριστερό 
ηµισφαίριο, ενώ η επεξεργασία χαρακτηριστικών µη γλωσσικής χωρικής νόησης 
εδράζονται στο δεξιό ηµισφαίριο. Οι ίδιες ασυµµετρίες υπάρχουν και στους 
ακούοντες. 

Από τη µελέτη για την αντίληψη της Βρετανικής Νοηµατικής Γλώσσας από τους 
MacSweeney, Μ. et al. (2004), φαίνεται ότι ενεργοποιούνται από τον προφορικό λόγο 
κατά προτίµηση οι ακουστικοί φλοιοί και οι γύρω από αυτούς περιοχές, µέσα στο 
χώρο της άνω κροταφικής έλικας. Ωστόσο, όταν απουσιάζει η ακουστική είσοδος η 
περιοχή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επεξεργασία νοηµατικής γλώσσας. 

Από τη µελέτη των Bavelier, D. et al. (2001) επιβεβαιώνεται ότι η πρόωρη 
κώφωση δεν ενισχύει την επεξεργασία των κινήσεων και οι περισσότερες από τις 
αλλαγές που έχουν περιγραφεί από προηγούµενες µελέτες αποδίδονται σε αλλαγές 
στην προσοχή και στις ενδεχόµενες ειδικές αλλαγές της προσοχής σε σχέση µε την 
κίνηση. 
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4. Συµπεράσµατα 
 
Από τη µελέτη γλωσσών που διαφέρουν σηµαντικά ως προς την τροπικότητά τους 

(δηλ. ακουστικο-φωνητικές σε αντίθεση µε οπτικο-χειρονοµιακές) τα συµπεράσµατά 
στα οποία καταλήγουµε αφορούν στα πιο γενικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας 
και παραγωγής του λόγου, τόσο στην οµιλούµενη όσο και στη νοηµατική γλώσσα. 

Η ύπαρξη αυτού του µηχανισµού επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι κατά την 
επεξεργασία και παραγωγή όλων των φυσικών γλωσσών (οµιλούµενων και 
νοηµατικών) ενεργοποιούνται αντίστοιχα η πρόσθια περιοχή Broca και η οπίσθια 
περιοχή Wernicke στο αριστερό ηµισφαίριο. Η παραπάνω ένδειξη καθώς και άλλες 
οδήγησαν τον Bellugi, U. (1996) και τους συναδέλφους του να καταλήξουν στο 
συµπέρασµα ότι ο εντοπισµός των γλωσσικών λειτουργιών στον εγκεφαλικό φλοιό 
καθορίζεται από τις υπολογιστικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η επεξεργασία και 
παραγωγή της γλώσσας παρά από την τροπικότητα. 

Εποµένως, όλα τα διαθέσιµα στοιχεία µας δείχνουν ότι υπάρχει παρόµοια νευρική 
οργάνωση της νοηµατικής µε αυτή των οµιλούµενων γλωσσών. Επικρατεί σαφώς το 
αριστερό ηµισφαίριο, µε σηµαντικότερη τη συµβολή του κροταφικού λοβού. Οι 
αναντιστοιχίες που παρατηρήθηκαν στα αποτελέσµατα µελετών εγκεφαλικών βλαβών 
και των ευρηµάτων της µεθόδου fMRI µπορούν µάλλον να αποδοθούν σε διαφορές 
ως προς το είδος τους πληροφορίες που παίρνουµε από τις δύο αυτές µεθοδολογίες: 
Οι µελέτες µε fMRI παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το εύρος των νευρωνικών 
δοµών που είναι ενεργές (και που υποθέτουµε ότι συµµετέχουν) κατά την εκτέλεση 
µιας δεδοµένης δοκιµασίας, ενώ οι µελέτες µε βάση την εγκεφαλική βλάβη µας 
δίνουν πληροφορίες για το ποιες δοµές είναι ουσιώδεις στην εκτέλεση µιας 
δοκιµασίας. 

Η οµιλούµενη γλώσσα παράγεται κυρίως στο αριστερό εγκεφαλικό ηµισφαίριο. 
Όταν χρησιµοποιείται η Αµερικάνικη Νοηµατική Γλώσσα παρατηρείται 
δραστηριοποίηση σε µεγαλύτερο βαθµό και των δύο ηµισφαιρίων. Επιπλέον, 
διαπιστώνεται η ύπαρξη µιας κρίσιµης περιόδου απόκτησης της οµιλούµενης 
γλώσσας που είναι απαραίτητη για την κατάλληλη ανάπτυξή της, αφού, σύµφωνα µε 
ερευνητικά αποτελέσµατα, µετά την πάροδο αυτής της κρίσιµης περιόδου 
δυσχεραίνεται ή καθίσταται αδύνατη η πλήρης ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων 
και δε σηµειώνεται πλαγίωση των γλωσσικών λειτουργιών στο αριστερό ηµισφαίριο. 
Αντίστοιχα, φαίνεται να υπάρχει µια κρίσιµη περίοδος για την απόκτηση της 
Αµερικάνικης Νοηµατικής Γλώσσας, µετά την πάροδο της οποίας δε σηµειώνεται 
πλαγίωση των γλωσσικών λειτουργιών στο δεξιό ηµισφαίριο. Φαίνεται λοιπόν ότι η 
ηλικία εκµάθησης της γλώσσας επηρεάζει σηµαντικά την οργάνωση του εγκεφάλου 
τόσο για τις οµιλούµενες όσο και για τις νοηµατικές γλώσσες.  

