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Περίληψη

Η δομή του εγκεφάλου και η ανθρώπινη συμπεριφορά αλλάζουν με σταθερό τρόπο

λόγω της προγεννητικής έκθεσης σε ορμόνες του φύλου. Τα δεδομένα γι’ αυτές τις

αλλαγές καθώς και η επίδραση τους στην νευρογνωστική λειτουργία του ανθρώπου

δεν είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτά. Γι’ αυτό η αναλογία του δεύτερου προς το

τέταρτο  δάχτυλο  2Δ:4Δ  έχει  προταθεί  ως  ενδεχόμενος  ανθρωπομετρικός  δείκτης

έκθεσης στην προγεννητική τεστοστερόνη. Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει, αναλύει

και  συζητά  παλαιά  και  πρόσφατα  βιβλιογραφικά  δεδομένα  που  συνδέουν  την

αναλογία  των  δακτύλων  των  χεριών  2Δ:4Δ  με  γλωσσικές  ικανότητες  παιδιών

προσχολικής ηλικίας.

Λέξεις κλειδιά: αναλογία δαχτύλων 2Δ:4Δ, προγεννητική τεστοστερόνη, γλωσσικές

ικανότητες, επίδοση, προσχολική ηλικία.
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1.Εισαγωγή

1.1. Αναλογία 2ου προς 4ου δαχτύλου των χεριών(2Δ:4Δ)

Η αναλογία των δαχτύλων των χεριών, δηλαδή το σχετικό μήκος του 2ου (δείκτης)
προς  4ο  ψηφίο  (παράμεσος)(2Δ:4Δ),αναγνωρίστηκε ως  βιολογικό  χαρακτηριστικό
τον περασμένο αιώνα, με τα αρσενικά να έχουν συνήθως μεγαλύτερο το 4o δάχτυλο
απ’  ότι  τα  θηλυκά. (Baker,  1888;  Minami  1952;  Phelps,  1952).  Στο  χέρι  των
αρσενικών το μήκος του 2ου δαχτύλου  του χεριού  ισούται περίπου με το 98% του
μήκους του 4ου  δαχτύλου του χεριού,  ενώ στα θηλυκά το 2ο δάχτυλο του χεριού είναι
μεγαλύτερο  ή  ίσο  με  το  μήκος  του  4ου δαχτύλου  του  χεριού  (Manning,  2002;
Ypsilanti,  Ganou,  Koidou,  &  Grouios,  2008).  Επομένως, η  αναλογία  αυτή 2Δ:4Δ
είναι  συγκριτικά  μικρότερη  στα  αρσενικά  απ’  ότι  στα  θηλυκά  (αρσενικό
2Δ:4Δ<θηλυκό2Δ:4Δ)  (Manning,  Scutt,  Wilson,  &Lewis-Jones,  1998;  Gillam,
Mcdonald, Ebling, Mayhew, 2008 ; Valla & Ceci, 2011).

Οι  διαφορές  φύλου  στις  αναλογίες  των  δαχτύλων  των  χεριών  2Δ:4Δ
καθιερώνονται στη μήτρα μέχρι την 14η εβδομάδα της κύησης, αναπτύσσονται μέχρι
την ηλικία των 2 ετών και δεν επηρεάζονται από την εφηβεία (Μanning,Scutt, Wilson
& Lewis-Jones,  1998).Οι διαφορές αυτές φαίνεται να είναι καθολικές και ποικίλουν
μεταξύ  ομάδων  διαφορετικών  εθνοτήτων  (Manning,  Churchill &  Peters,
2007).Μελέτες σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι  οι υψηλές αναλογίες δαχτύλων  των
χεριών  2Δ:4Δ συνδέονται με μια ποικιλία χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένης
της λεκτικής ευχέρειας (Burton, & συν., 2005), της αρσενικής ομοφυλοφιλίας (Lippa,
2003),  τις  χαμηλές  αναλογίες  περιμέτρου  μέσης  προς  περιμέτρου  ισχίου  (Fink,
Neave, & Manning, 2003) και τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού
(Manning &  Bundred,  2000).  Ενώ  οι  χαμηλές  αναλογίες  δαχτύλων  των  χεριών
(2Δ:4Δ)  συνδέονται  με  άλλα  χαρακτηριστικά,  όπως  η  αυξημένη  οπτικό  χωρική
ικανότητα (Βurton,  Henninger, & Hafetz, 2005;  Van Anders & Hampson, 2005), οι
υψηλές  αθλητικές  (Honekopp,  Manning,  &  Müller,  2006a),  μαθηματικές  (Fink,
Brookes,  Neave,  Manning,  &  Geary,  2006)  και  μουσικές  επιδόσεις  (Sluming,  &
Manning, 2000), τη γυναικεία ομοφυλοφιλία (Hall&Love, 2003)την υπογονιμότητα
στα θηλυκά (Cattrall,Vollenhoven, &Weston, 2005), τον αυτισμό (Manning,  Baron-
Cohen, Wheelwright, & Sanders, 2001) κ.α.

