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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι Brandt et al (2005) μελετώντας ασθενείς με αμφοτερόπλευρη
απώλεια του περιφερικού αιθουσαίου συστήματος (bilateral vestibular
loss) βρήκαν ότι είχαν ατροφία του ιπποκάμπου σε ποσοστό 16.9%
και μειωμένη απόδοση σε δοκιμασίες ελέγχου της χωρικής μνήμης.
Επίσης πολλές έρευνες καταδεικνύουν τη λειτουργική και ανατομική
σύνδεση

του

Συνδυάζοντας

ιπποκάμπου
τα

και

παραπάνω,

του

αιθουσαίου

ελέγξαμε

αν

σε

συστήματος.
ατροφία

του

ιπποκάμπου (ασθενείς με σκλήρυνση ιπποκάμπου) διαταράσσεται η
ικανότητα

προσανατολισμού

στο

χώρο

μετά

από

εφαρμογή

αιθουσαίων και ιδιοδεκτικών αυχενικών ερεθισμάτων. Για το σκοπό
αυτό μετρήσαμε την ικανότητα προσανατολισμού στο σκοτάδι δέκα
ασθενών με διαγνωσμένη σκλήρυνση ιπποκάμπου (τέσσερεις με δεξιά
ιπποκάμπεια σκλήρυνση και έξι με αριστερά) και τη συγκρίναμε με την
αντίστοιχη επίδοση έντεκα υγιών μαρτύρων.
Από τα αποτελέσματα δεν προκύπτει διαταραχή της ικανότητας
προσανατολισμού των ασθενών σε σχέση με την κατεύθυνση στο
χώρο. Προέκυψε όμως στατιστικά σημαντικά αυξημένη διασπορά των
εκτιμήσεων των ασθενών. Ειδικότερα, οι ασθενείς είχαν μεγαλύτερες
αποκλίσεις των μεμονωμένων απαντήσεων τόσο για το υποκειμενικά
ευθεία μπροστά σε κατάσταση ηρεμίας, όσο και για τη νέα αντίληψη
της θέση τους στο χώρο μετά από την εφαρμογή περιστροφικών
ερεθισμάτων στο σκοτάδι. Ο μέσος όρος των απαντήσεων όμως ήταν
φυσιολογικός. Φαίνεται ότι στην περίπτωση της απώλειας των
[5]
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νευρώνων

του

ιπποκάμπου

μειώνεται

η

σταθερότητα

της

κωδικοποίησης του χώρου με αποτέλεσμα οι απαντήσεις των
ασθενών με σκλήρυνση ιπποκάμπου να παρουσιάζουν μεγαλύτερες
διακυμάνσεις σε σχέση με τους υγιείς.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ικανότητα προσανατολισμού και η μνήμη για τοποθεσίες στο
χώρο είναι απαραίτητες για την επιβίωση. Σ’ αυτές τις δεξιότητες
στηρίζονται πολλά ζώα, για να πλοηγηθούν με επιτυχία στο χώρο,
ώστε να καταφέρουν να επιστρέψουν στη φωλιά τους ή να ξαναβρούν
μέρη όπου υπάρχει τροφή. Πολλές μελέτες έχουν γίνει προκειμένου να
βρεθεί ο τρόπος που τα αποδημητικά πουλιά προσανατολίζονται στο
χώρο και στο χρόνο, για να ξεκινήσουν τα ταξίδια τους προς πιο
ζεστές και πλούσιες σε τροφή περιοχές του πλανήτη μας. Έχει βρεθεί
ότι ακολουθούν μια στρατηγική πυξίδας (compass strategy) που
βασίζεται σε τρεις πηγές πληροφόρησης, τον ήλιο, το μαγνητισμό της
γης και τα άστρα (Keeton, 1974). Ειδικότερα, χρησιμοποιούν τον ήλιο
για να προσανατολιστούν σε σχέση με το εσωτερικό τους ρολόι
(κιρκαδιανός ρυθμός), ενώ το μαγνητικό πεδίο της γης και τα άστρα
προσδιορίζουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν. Μία δομή του
εγκεφάλου που παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις δεξιότητες είναι ο
ιππόκαμπος. Συγκεκριμένα έχει διαπιστωθεί ότι πουλιά με βλάβη του
ιπποκάμπου μπορούν, ακολουθώντας μια κατεύθυνση, να φθάσουν
στον προορισμό τους όταν αποδημούν, αλλά δεν μπορούν να βρουν
τη φωλιά τους εκεί εξαιτίας της ανικανότητας τους να δημιουργήσουν
ένα γνωστικό χάρτη της περιοχής (Bingman και Yates,1992).
Μια ενδιαφέρουσα μελέτη που αποκαλύπτει το ρόλο του
αιθουσαίου στην ανθρώπινη χωρική μνήμη είναι αυτή του Watt (1997).
O Watt σύγκρινε τη μνημονική ικανότητα αστροναυτών, όταν
βρίσκονταν σε συνθήκες μικροβαρύτητας (microgravity: περιβάλλον
[7]