Είναι πλέον σαφές ότι στα άτοµα που χρησιµοποιούν φθογγόγλωσσα 
επιστρατεύεται κυρίως το αριστερό ηµισφαιρίο, ενώ στα άτοµα που χρησιµοποιούν 
οπτικο-χωρική γλώσσα, όπως η νοηµατική, ανεξάρτητα µε το εάν αυτά είναι κωφά ή 
ακούοντα, επιστρατεύεται και το δεξιό ηµισφαίριο µέσα στα γλωσσικά συστήµατα 
του εγκεφάλου. Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι όταν παρατηρούµε ανθρώπους 
να σχηµατίζουν µε τα χέρια τους νοήµατα µε σηµασία (όπως το νόηµα «Ο.Κ.»), τότε 
επιστρατεύεται το αριστερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου µας και όχι το δεξιό. Έτσι η 
επιστράτευση του δεξιού ηµισφαιρίου κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας νοηµατικής 
γλωσσας δεν σχετίζεται γενικά µε την αντίληψη της πληροφορίας που εµπεριέχεται 
στη χειροµορφή αλλά αφορά αποκλειστικά στη γλώσσα.  
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Υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι συγκεκριµένες περιοχές του αριστερού µετωπιαίου 
φλοιού είναι περιοχές κλειδιά για υψηλού επιπέδου για γλωσσικές επεξεργασίες που 
σχετίζονται µε λεκτικές λειτουργίες, καθώς επίσης και ότι υπάρχει κάποια εµπλοκή 
ανάλογων ιστών του δεξιού µετωπιαίου φλοιού. Πολλά ευρήµατα από διάφορες 
µελέτες κάνουν ξεκάθαρο ότι το δίκτυο των σχετιζόµενων σχεδίων που είναι 
απαραίτητα για την ανακάλυψη και την ανάκτηση της έννοιας των λέξεων σε όλες τις 
ανθρώπινες γλώσσες εµπλέκουν ιστούς σ’ αυτές τις µοναδικές πλευρές του 
εγκεφάλου που δεν εξαρτώνται από την παρουσία του ήχου ή της οµιλίας. ∆ιαφορές 
σε σχέδια εγκεφαλικής δραστηριότητας µεταξύ κωφών και ακουόντων µπορεί να 
εµφανίζονται σε διάφορα επίπεδα, καθώς σχετίζονται µε διαφορές των υπολογιστικών 
απαιτήσεων µεταξύ του νοήµατος και της οµιλίας. (π.χ. οι διαφορές στην οπτική 
φλοιώδη ανταπόκριση σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε τους διαφορετικούς τύπους 
οπτικών εισόδων που χρησιµοποιούνται). Η διερεύνηση τέτοιων διαφορών  θα 
µπορούσε να αποτελέσει σηµαντικό θέµα µελλοντικών ερευνών.  

Από µελέτες για το πως οι κωφοί άνθρωποι επεξεργάζονται την οπτική 
πληροφορία αποδεικνύεται ότι κάποιες πτυχές της οπτικής επεξεργασίας, όπως η 
επεξεργασία της κεντρικής όρασης, η πληροφορία του χρώµατος και η πληροφορία 
του σχήµατος, δεν αλλάζουν πάρα πολύ στους κωφούς. Ωστόσο η αντίληψη της 
κίνησης, ειδικά η αντίληψη της κίνησης στο περιφερειακό οπτικό πεδίο, είναι 
καλύτερη στους κωφούς. Η αναπαράσταση του ερεθίσµατος στην περιφέρεια και η 
προσοχή στην περιφέρεια προκαλεί πολύ περισσότερη δραστηριοποίηση του 
εγκεφάλου στους κωφούς παρά στους ακούοντες, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει µια 
πολύ ειδική αναπλήρωση η οποία εκφράζεται µε τη διεύρυνση του οπτικού πεδίου και 
την καλύτερη επεξεργασία της κίνησης. 