1.2. Βιολογική ερμηνεία διαφοροποίησης αναλογίας δαχτύλων των χεριών 2Δ:4Δ
Παρόλο που ο διαφυλικός διμορφισμός στις αναλογίες των δαχτύλων των χεριών

2Δ:4Δ αναγνωρίστηκε πριν πολλά χρόνια (Baker 1888; Minami 1952; Phelps 1952) η

γενετική  βάση στη διαφοροποίηση του μήκους των δαχτύλων είναι  πιο πρόσφατη

(Brosnan, 2006). Αυτό το χαρακτηριστικό έχει συνδεθεί με ένα αριθμό μεταβλητών,

συμπεριλαμβανομένης και της επίδρασης των ορμονών του φύλου κατά την πρώιμη

εμβρυϊκή ανάπτυξη (Wang,Wang, Li, Zhu, Li&Ni, 2016).

Ορμονικές μελέτες υποστηρίζουν ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης και οιστρογόνων,
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κατά τη διάρκεια  ενός  κρίσιμου προγεννητικού σταδίου,  μεταβάλλουν τα σχετικά

μήκη του 2Δ και 4Δ (Μanning, 2002). Ειδικότερα, τα υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης

διευκολύνουν  την  ανάπτυξη  του  4Δ  στα  αρσενικά, ενώ  τα  υψηλά  επίπεδα  των

οιστρογόνων συμβάλουν στην ανάπτυξη του 2Δ στα θηλυκά. Επομένως, οι χαμηλές

αναλογίες  των  δαχτύλων  2Δ:4Δ που παρατηρούνται  στα  αρσενικά  συνδέονται  με

υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης και οι υψηλές αναλογίες των  δαχτύλων  των χεριών

2Δ:4Δ στα  θηλυκά  με  χαμηλές  συγκεντρώσεις  τεστοστερόνης (Μanning,  Kilduff,

Cook, Crewther, Fink, 2014; Manning & Robinson, 2003).

Στα σπονδυλωτά,  συμπεριλαμβανομένων  των ανθρώπων,  η  διαφοροποίηση του

μήκους των δαχτύλων των χεριών και του ουρογεννητικού συστήματος υπαγορεύεται

από τα γονίδια  Hox.  Οι αναλογίες των οστών των δαχτύλων καθορίζονται  μέχρι το

τέλος της 13ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης και δέχονται μικρή αλλαγή στην περίοδο

της εφηβείας (Kyriakidis &  Papaioannidou, 2008).  Επομένως, η γενετική βάση που

συνδέει τα προγεννητικά επίπεδα τεστοστερόνης με τα πρότυπα σχηματισμού των

δαχτύλων των χεριών εικάζεται ότι έγκειται στη δράση των γονιδίων Hox. 