όπου ενώ υπάρχει η δύναμη της βαρύτητας η επίδραση της είναι
αμελητέα, όπως για παράδειγμα κάποιος σε ελεύθερη πτώση) και
όταν βρίσκονταν στη Γη. Ζήτησε από τους αστροναύτες να
απομνημονεύσουν τις θέσεις αντικειμένων στο χώρο και στη συνέχεια
με κλειστά μάτια να δείξουν που βρίσκονται αυτά τα αντικείμενα. Από
τα αποτελέσματα προκύπτει ότι έγιναν περισσότερα λάθη σε συνθήκες
μικροβαρύτητας από ότι στην Γη. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, αυτό
μπορεί να αποδοθεί είτε σε ένα έλλειμμα στη χαρτογράφηση των
θέσεων των αντικειμένων στη μνήμη, είτε σε ελλειμματική ικανότητα
κάποιου που βρίσκεται στο διάστημα να ανιχνεύσει τη θέση των
άκρων του. Ο συγγραφέας θεωρεί πιο πιθανή την εκδοχή της
προβληματικής μνήμης, επειδή η επίδραση της μικροβαρύτητας ήταν
μεγαλύτερη, όταν δεν επιτρεπόταν στους συμμετέχοντες να δουν το
αντικείμενο - στόχο στα μεσοδιαστήματα των δοκιμών. Αξίζει να
σημειωθεί ότι οι αστροναύτες δεν κινούνταν κατά τη διάρκεια του
πειράματος και έτσι δεν θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η
αντίληψη της καθέτου (δηλαδή της κατεύθυνσης του ανύσματος της
βαρύτητας) θα ήταν απαραίτητη για τη χωρική μνήμη.
Η ικανότητα προσανατολισμού στο χώρο και η μνήμη του
χώρου αποτελούν τη χωρική νόηση (spatial cognition). Οι δύο αυτές
δεξιότητες είναι αλληλοεξαρτώμενες και συμβάλουν, αποδίδοντας
νοητικές αναπαραστάσεις χωρικών συσχετισμών, στην συνολική
κατανόηση και την επιτυχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Η
μελέτη της χωρικής νόησης είναι ένα αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας
με μελέτες τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους με ποικίλες μεθόδους
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(νευροψυχολογικές,

νευροαπεικονιστικές,

πρόκλησης

βλαβών,

καταγραφής σε επίπεδο νευρώνα, νευρωνικά μοντέλα, υπολογιστικά
μοντέλα, τεχνητή νοημοσύνη κλπ). Όλα τα δεδομένα οδηγούν σε μία
αυξανόμενη αποδοχή ότι η ανθρώπινη χωρική νόηση στηρίζεται σε
πολλαπλά παράλληλα συστήματα που χρησιμοποιούν διαφορετικά
πλαίσια αναφοράς.
Στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε στην αλληλεπίδραση του
αιθουσαίου συστήματος και του ιδιοδεκτικού συστήματος του αυχένα
με