Η οργάνωση των ηµισφαιρίων σε κωφούς χρήστες της Αµερικάνικης Νοηµατικής 
Γλώσσας είναι αντίστοιχη µε αυτή των ακουόντων, µε το αριστερό ηµισφαίριο να 
επικρατεί για τις γραµµατικές γλωσσικές λειτουργίες και το δεξιό ηµισφαίριο να 
εξειδικεύεται σε µη γλωσσικές-χωρικές λειτουργίες. 

Η οργάνωση του εγκεφάλου για τα γραµµατικά χαρακτηριστικά της γλώσσας 
είναι ανεξάρτητη από την τροπικότητα της γλώσσας. Το παραπάνω συµπέρασµα είναι 
αρκετά περίεργο αν λάβει κανείς υπόψη του το γεγονός ότι οι νοηµατικές γλώσσες 
λαµβάνουν χώρα στο χώρο, αλλά και χρησιµοποιούν το χώρο καθώς και χωρικές 
σχέσεις για να εξυπηρετήσουν γραµµατικές λειτουργίες. 

Υπάρχουν λίγα στοιχεία προς το παρόν όσον αφορά τον εντοπισµό των 
λειτουργιών της νοηµατικής γλώσσας στο έξω-γραµµατικό επίπεδο και ιδιαίτερα στο 
επίπεδο του συνεχούς λόγου. Στους ακούοντες χρήστες προφορικής γλώσσας οι 
αδυναµίες στο συνεχή λόγο είναι αποτέλεσµα βλάβης του δεξιού ηµισφαιρίου και 
συνίστανται στην αδυναµία µεταβίβασης πληροφοριών από µια πρόταση στην άλλη – 
εδώ περιλαµβάνεται η δυσκολία στην κατανόηση αστείων, στην εξαγωγή 
συµπερασµάτων και στη διατήρηση της ενιαίας δοµής κατά τη διήγηση µιας ιστορίας. 
Αντίθετα φαίνεται ότι παραµένουν άθικτες φωνολογικές και συντακτικές λειτουργίες. 

Η κατανόηση της νοηµατικής εδράζεται και στα δύο ηµισφαίρια σε µεγαλύτερο 
ποσοστό από αυτό των οµιλούµενων γλωσσών, σύµφωνα µε κάποιους ερευνητές,  αν 
και ανάλογες περιοχές ενεργοποιούνται και σε ακούοντες όταν ακούν προτάσεις στη 
γλώσσα τους. Στις περιοχές αυτές συµπεριλαµβάνεται η άνω κροταφική έλικα 
αµφοτερόπλευρα.   

Η κατανόηση της νοηµατικής από κωφούς πρέπει να συγκρίνεται µε την 
κατανόηση προφορικής γλώσσας από ακούοντες καθώς η γραπτή γλώσσα στερείται 
προσωδίας (π.χ. συναισθηµατικός τονισµός) και µη γλωσσικής πληροφορίας  (π.χ. 
χειρονοµίες και εκφράσεις προσώπου του οµιλητή) κάτι που διαθέτουν τόσο η 
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προφορική γλώσσα όσο και η νοηµατική. Το παρόν συµπέρασµα είναι ανάλογο µε 
προηγούµενο συµπέρασµα σύµφωνα µε το οποίο η επεξεργασία γραµµατικής 
πληροφορίας στη νοηµατική, η οποία κωδικοποιείται χωρικά, είναι ανεξάρτητη από 
τη µη-γλωσσική χωρική νόηση. Η επεξεργασία χωρικής πληροφορίας φαίνεται να 
διαφέρει λειτουργικά στη γραµµατική κωδικοποίηση, στην κωδικοποίηση του 
συνεχούς λόγου και σε µη-γλωσσικούς χωρικούς τοµείς.  

Χρειάζονται επιπλέον έρευνες για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των ακουστικών 
φλοιών και των γύρω περιοχών  όταν χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγή και 
επεξεργασία της νοηµατικής γλώσσας, καθώς και το ποσοστό της λειτουργικής 
πλαστικότητας αυτών των περιοχών κατά την επεξεργασία των χωρικών στοιχείων 
των νοηµατικών γλωσσών. Αυτές οι έρευνες θα επεκτείνουν τη γνώση µας για την 
πλαστικότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου. 

Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη σύνδεση των 
διαφορετικών θεωρητικών και ερευνητικών δεδοµένων, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο 
κατακερµατισµός της γνώσης στο συγκεκριµένο πεδίο της γνωσιακής 
νευροεπιστήµης, ώστε να οδηγηθούµε τελικά σε µια ολιστική προσέγγιση της 
οργάνωσης του εγκεφάλου όσον αφορά στην επεξεργασία και παραγωγή τόσο των 
νοηµατικών όσο και των οµιλούµενων γλωσσών. 
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