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  Εισαγωγή  
Τα τελευταία χρόνια οι νευροαπεικονιστικές μέθοδοι αποτελούν ένα από τα κυρίαρχα εργαλεία στην έρευνα 

των νευροεπιστημών καθώς επιτρέπουν στους ερευνητές να διερευνήσουν διάφορες λειτουργίες και διεργα-

σίες του εγκεφάλου μη επεμβατικά. Επιπλέον, έχουν χρησιμοποιηθεί και για την κατανόηση διάφορων διατα-

ραχών, επίκτητων και αναπτυξιακών, όπως ο τραυλισμός. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το ενδιαφέρον της ε-

πιστημονικής κοινότητας έχει στραφεί στη διερεύνηση της νευρωνικής βάσης της διαταραχής αυτής.  

 Μέθοδος 
Σκοπός αυτής της ανάρτησης είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των νευροαπεικονιστικών μελετών 

που έχει πραγματοποιηθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες σε παιδιατρικό πληθυσμό με διαταραχές ροής. Οι 

εργασίες που συμπεριλήφθηκαν είναι 10 και αφορούν την περίοδο 2008 - 2018. Στις μελέτες αυτές, χρη-

σιμοποιούνται κυρίως το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), το Μαγνητοεγκεφαλογράφημα (MEG), η λει-

τουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI) και η λειτουργική Φασματογραφία Υπερύθρων (functional Near-

Infrared Spectroscopy, fNIRS). 

 Αποτελέσματα 

Στα παιδιά με τραυλισμό παρατηρείται μειωμένη ενεργοποίηση και προβληματική λειτουργική και 

δομική διασύνδεση των δικτύων της ομιλίας στο αριστερό ημισφαίριο ενώ παράλληλα παρατηρείται αυ-

ξημένη ενεργοποίηση σε περιοχές του δεξιού ημισφαιρίου.  
 

Νευροαπεικονιστικά έχουν παρατηρηθεί:  

 διαφορετικά μοτίβα ενεργοποίησης σε περιοχές που αποτελούν τμήματα του περισιλούειου κέντρου ομιλίας (η κάτω με-

τωπιαία έλικα, η κάτω μοίρα του προκινητικού και του κινητικού φλοιού, η οπίσθια άνω κροταφική έλικα),  

 διαταραχή στη λειτουργία του πρωτοταγούς κινητικού φλοιού  

 δομικές και λειτουργικές διαφορές σε αριστερές κινητικές και ακουστικές περιοχές (οπίσθια άνω κροταφική έλικα) του 

φλοιού 

 λειτουργικές διαφορές σε φλοιϊκα-υποφλοιϊκά δίκτυα, στα οποία περιλαμβάνεται η συμπληρωμα-

τική κινητική περιοχή και το κέλυφος 

 δομικές διαφορές αμφοτερόπλευρα στην κάτω μετωπιαία έλικα. 

 Συζήτηση 
Ο ρόλος του δεξιού ημισφαιρίου: 

Παράλληλα με τις διαταραγμένες δομικές και λειτουργικές συνδέσεις του αριστερού ημισφαιρίου, παρατηρείται και ε-

νεργοποίηση του δεξιού ημισφαιρίου (δεξιά κάτω μετωπιαία έλικα). Σε ορισμένες μελέτες, φαίνεται ότι η ενεργοποίηση αυτή 

μειώνει τα συμπτώματα του τραυλισμού(Loucks et al., 2011) ενώ σε άλλες θεωρείται αιτιολογικός παράγοντας εμφάνισης των 

συμπτωμάτων (Lu et al., 2010b). Δεν είναι σαφές αν αυτή η αλλαγή είναι αντισταθμιστική/προσαρμοστική ή δυσπροσαρμοστι-

κή. Από τις μελέτες φαίνεται ότι η βλάβη στο αριστερό ημισφαίριο, προκαλεί μια υπερβολική εξάρτηση στους μηχανισμούς ε-

λέγχου του δεξιού ημισφαιρίου και έχει ως αποτέλεσμα τις μορφολογικές και λειτουργικές αλλαγές που παρατηρούμε (Chang et 

al., 2019).

Η συμβολή του δικτύου βασικών γαγγλίων-θαλάμου-φλοιού (basal ganglia-thalamocortical loop, BGTC) 

Στις μελέτες παρατηρήθηκαν διαφορές στη σύνδεση μεταξύ των βασικών γαγγλίων και του μετωπιαίου κινητικού φλοιού/

κροταφικού φλοιού, αλλά και μέσα στο ίδιο το δίκτυο υποφλοιϊκά.  Αυτά τα ευρήματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν την άποψη 

ότι ο αναπτυξιακός τραυλισμός είναι αποτέλεσμα ευρέως κατανεμημένων ελλειμματικών συνδέσεων στο αριστερό ημισφαίριο 

(Lu et al. 2010a).  

 Σκέψεις για το μέλλον 
Μελλοντικά υπάρχει ανάγκη για περισσότερες έρευνες σε παιδιά και σε βάθος χρόνου, προκειμένου να ανα-

πτυχθούν βιοδείκτες για την πιθανότητα ανάπτυξης επίμονου τραυλισμού ή ανάρρωσης, για ευρύτερη χρήση 

μη επεμβατικών μεθόδων νευροαπεικόνισης (πχ. fNIRS), για βαθύτερη διερεύνηση των διαφορών των δύο φύ-

λων, για αναπαραγωγή υπαρχουσών ερευνών και για συνεργατική προσπάθεια για καλύτερες ποιοτικά 

έρευνες (συμμετοχή διαφορετικών εργαστηρίων, πανεπιστημίων, κλινικών). 
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