τον

ιππόκαμπο,

για

τον

προσανατολισμό

και

τη

μνήμη

αντικειμένων στο χώρο. Στις περισσότερες μελέτες σχετικά με την
αντίληψη του χώρου γίνεται αναφορά στη συμμετοχή του οπτικού
συστήματος και την κωδικοποίηση του χώρου μέσα από το ραχιαίο
οπτικό ρεύμα, την οδό του πού ή/και πώς. Η συμβολή του αιθουσαίου
συστήματος δεν είχε γίνει ευρέως αποδεκτή, πιθανόν εξαιτίας της
αυτόματης, μη συνειδητής συνεισφοράς του. Τελευταία όμως πολλές
έρευνες καταδεικνύουν την αναγκαιότητα του στην κωδικοποίηση και
ανάσυρση χωρικών μνημονικών πληροφοριών, ενώ έχουν βρεθεί και
συνδέσεις σε επίπεδο νευρώνων με τον ιππόκαμπο και πολλές άλλες
περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού, κυρίως μέσω του θαλάμου.
Ειδικότερα

στην

παρούσα

εργασία

βασιζόμενοι

στη

μεθοδολογία των Anastasopoulos et al (1998) και στα ευρήματα των
Brandt et al (2005) [που έδειξαν ατροφία του ιπποκάμπου (σε
ποσοστό 16.9%) σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη απώλεια του
αιθουσαίου (bilateral vestibular loss), συνοδευόμενη από μειωμένη
απόδοση σε δοκιμασίες ελέγχου της χωρικής μνήμης] θα ερευνηθεί η
[9]

πιθανή επίδραση της σκλήρυνσης του ιπποκάμπου στην ικανότητα
προσανατολισμού στο χώρο, μετά από εφαρμογή αιθουσαίων και
ιδιοδεκτικών αυχενικών ερεθισμάτων.
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
Η ικανότητα προσανατολισμού στο χώρο είναι αποτέλεσμα μιας
πολύπλοκης δυναμικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις διαθέσιμες
πληροφορίες από τα αισθητικά συστήματα, τα οποία επεξεργάζεται ο
εγκέφαλος και τα συσχετίζει με προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες.
Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να εντοπίσουμε και να πιάσουμε
αντικείμενα στο χώρο, πρέπει να υπολογίσουμε τη θέση τους στο
χώρο αλλά και τη δική μας θέση. Η πληροφορία για τη θέση των
ειδώλων

των

αντικειμένων

στον

αμφιβληστροειδή

πρέπει

να

συνδυαστεί με τις πληροφορίες για τη θέση των οφθαλμών σε σχέση
με το κεφάλι και τη θέση του κεφαλιού ως προς τον κορμό και τη
βαρύτητα (Howard 1982, Martin 1995, Mergner et al 1997). Το σύνολο
αυτών των πληροφοριών μάς παρέχεται από τις αισθήσεις μας και
συγκεκριμένα από το οπτικό και αιθουσαίο σύστημα καθώς και από το
σύστημα των ιδιοδεκτικών υποδοχέων των μυών και των αρθρώσεων.
Στη συνέχεια ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και συνδυάζει τις αισθητικές
πληροφορίες, έχοντας σαν βάση αναφοράς για την αξιολόγηση και τον
καθορισμό των συντεταγμένων το σώμα μας [εγωκεντρικό πλαίσιο
αναφοράς (Andersen et al 1993, Ventre et al 1984, Vallar et al 1999)].
Βασική αρχή για τον καθορισμό των συντεταγμένων του
προσανατολισμού είναι η μέση γραμμή. Η εκτίμηση πως ένα
αντικείμενο βρίσκεται ακριβώς ευθεία μπροστά σημαίνει πως αυτό δεν
παρεκκλίνει ούτε δεξιά ούτε αριστερά από την προέκταση της μέσης
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γραμμής του σώματος. Πιθανώς το υποκειμενικό ευθεία μπροστά να
είναι συνδεδεμένο με την κατοπτρική συμμετρία του σώματος σε δεξιό
και αριστερό ήμισυ, με τη γεωμετρική μέση να αναπαριστά το σημείο
μηδέν του εγωκεντρικού πλαισίου αναφοράς για τον προσανατολισμό
σε

οριζόντιο

επίπεδο.