Οι  επιδράσεις  των  προγεννητικών  επιπέδων  τεστοστερόνης  αναφέρονται  στη
θεωρία των Geschwind και Galaburda (1985). Σύμφωνα με αυτή τα υψηλά επίπεδα
εμβρυϊκής τεστοστερόνης μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη περιοχών του
αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου προκαλώντας γλωσσικές διαταραχές, αριστερή
προτίμηση χεριού και αυτισμό και να ενισχύσουν αντίστοιχα την ανάπτυξη περιοχών
του δεξιού ημισφαιρίου που οδηγεί σε αυξημένες μουσικές, χωρικές και μαθηματικές
ικανότητες. Έχουν βρεθεί στοιχεία που συνδέουν αυτή τη θεωρία με την αναλογία
των δαχτύλων των χεριών 2Δ:4Δ. Σε ερευνά τους οι Manning, Trivers, Thornhill και
Singh,  (2000),  διαπίστωσαν  ότι  η  προτίμηση  του  αριστερού  χεριού  μιας  ομάδας
παιδιών, σε μια κινητική δοκιμασία συνδέεται με χαμηλές αναλογίες των δαχτύλων
των χεριών 2Δ:4Δ. Χαμηλές αναλογίες των δαχτύλων των χεριών 2Δ:4Δ βρέθηκαν να
παρουσιάζουν  και  τα  παιδιά  στο  φάσμα  του  αυτισμού  (Manning,  Baron-Cohen,
Wheelwright, & Sanders, 2001), ενώ μια μελέτη με δείγμα μουσικούς της βρετανικής
συμφωνικής  ορχήστρας  έδειξε  ότι  οι  καλοί  οργανοπαίκτες  είχαν  χαμηλότερες
αναλογίες  των δαχτύλων  των χεριών 2Δ:4Δ από εκείνες  των μέτριων σε επίδοση
συναδέλφους  τους  (Sluming  & Manning,  2000).  Αυτή η  κατανομή  των αιτιωδών
παραγόντων για τη διαφοροποίηση των δαχτύλων των χεριών 2Δ:4Δ επιτρέπει στα
πρότυπα σχηματισμού των δαχτύλων των χεριών να αποτελούν δείκτη προγεννητικής
έκθεσης ορμονών του φύλου (Manning, & συν., 1998). 

1.3. Μέτρηση αναλογίας δαχτύλων των χεριών 2Δ:4Δ
Ως μήκος του δαχτύλου ορίζεται η απόσταση από την κοιλιακή εγγύς πτυχή στο

κάτω  μέρος  του  δαχτύλου  μέχρι  την  άκρη  του  (Mikac,  Buško,  Sommer,  &
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Hildebrandt, 2016). Για την μέτρηση του μήκους των δαχτύλων, κι εν συνεχεία της

εκτίμησης της αναλογίας 2Δ:4Δ τους, επιλέγονται είτε άμεσες μετρήσεις του μήκους

των δαχτύλων των χεριών, είτε έμμεσες μετρήσεις σαρωμένων δαχτύλων των χεριών.

Οι άμεσες φυσικές μετρήσεις γίνονται με τη χρήση χάρακα ή παχύμετρου (Scutt &

Manning, 1996). Στις έμμεσες μετρήσεις συγκαταλέγεται ένας μεγαλύτερος αριθμός

μεθόδων, όπως οι μετρήσεις από φωτοαντίγραφα (Manning, Fink, Neave, & Caswell,

2005),  οι  σαρωμένες  εικόνες  (Bailay &  Hurd,  2005),  oι  ψηφιακές  φωτογραφίες

(Allaway,  Bloski,  Pierson,  &  Lujan,  2009),  οι  ακτινογραφίες(Mclntyre ,  Cohn,  &

Ellison, 2006) και τα κλιμακωτά σωληνάρια (Nicholls, Orr, Yates, & Loftus, 2008).

Οι άμεσες μετρήσεις έχουν υψηλό βαθμό επαναληψιμότητας (Scutt &  Manning,
2007), αλλά χρειάζονται περισσότερο χρόνο δειγματοληψίας, διότι λόγω της κίνησης
των χεριών του δείγματος, οι μετρήσεις είναι δύσκολο να επιτευχθούν (Caswell &
Manning, 2009).  Oι τυπωμένες σαρωμένες εικόνες και τα φωτοαντίγραφα έχουν το
πλεονέκτημα ότι χρειάζονται λιγότερο χρόνο μέτρησης και διατηρούνται μόνιμα  ως
υλικό  αρχείο (Caswell &  Manning,  2009).  Η  ψηφιακή  τεχνολογία  μπορεί  να
προσφέρει μια ανώτερη εναλλακτική λύση στις ήδη υπάρχουσες μεθόδους μέτρησης
δαχτύλων των χεριών, με τη δημιουργία μόνιμων βάσεων ψηφιακών δεδομένων που
απαιτούν λίγο χώρο μέτρησης και την ενίσχυση της εικόνας με τη βοήθεια του Η/Υ.
Tα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας στη μέτρηση των δαχτύλων των χεριών
υπερβαίνουν  τις  υπόλοιπες  εναλλακτικές  μεθόδους  δεδομένου  ότι  τα  επίπεδα
αξιοπιστίας των μετρήσεων είναι υψηλότερα (Αllaway, & συν., 2009).

2.Σκοπός 
Η  παρούσα  μελέτη  παρουσιάζει,  αναλύει  και  συζητά  παλαιά  και  πρόσφατα

βιβλιογραφικά  δεδομένα  που  συνδέουν  την  αναλογία  των  δακτύλων  των  χεριών
2Δ:4Δ με γλωσσικές ικανότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας.

2.1. Γνωστικές ικανότητες και αναλογίες δαχτύλων των χεριών 2Δ:4Δ

Έχει υποστηριχθεί ότι η γνώση είναι πλευριωμένη με το αριστερό ημισφαίριο να
κυριαρχεί  στην  επεξεργασία  της  γλώσσας  και  το  δεξί  να  κυριαρχεί  στη
χωρική/μαθηματική επεξεργασία (Bryden, 1982).Η γνωστική πλευρίωση αφορά στον
εντοπισμό διαφορών στις γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου (Martin, 2006) και
περιλαμβάνει  ασυμμετρίες  μεταξύ  των  άλλων  στη  γλώσσα,  στη  μνήμη,  στην
προσοχή, στην αντίληψη, στη μουσική στα μαθηματικά (Martin, 2003).

Οι διαφορές των φύλων στις γνωστικές ικανότητες έχουν μελετηθεί ευρέως  στο

γνωστικό πεδίο της ψυχολογίας. Παρόλο που οι άνδρες και οι γυναίκες δεν βρέθηκε

να εμφανίζουν διαφορές στη γενική νοημοσύνη (Bosch-Domènech, Brañas-Garza, &

Espín,  2013),  βρέθηκαν  διαφορές  φύλου  στις  οπτικοχωρικές  ικανότητες  των

αρσενικών, και στις λεκτικές ικανότητες των θηλυκών (Halpern, 2012; Hines, 2004).
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Υπάρχουν  δεδομένα  που  υποστηρίζουν ότι  τα  αρσενικά  είναι  περισσότερο

πλευριωμένα από τα θηλυκά (McGlone, 1980; Wisniewski, 1998) και πιθανολογείται

ότι  τα  υψηλά  επίπεδα  προγεννητικής  τεστοστερόνης  ενδέχεται να  συνδέονται  με

μεγαλύτερο βαθμό εγκεφαλικής πλευρίωσης για τις γνωστικές λειτουργίες (Hines &

Shipley, 1984; Brosnan, 2006).

Σύμφωνα με την θεωρία των Geschwind καιGalaburda (1985), η άτυπη γνωστική

πλευρίωση σχετίζεται με την έκκριση τεστοστερόνης κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής

ανάπτυξης.  Γενετικοί  (όπως,  χρωμοσώματα,  αντιγόνα)  και  περιβαλλοντικοί

παράγοντες  (όπως,  ενδοκρινικό  περιβάλλον,  εποχιακή  κυκλική  μεταβολή  στην

παραγωγή ορμονών) που επιδρούν στην ανάπτυξη του εμβρύου μεταβάλλουν και τα

επίπεδα  τεστοστερόνης  του.  Αυτή  η  αλλαγή  στην  τεστοστερόνη  επιβραδύνει  την

ανάπτυξη του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου και ενισχύει  την ανάπτυξη του

δεξιού  εγκεφαλικού  ημισφαιρίου.  Αυτό  με  τη  σειρά  του,  επιδρά  στο  φλοιό  του

εγκεφάλου  και  επιφέρει  άτυπη  εγκεφαλική  πλευρίωση  (Geschwind &  Galaburda,

1985).Η μειωμένη ανάπτυξη του αριστερού εγκεφαλικού  ημισφαιρίου έχει συνδεθεί

με φτωχή λεκτική ικανότητα (Ypsilanti, Ganou, Koidou, Grouios, 2008). 

Οι ορμόνες του φύλου έχουν προταθεί ως δυνητικά σημαντικοί παράγοντες της

γνωστικής  διαφοροποίησης  και  σε  έρευνα  του  Halpern,  (2012).  Οι  ορμόνες  του

φύλου,  συμπεριλαμβανομένων  των  ανδρογόνων,  των  οιστρογόνων  και  των

προγεστίνων, είναι  χημικοί  αγγελιοφόροι  που  εκκρίνονται  από  τους  γονάδες

(ωοθήκες στις γυναίκες και όρχεις στους άνδρες) και από τα επινεφρίδια. Μπορούν

να επηρεάσουν  ένα  ευρύ  φάσμα οργάνων,  συμπεριλαμβανομένου  του  εγκεφάλου.