Υπάρχει

σαφής

νευροανατομική

βάση

διαχωρισμού δεξιού και αριστερού ημιπεδίου με τη μορφή των
χιαζόμενων κινητικών, οφθαλμοκινητικών και σωματοαισθητικών
οδών, όπως και της αναπαράστασης του περιβάλλοντος χώρου στον
οπτικό φλοιό του δεξιού και του αριστερού ημισφαιρίου. Έτσι ο
καθορισμός του υποκειμενικού ευθεία μπροστά στο χώρο συνίσταται
ουσιαστικά στην προβολή της μέσης γραμμής του ίδιου μας του
σώματος.
Παρόλα αυτά η λειτουργική οργάνωση του συστήματος
αναφοράς για τον προσανατολισμό δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε
αυτό το διαχωρισμό. Κάποιοι υποστηρίζουν πως το δεξιό ημισφαίριο
και ειδικότερα ο δεξιός βρεγματικός λοβός, παίζει στον άνθρωπο
κεντρικό συντονιστικό ρόλο στην ικανότητα προσδιορισμού της θέσης
του σώματος και των αντικειμένων στον περιβάλλοντα χώρο (Ventre
et al 1984, Vallar et al 1999). Για το λόγο αυτό εστιακές βλάβες του
δεξιού

βρεγματικού

λοβού,

που

εκδηλώνονται

κλινικά

με

συμπτωματολογία αμέλειας, σχετίζονται με σημαντικές διαταραχές του
προσανατολισμού.
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2. ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η κωδικοποίηση και η αποθήκευση χωρικών αναπαραστάσεων
μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση δυο τύπων αναπαραστάσεων, είτε
αυτών που θέτουν ως πλαίσιο αναφοράς το υποκείμενο και
ονομάζονται

εγωκεντρικές,

είτε

αυτών

που

αναφέρονται

σε

συντεταγμένες από το περιβάλλον και ονομάζονται αλλοκεντρικές. Οι
δύο τύποι αναπαραστάσεων φαίνεται να λειτουργούν παράλληλα και
να επιλέγονται ανάλογα με τη μορφή του έργου που πρέπει να γίνει,
αλλά και με τις διαθέσιμες αισθητικές πληροφορίες (πχ σκοτάδι ή
φως). Αυτή η παραδοχή είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων ερευνών και
αντιπαραθέσεων