Συγκεκριμένα, ασκούν μακροχρόνιες οργανωτικές επιδράσεις στον εγκέφαλο και στη

συμπεριφορά των ανθρώπων (Collaer &  Hines, 1995).Tα αποτελέσματά  τους  είναι

εμφανή κατά τη διάρκεια δύο ευαίσθητων περιόδων ανάπτυξης: η πρώτη αναφέρεται

στην προγεννητική και νεογνική περίοδο και η δεύτερη στη μεταγεννητική περίοδο

(Collaer,  Reimers,  & Manning, 2007;  Halpern,  2012).  Υποστηρίζεται  ότι  αυτές  οι

ευαίσθητες περίοδοι σε ορμονική έκκριση σχετίζονται με  τις  διαφορές φύλου στις

γνωστικές ικανότητες (Halari,  Hines,  Kumari,  Mehrotra,  Wheeler, & Sharma,  2005;

Hines, 2011; Kimura, 2002). 

Πρόσφατες  μελέτες  της  προγεννητικής  ορμονικής  επίδρασης  στις  γνωστικές

ικανότητες έχουν επικεντρωθεί στη  διερεύνηση  σωματικών δεικτών για  τα επίπεδα

προγεννητικών  ορμονών.  Συγκεκριμένα, οι  Manning και  οι  συν.,  του,  το  1998,

εισήγαγαν  τις  αναλογίες  των  δαχτύλων  των  χεριών 2Δ:4Δ,  ως  πιθανό  δείκτη
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προγεννητικής έκθεσης σε τεστοστερόνη, μετά από παρατήρηση της διαφοράς στα

μήκη  του  4ου δαχτύλου  μεταξύ  αρσενικών  και  θηλυκών.  Διαπιστώθηκε  ότι  στα

αρσενικά  το  4ο δάχτυλο  είναι  συγκριτικά  μεγαλύτερο  από  το  4ο δάχτυλο των

θηλυκών, αλλά και από τα μήκη των άλλων δαχτύλων. 

Κατά συνέπεια, η αναλογία των δαχτύλων των χεριών 2Δ:4Δ, ως πιθανός δείκτης
έκθεσης  στην  προγεννητική  τεστοστερόνη,  μπορεί  να  συνδέεται  με  διαφυλικές
διαφορές  στις  γνωστικές  ικανότητες.  Ως  εκ  τούτου,  η  έκθεση  σε  προγεννητική
τεστοστερόνη  ενθαρρύνει  την  ανάπτυξη  περιοχών  του  δεξιού  εγκεφαλικού
ημισφαιρίου,  ενώ  επιβραδύνει  την  ανάπτυξη  αντίστοιχων  περιοχών  στο  αριστερό
εγκεφαλικό ημισφαίριο, ενισχύοντας τις οπτικοχωρικές-μαθηματικές ικανότητες και
αποδυναμώνοντας τις γλωσσικές ικανότητες (Brosnan, 2006).

2.2. Γλωσσικές ικανότητες στο Νηπιαγωγείο
Η γλώσσα αποτελεί το βασικό μέσο που διασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των

μελών μιας κοινωνίας. Η ανάπτυξή της είναι μια εξελικτική διαδικασία που αρχίζει

από την προγεννητική περίοδο ζωής του ανθρώπου και συνεχίζεται σε όλη την πορεία

της ανάπτυξής του (Τζουριάδου, 1995).Ο προφορικός λόγος ιστορικά προηγείται του

γραπτού,  εφόσον  οι  άνθρωποι  πρώτα  μαθαίνουν  να  μιλούν  και  μετά  να  γράφουν

(Χατζησαββίδης, 2002).

Η προσχολική ηλικία συνιστά μία κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης της γλώσσας του

παιδιού. Το παιδί πέρα από την κατάκτηση του γλωσσικού συστήματος καλείται να

χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτό με σκοπό την επικοινωνία του με άλλους και την

επίτευξη καθημερινών,  κοινωνικών  στόχων.  Σύμφωνα με ερευνητικά  δεδομένα το

επίπεδο  κατάκτησης  του  προφορικού  και  γραπτού  λόγου,  έχει  συνδεθεί  με  τη

μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών και τη σχολική τους επιτυχία ή αποτυχία (Pearso &

Stephens, 1992).