(ειδικά

για

την

ύπαρξη

αλλοκεντρικών

αναπαραστάσεων).
Η καταγραφή νευρώνων που κωδικοποιούν τμήματα του
χώρου (place cells), στον ιππόκαμπο του ποντικού, από τους O'Keefe
και Dostrovsky το 1971 (στο Eihenbaum και Cohen, 2001), αλλά και
του ανθρώπου από τους Ekstrom et al ( 2003), έδωσε νέα ώθηση στη
διαμάχη ισχυροποιώντας τη θέση για την ύπαρξη και αλλοκεντρικών
αναπαραστάσεων. Παράλληλα η εύρεση και άλλων κυττάρων που
κωδικεύουν πληροφορίες για την κατεύθυνση της κεφαλής (head
direction cells), κυττάρων που κωδικοποιούν μια περιοχή στο χώρο
έχοντας υποδεκτικά πεδία με μορφή πλέγματος (grid cells) και
πρόσφατα κάποιων κυττάρων που πυροδοτούν με βάση την
απόσταση και τον προσανατολισμό ως προς εξωτερικά όρια (border
vector cells) (Solstad et al, 2008) έχει οδηγήσει στη δημιουργία
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νευρωνικών μοντέλων για την αλληλεπίδραση των δύο τύπων
χωρικής αναπαράστασης.
Ουσιαστικά οι δύο τύποι αναπαραστάσεων υποδεικνύουν δυο
διαφορετικές στρατηγικές προσανατολισμού και πλοήγησης στο χώρο.
Η στρατηγική που στηρίζεται σε εγωκεντρικές αναπαραστάσεις
ονομάζεται νοητή ανασύσταση διαδρομής (path integration). Πρόκειται
για τη διαδικασία όπου ο προσανατολισμός και η θέση ενός ζώου στο
χώρο ενημερώνονται διαρκώς (από οπτικά, ιδιοδεκτικά, αιθουσαία,
ακουστικά κλπ αισθητικά σήματα), με βάση το πόσο γρήγορα, πόσο
μακριά και με ποια κατεύθυνση αυτό κινείται στον περιβάλλοντα χώρο
(Taube 1999, Bertin και Berthoz, 2004). Σύμφωνα με αυτή τη
στρατηγική κωδικεύουμε και αποθηκεύουμε στη μνήμη τόσο τις
πληροφορίες για τις κινήσεις μας στο χώρο, όσο και τη σχετική προς
το σώμα μας θέση των αντικειμένων που μας περιβάλουν. Στη
συνέχεια μπορούμε να τις ανακαλέσουμε βήμα – βήμα προκειμένου
να προσανατολιστούμε (Taube, 1999).
Αντίθετα, όσοι υποστηρίζουν την ύπαρξη αλλοκεντρικών
αναπαραστάσεων, πιστεύουν ότι χρησιμοποιούμε ένα γνωστικό χάρτη
(cognitive map) του περιβάλλοντος χώρου και προσδιορίζουμε τη
θέση μας μέσα σε αυτόν. Οι υποστηρικτές των αλλοκεντρικών
αναπαραστάσεων δεν εξαιρούν την παρουσία και εγωκεντρικών.
Ουσιαστικά δεν θα μπορούσαν δεδομένου ότι η φύση της αντίληψης
έχει εγωκεντρικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια οποιαδήποτε είσοδος
πληροφοριών στην αλλοκεντρική αναπαράσταση γίνεται με πλαίσιο
αναφοράς τον εαυτό (Burgess, 2006). Προς ενίσχυση αυτής της
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άποψης δύο πρόσφατες έρευνες ηλεκτροφυσιολογίας σε ποντίκια,
πριν τον απογαλακτισμό τους, δείχνουν μια εγγενή ικανότητα στο
σχηματισμό των γνωστικών χαρτών. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τους
Wills et al (2010) και τους Langston et al (2010) φαίνεται ότι η
πυροδότηση κυττάρων τόπου (place cells), κυττάρων πλέγματος (grid
cells) και κυττάρων κατεύθυνσης της κεφαλής (head direction cells)
συμβαίνει ακόμα και κατά την πρώτη έξοδο των μικρών ποντικών για
αναζήτηση τροφής, προτού αυτά αποκτήσουν οποιαδήποτε εμπειρία
εξερεύνησης. Και τα τρία αυτά είδη κυττάρων θεωρείται ότι συμβάλουν
στην δημιουργία των αλλοκεντρικών, γνωστικών χαρτών. Από τα
αποτελέσματα και των δύο πειραμάτων προκύπτει ότι τα μεν κύτταρα
κατεύθυνσης κεφαλής (head direction cells) έχουν ήδη ικανότητα
πυροδότησης όμοια με του ενήλικου ποντικού, ενώ τα άλλα δύο είδη
κυττάρων (place cells και grid cells) εξελίσσονται ταχύτατα κατά την
εξερεύνηση

και

κατορθώνουν,

σε

σύντομο

διάστημα,

να

συγχρονιστούν και να φθάσουν στο επίπεδο των ενηλίκων ποντικών
(Wills et al 2010, Langston et al 2010).
Όπως είπαμε παραπάνω, στηριζόμενοι στα δεδομένα από τα
ζώα

και

ανάλογα

με

το

πλαίσιο

αναφοράς

(εγωκεντρικό

ή

αλλοκεντρικό), έχουν δημιουργηθεί νευρωνικά μοντέλα για τον τρόπο
κωδικοποίησης και αποθήκευσης στη μνήμη των πληροφοριών για το
χώρο, τα οποία ελέγχονται για την εφαρμογή τους στον άνθρωπο. Θα
αναφερθούμε εν συντομία σε δύο τέτοια μοντέλα.
Οι Wang και Spelke (2002) πρότειναν ένα μοντέλο που
αποτελείται από δύο τύπους εγωκεντρικής επεξεργασίας του χώρου
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και μια γεωμετρική λειτουργική μονάδα (geometric module). Οι δύο
εγωκεντρικές διαδικασίες είναι η εξαρτημένη από την οπτική γωνία
αναγνώριση του χώρου (viewpoint dependent scene recognition) και η
χωρική ενημέρωση των εγωκεντρικών θέσεων από την κίνηση (spatial
updating of egocentric locations by self motion). Η γεωμετρική
λειτουργική

μονάδα

αναπαριστά

γεωμετρικά

το

σχήμα

του

περιβάλλοντα χώρου και χρησιμεύει αποκλειστικά σε περίπτωση
αποπροσανατολισμού.

Σε

αυτή

την

περίπτωση

βοηθά

στον

επαναπροσανατολισμό, χωρίς όμως να συμμετέχει άμεσα στην
αναπαράσταση της θέσης των αντικειμένων. Στο μοντέλο αυτό δεν
υπάρχουν αλλοκεντρικές αναπαραστάσεις, αφού σύμφωνα με τους
εμπνευστές

του

αυτές

δεν

είναι

απαραίτητες.

Συγκεκριμένα

υποστηρίζουν ότι δεν είναι απαραίτητες στον άνθρωπο, αφού μέσω
της γλώσσας ή χαρτών κλπ μπορεί κάποιος να κωδικεύσει τις σχετικές
θέσεις αντικειμένων στο χώρο. Το μοντέλο αυτό έχει δεχτεί έντονη
κριτική, ειδικά ως προς το σκέλος του γεωμετρικού αρθρώματος.
Ένα συνδυαστικό (εγωκεντρικό και αλλοκεντρικό) μοντέλο είναι
αυτό των Byrne et al (2007). Οι εμπνευστές του συντάσσονται με την
άποψη ότι οι αλλοκεντρικές και οι εγωκεντρικές αναπαραστάσεις
συνυπάρχουν παράλληλα και αλληλεπιδρούν με τη βοήθεια ενός
συστήματος

μετάφρασης.

Συγκεντρώνοντας

τα

δεδομένα

από

διάφορες έρευνες, ο Byrne και οι συνεργάτες του προτείνουν την
ύπαρξη δυο παράλληλων συστημάτων όπου ο ιππόκαμπος (περιοχή
CA3) μαζί με τον περιρινικό (perirhinal cortex) και παραϊπποκάμπειο
φλοιό (parahippocampal cortex) παίζουν ρόλο στην αλλοκεντρική
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μακρόχρονη χωρική μνήμη (long term spatial memory), ενώ στο
προσφηνοειδές λοβίο (precuneus) τοποθετούν τις εγωκεντρικές
βραχύχρονες χωρικές μνήμες (short term spatial memory) και τη
φαντασίωση σκηνών στο χώρο (imagery). Επιπλέον το μοντέλο
διαθέτει ένα σύστημα μετάφρασης εγωκεντρικών - αλλοκεντρικών
αναπαραστάσεων, το οποίο εντοπίζουν στον οπίσθιο βρεγματικό
φλοιό (posterior parietal cortex) και τη βρεγματοϊνιακή αύλακα
(occipto- parietal sulcus). Σύμφωνα με το μοντέλο γίνεται μετάφραση
από αλλοκεντρικές μεσοκροταφικές αναπαραστάσεις σε εγωκεντρικές
μεσοβρεγματικές, για να γίνει η χωρική ενημέρωση και αναθεώρηση
(spatial updating) της θέσης του ατόμου στο χώρο, καθώς αυτό
κινείται.

Αυτή

η

αναθεωρημένη-

ενημερωμένη

εγωκεντρική

αναπαράσταση μεταφράζεται ξανά σε μεσοκροταφική αλλοκεντρική.
Με αυτή τη διαδικασία έχουμε ένα σταθερό γνωστικό χάρτη του
περιβάλλοντος χώρου στον οποίο συνεχώς ανανεώνεται η θέση του
ατόμου κατά την κίνηση του .

[17]

3. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

ΤΟΥ

ΑΥΧΕΝΑ

ΚΑΙ

ΤΟΥ

ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

3.1.

Το αιθουσαίο σύστημα
Το αιθουσαίο σύστημα περιλαμβάνει το αισθητήριο όργανο της

ισορροπίας, το αιθουσαίο νεύρο, τους αιθουσαίους πυρήνες του
στελέχους και τις πολλαπλές συνδέσεις τους με άλλα σημεία του
κεντρικού νευρικού συστήματος και με κέντρα του φλοιού (κυρίως
στον κροταφικό και βρεγματικό λοβό).
Το αισθητήριο όργανο της ισορροπίας βρίσκεται στο έσω ούς
καλά προστατευμένο μέσα στον οστέινο λαβύρινθο. Περιλαμβάνει την
αίθουσα (με το ελλειπτικό και το σφαιρικό κυστίδιο ) και τους τρεις
ημικύκλιους