Η  προσέγγιση  για  τη  διδασκαλία/μάθηση  της  γλώσσας  στην  προσχολική

εκπαίδευση περιγράφεται στα εκάστοτε προγράμματα σπουδών για τη γλώσσα που

αποτελούν  μέρος  των  αναλυτικών  προγραμμάτων  για  το  νηπιαγωγείο

(Παπαδοπούλου & Γκανά, 2018). Στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης ο ρόλος

της γλώσσας είναι διπλός. Χρησιμοποιείται ως αυτόνομο αντικείμενο μάθησης και ως

μέσο για τη μάθηση των άλλων αντικειμένων.  Αυτή η διπλή ιδιότητα καθιστά τη

γλώσσα  ένα  ιδιαίτερα  σημαντικό  γνωστικό  αντικείμενο  για  την  προσχολική

εκπαίδευση.  Με  δεδομένη,  μάλιστα,  την  ολιστική  προσέγγιση  των  επιμέρους

γνωστικών αντικειμένων στο νηπιαγωγείο, ο σχεδιασμός της γλωσσικής αγωγής θα
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μπορούσε  να  διαπερνά  ως  κατευθυντήριος  άξονας  ποικίλες  δράσεις  και

δραστηριότητες  που  αναπτύσσονται  στο  χώρο  της  προσχολικής  εκπαίδευσης

(Παπαδοπούλου & Γκανά, 2018). Οι δραστηριότητες προφορικού και γραπτού λόγου

αναπτύσσονται  σε  ένα  πλαίσιο  δομητικής  προσέγγισης,  σύμφωνα με  την  οποία η

γνώση και η γλώσσα δομούνται εξελικτικά μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον

που  ενισχύει  τις  προσπάθειες  των  παιδιών  για  την  κατάκτησή  τους  (Οδηγός

Νηπιαγωγού,  2006).  Η ανάπτυξη  του  προφορικού  λόγου  επιτυγχάνεται  μέσα  από

διάφορες  δραστηριότητες  αφήγησης,  διήγησης,  περιγραφής,  βελτίωσης  και

εμπλουτισμού  του  λεξιλογίου,  αναπαραγωγής  λεκτικών  σχημάτων,  αναγνώρισης

λέξεων  στο περιβάλλον  και  αντίστοιχα  του γραπτού λόγου  με  την εμπλοκή των

νηπίων  σε  δραστηριότητες  εξοικείωσης  με   γράμματα,  λέξεις  και  πολυτροπικά

κείμενα (Χατζησαββίδης, 2002). Στις εμπειρίες των παιδιών ο προφορικός λόγος δεν

διαχωρίζεται από το γραπτό διότι μέσα από τον προφορικό λόγο πραγματοποιούνται

οι πρώτες επαφές των νηπίων με τα γραπτά κείμενα. Με τη συμβολή δηλαδή του

προφορικού λόγου γίνεται η μύηση στο γραπτό λόγο (Teale & Sulzby, 1986)

Η δόμηση επομένως μιας θετικής σχέσης με τον προφορικό και το γραπτό λόγο,
κατά τη διάρκεια φοίτησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο, είναι το κλειδί για κάθε
μάθηση  και  για  την  ανάπτυξη  των  ικανοτήτων  που  συνδέονται  με  αυτήν
(Πικροδημήτρη, 1994). 

3.  Αναλογία  δαχτύλων  των  χεριών  2Δ:4Δ  και  γλωσσικές  ικανότητες  παιδιών
προσχολικής ηλικίας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Η διερεύνηση της σχέσης αναλογίας δαχτύλων των χεριών 2Δ: 4Δ και γνωστικών
δεξιοτήτων  έχει  κεντρίσει  το  ενδιαφέρον  της  σύγχρονης  νευροψυχολογίας  και
παιδαγωγικής από τον περασμένο αιώνα. Οι μελέτες που αναφέρονται στις γλωσσικές
ικανότητες  παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι περιορισμένες και τα αποτελέσματα
τους ασυνεπή.

Συγκεκριμένα, οι  Finegan,  Niccols και  Sitarenios (1992), διερεύνησαν τη σχέση

επιπέδων  προγεννητικής  τεστοστερόνης  και  πρώιμων  γνωστικών  δεξιοτήτων  σε

παιδιά  ηλικίας  4  ετών.  Το  δείγμα  αποτελούσαν  N=58  παιδιά,  εκ  των  οποίων  30

αρσενικά και 28 θηλυκά. Τα επίπεδα προγεννητικής τεστοστερόνης μετρήθηκαν σε

δείγμα αμνιακού υγρού των μητέρων των παιδιών κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου

της  εγκυμοσύνης.  Για  τον  έλεγχο  των  γνωστικών  επιδόσεων  χρησιμοποιήθηκαν

δοκιμασίες  γλωσσικής  κατανόησης,  έκφρασης  και  λεκτικής  μνήμης,  δοκιμασίες

αρίθμησης,  κατηγοριοποίησης,  επίλυσης  προβλημάτων,  κατασκευής  και
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οπτικοκινητικού  συντονισμού.  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  τα  υψηλά  επίπεδα

τεστοστερόνης  επηρεάζουν τις  επιδόσεις  των θηλυκών και  όχι  των αρσενικών  σε

δοκιμασίες  γλωσσικής  κατανόησης,  κατηγοριοποίησης,  καταμέτρησης,  επίλυσης

αριθμητικών προβλημάτων και κατασκευών. Πιθανολογείται ότι η έκθεση σε υψηλά

επίπεδα προγεννητικής  τεστοστερόνης  συνδέεται  με  τις  προαναφερθείσες  χαμηλές

γνωστικές επιδόσεις(Manning, Scutt, Wilson, & Lewis-Jones, 1998). Όσον αφορά τις

γλωσσικές  ικανότητες η επίδραση της τεστοστερόνης τη 16η εβδομάδα της κύησης

ευθύνεται  για  την  ανάπτυξη  συγκεκριμένων  νευροανατομικών  λειτουργιών  που

σχετίζονται με τη γλωσσική κατανόηση και όχι την γλωσσική έκφραση (Finegan, &

συν.,1992).

Το 2008 ο Brosnan μελέτησε τη σχέση αναλογίας δαχτύλων 2Δ:4Δ και επίδοσης

μαθητών  πρωτοσχολικής  ηλικίας,  σε  δοκιμασίες  αριθμητικής  και  γραμματισμού.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 75 παιδιά (33 αρσενικά, 42 θηλυκά) ηλικίας 6

έως  7  ετών.  Για  τη  μέτρηση  της  αναλογίας  του  μήκους  των  δαχτύλων

χρησιμοποιήθηκαν παχύμετρο και φωτοτοαντίγραφα χεριών. Στη συνέχεια τα παιδιά

συμμετείχαν  σε  δοκιμασίες  ελέγχου  αριθμητικών  δεξιοτήτων  και  δεξιοτήτων

ανάγνωσης  και  γραφής.  Από  τα  αποτελέσματα  διαπιστώθηκε  σημαντική  σχέση

μεταξύ του μέσου όρου της αναλογίας του μήκους των δαχτύλων των παιδιών και της

επίδοσής τους σε δοκιμασίες αριθμητικής και γραμματισμού. Τα παιδιά με χαμηλούς

ψηφιακούς  λόγους  είχαν  καλύτερες  επιδόσεις  στην  αριθμητική  σε  σχέση  με  την

γλώσσα. Ειδικότερα διαπιστώθηκε μια σημαντική σχέση μεταξύ αναλογίας δαχτύλων

και αριθμητικών δεξιοτήτων στα αρσενικά και αναλογίας  δαχτύλων και γλωσσικών

δεξιοτήτων στα θηλυκά , γεγονός που επιβεβαιώνει τις απόψεις και άλλων ερευνητών

(Fink, Brooks, Neave , Manning, & Geavy, 2006). Προφανώς, τα υψηλότερα επίπεδα

προγεννητικής  τεστοστερόνης  να  σχετίζονται  με  υψηλότερες  επιδόσεις  στην

αριθμητική και τα χαμηλότερα επίπεδα με υψηλές επιδόσεις στη γλώσσα ( Brosnan,

2008).