σωλήνες

(οριζόντιο,

πρόσθιο

και

οπίσθιο)

τοποθετημένους σε ορθές κατά προσέγγιση γωνίες μεταξύ τους,
αντιπροσωπεύοντας τα τρία επίπεδα στον χώρο. Οι ημικύκλιοι
σωλήνες του δεξιού και του αριστερού λαβυρίνθου είναι οργανωμένοι
σε τρία λειτουργικά ζεύγη ανάλογα με το επίπεδο τους: οι δύο
οριζόντιοι και ο πρόσθιος του ενός, με τον οπίσθιο του άλλου.
Ο λειτουργικός ρόλος του οπίσθιου λαβυρίνθου είναι η συνεχής
σηματοδότηση της θέσης της κεφαλής στο πεδίο βαρύτητας και η
ανίχνευση μετακινήσεων της. Στροφική μετακίνηση της κεφαλής
ανιχνεύεται από το αντίστοιχο με τον άξονα περιστροφής, ζεύγος των
ημικύκλιων σωλήνων. Ομόλογο ερέθισμα για τους ημικύκλιους
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σωλήνες αποτελεί η γωνιώδης επιτάχυνση (για να προκληθεί κίνηση
της ενδολέμφου, πρέπει η ταχύτητα μετακίνησης να μην παραμένει
σταθερή αλλά να μεταβάλλεται). Ανάλογα γραμμική επιτάχυνση της
κεφαλής προκαλεί κίνηση της ενδολέμφου στο ελλειπτικό (οριζόντιες
επιταχύνσεις) ή στο σφαιρικό (κάθετες επιταχύνσεις) κυστίδιο.
Επιπλέον λόγω της ύπαρξης των ωτολίθων υπάρχει ένα συνεχές
ερέθισμα στα τριχωτά κύτταρα των κυστιδίων λόγω της βαρύτητας,
γεγονός εξαιρετικής σημασίας για τον προσανατολισμό και τη
διατήρηση της όρθιας στάσης (Guyton, 1991).
Η κίνηση της ενδολέμφου προκαλεί την παραγωγή νευρικών
ώσεων από τα τριχωτά κύτταρα (τύπου Ι και τύπου ΙΙ), μετακινώντας
τις ειδικές τριχοειδικές απολήξεις τους (στρεσόλιο και κινοσόλιο που
μαζί αποτελούν την ακουστική τρίχα). Οι ώσεις αυτές άγονται από το
αιθουσαίο νεύρο, που εισέρχεται στη γέφυρα και καταλήγει στους
τέσσερεις αιθουσαίους πυρήνες του στελέχους. Από εκεί ξεκινούν
νευρικές ίνες προς την επιμήκη δεσμίδα, τους οφθαλμοκινητικούς
πυρήνες, την παρεγκεφαλίδα, το νωτιαίο μυελό και το φλοιό. Μέσω
αυτών των οδών καθορίζονται τα θεμελιώδους σημασίας για την
ισορροπία και τον προσανατολισμό αντανακλαστικά, όπως το
αιθουσοοφθαλμιαίο, το αιθουσοαυχενικό και τα αιθουσονωτιαία
αντανακλαστικά (Guyton 1991,Kandel 2006).
Τα χαρακτηριστικά του αιθουσαίου συστήματος κατά τη
μεταφορά του σήματος δεν είναι ιδεώδη. Είναι γνωστό και καλά
μελετημένο πως το σύστημα ανεπαρκεί σε μετακινήσεις που γίνονται
με μικρή ταχύτητα (συχνότητα). Συγκεκριμένα μεμονωμένο αιθουσαίο
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ερέθισμα (ερεθισμός των οριζόντιων ημικύκλιων σωλήνων) γίνεται με
σχετική ακρίβεια αντιληπτό, όταν η συχνότητα περιστροφής είναι
μεγάλη. Όσο όμως η συχνότητα περιστροφής μειώνεται, τόσο ο
εξεταζόμενος υποεκτιμά την αλλαγή της θέσης του στο χώρο (Mergner
et al, 1991). Επίσης το αιθουσαίο σύστημα αδυνατεί να ανιχνεύσει
μετακινήσεις της κεφαλής που γίνονται με σταθερή ταχύτητα.
Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν ένα ρόλο του αιθουσαίου
στην αντίληψη και τη μνήμη του χώρου καθώς και στην αντίληψη της
κίνησης.