O Lange (2015) με σκοπό να διερευνήσει τη σχέση αναλογίας 2Δ:4Δ δαχτύλων,
γλωσσικής  ανάπτυξης  και  προτίμησης  προγραμμάτων  στα  ΜΜΕ πραγματοποίησε
έρευνα στη Γερμανία. Το δείγμα αποτελούσαν Ν=190 (100 αρσενικά και 90 θηλυκά)
παιδιά με μέση ηλικία 3,68 έτη.  Για την μέτρηση της αναλογίας του μήκους των
δαχτύλων  χρησιμοποιήθηκαν  φωτοαντίγραφα  των  χεριών  και  ειδικό  ψηφιακό
λογισμικό. Η γλωσσική ανάπτυξη αξιολογήθηκε με δοκιμασίες κατανόησης λέξεων
και  φράσεων,  επεξήγησης  λέξεων,  χρήσης  ψευδολέξεων,  φωνολογικής  μνήμης,
κουκλοθέατρου.  Αναφορικά  με  την  αναλογία  των  δαχτύλων  διαπιστώθηκαν
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διαφυλικές διαφορές, με χαμηλότερες τιμές στα αρσενικά, γεγονός που επιβεβαιώνει
τις απόψεις και άλλων ερευνητών (Μanning, & συν., 1998). H αναλογία του μήκους
των  δαχτύλων  2Δ:4Δ  συνδέθηκε  με  την  γλωσσική  ανάπτυξη  των  θηλυκών.  Τα
αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με την θεωρία των Geschwind και Galaburda (1985),
σύμφωνα με την οποία τα υψηλά επίπεδα προγεννητικής τεστοστερόνης επηρεάζουν
αρνητικά την ανάπτυξη του αριστερού ημισφαιρίου παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη
των λεκτικών ικανοτήτων.

4. Συζήτηση
Η  παρούσα  μελέτη  παρουσιάζει,  αναλύει  και  συζητά  παλαιά  και  πρόσφατα

βιβλιογραφικά  δεδομένα  που  συνδέουν  την  αναλογία  των  δακτύλων  των  χεριών

2Δ:4Δ με γλωσσικές ικανότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Οι  προγεννητικές  ορμόνες  του  φύλου  φαίνεται  να  ασκούν  μακροχρόνιες

οργανωτικές επιδράσεις στον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά στον άνθρωπο (Collaer

& Hines, 1995). Η αναλογία του μήκους των δάχτυλων των χεριών 2Δ:4Δ, αποτελεί

δυνητικό δείκτη έκθεσης στην προγεννητική τεστοστερόνη. Κατά συνέπεια, πιθανόν

να συνδέεται και με διαφορές φύλου στις γνωστικές ικανότητες, καθώς η έκθεση σε

προγεννητική  τεστοστερόνη  επιβραδύνει  τον  ρυθμό  ανάπτυξης  περιοχών  του

αριστερού  ημισφαιρίου  που  συνδέονται  με  γλωσσικές  ικανότητες  (Geschwing &

Galaburda, 1985; Brosnan, 2006).

Επομένως, η μελέτη των παραγόντων που αλληλεπιδρούν και διαφοροποιούν τη

γλωσσική  ανάπτυξη  και  επίδοση  των  νηπίων  παρουσιάζει  ιδιαίτερο  επιστημονικό

ενδιαφέρον σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Οι ατομικές και αναπτυξιακές

διαφορές που παρατηρούνται στη μάθηση και την επίδοση των νηπίων συμβάλουν

στην  πληρέστερη  κατανόηση  του  τρόπου  με  τον  οποίο  συγκεκριμένα  βιολογικά

χαρακτηριστικά,  όπως  η  αναλογία  του  μήκους  των  δαχτύλων  των  χεριών  2Δ:4Δ,

επηρεάζουν τις γλωσσικές ικανότητες των νηπίων.

Η διερεύνηση των ατομικών  διαφορών στις  γλωσσικές  ικανότητες  των νηπίων

δύναται να δημιουργήσει προοπτικές για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να εκτιμηθούν και να αξιοποιηθούν κατάλληλα

οι γλωσσικές ικανότητες των νηπίων στο νηπιαγωγείο. Η πρακτική τους αξία έγκειται

στην  αξιοποίησή  της  από  την/ον  νηπιαγωγό  και  το  εκπαιδευτικό  σύστημα.  Αυτό

επιτυγχάνεται  με  την  διαμόρφωση  κατάλληλων  περιβαλλόντων  μάθησης,  με  την

προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και μεθόδων διδασκαλίας στις
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ιδιαίτερες αναπτυξιακές και μαθησιακές ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας

και με την εμπλοκή των γονέων στις διαδικασίες μάθησης των παιδιών τους. 

Άλλωστε,  το  πώς  τα  νήπια  μαθαίνουν,  ποιοι  παράγοντες  διαφοροποιούν  την
επίδοσή  τους  και  ποιες  είναι  οι  καλύτερες  παιδαγωγικές  πρακτικές  για  την
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, και συνακόλουθα της σχολικής τους
επιτυχίας, αποτελεί υψίστη πρόκληση για την σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα. 
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