Αισθητικά

σήματα

από

πολλά

συστήματα,

συμπεριλαμβανομένων της γωνιώδους και γραμμικής επιτάχυνσης της
κεφαλής που προέρχεται από το αιθουσαίο, συμβάλλουν στην
ενοποίηση σε σύνολο της κίνησης προκειμένου να υπολογιστεί μια
περιστροφή ή μετακίνηση ή ακόμη και το σχήμα μιας διαδρομής.
Με τη συμβολή πολλών ερευνητικών δεδομένων αρχίζει να
εδραιώνεται η άποψη ότι το αιθουσαίο έχει σημαντική συνεισφορά στη
μνήμη του χώρου. Σε μια δοκιμασία ελέγχου της χωρικής μνήμης
υγιείς μάρτυρες μπορούσαν, μετά από μια πλήρη περιστροφή του
σώματος και χωρίς καμία οπτική αναφορά, να κάνουν μια ακριβή
σακκαδική κίνηση προς ένα αρχικό σημείο προσήλωσης (fixation
point) σε αντίθεση με ασθενείς με βλάβες του αιθουσαίου (Nakamura
και Bronstein, 1995). Επίσης οι Brookes et al (1993) έδειξαν ότι μετά
από μια παθητική περιστροφή στο σκοτάδι οι συμμετέχοντες
μπορούσαν να επαναπροσδιορίσουν με τη βοήθεια ενός joystick την
αρχική τους θέση με ακρίβεια, ενώ δε συμβαίνει το ίδιο σε ασθενείς με
αμφίπλευρη ή μονόπλευρη απώλεια του περιφερικού αιθουσαίου
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συστήματος. Όμοια οι Presson και Montello (1994) και ο Rieser (1989)
βρήκαν ότι η ακρίβεια των απαντήσεων, στη δοκιμασία να δείχνουμε
με κλειστά μάτια προς απομνημονευμένες θέσεις στο χώρο, μειώνεται
πολύ

περισσότερο

στη

συνθήκη

όπου

φανταζόμαστε

ότι

περιστρεφόμαστε από ότι στη συνθήκη πραγματικής περιστροφής
(όπου υπάρχει πραγματικός ερεθισμός του αιθουσαίου).
Σημαντική φαίνεται να είναι η συμβολή του αιθουσαίου και στην
ικανότητα να ανασύρουμε από τη μνήμη μια διαδρομή, που έχουμε
διανύσει με το μηχανισμό της ανασύστασης της διαδρομής (path
integration). Σύμφωνα με τους Ivanenko et al (1997) η ικανότητα να
αναπαράγουμε μια ακολουθούμενη διαδρομή χωρίς διακριτά οπτικά
σημεία να μας βοηθούν μάλλον δεν είναι τέλεια αλλά τα γενικά
χαρακτηριστικά της διαδρομής είναι προσβάσιμα, όταν το αιθουσαίο
λειτουργεί, ακόμα και χωρίς τη βοήθεια της όρασης ή του ιδιοδεκτικού
συστήματος των υποδοχέων .

3.2.

Το σύστημα των ιδιοδεκτικών υποδοχέων του αυχένα
Το ιδιοδεκτικό σύστημα του ανθρώπου αποτελείται από ένα

πολύπλοκο και εκτεταμένο δίκτυο υποδοχέων κατανεμημένων με
καθορισμένο τρόπο στους μυς, τους τένοντες, τις αρθρώσεις και το
δέρμα. Οι υποδοχείς αυτοί είναι μυϊκές άτρακτοι, τα τενόντια όργανα
του Golgi, τα σωμάτια Pacini και οι ελεύθερες νευρικές απολήξεις. Οι
ιδιοδεκτικοί υποδοχείς παρέχουν πληροφορίες για τη σχετική θέση
των μελών του σώματος και τις μεταβολές της. Με την εξαίρεση των
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υποδοχέων των πελμάτων, δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
τον προσανατολισμό του σώματος ως προς τη βαρύτητα, αλλά μόνο
για τη θέση ενός μέρους του σώματος σε σχέση με τα άλλα.
Οι σημαντικότεροι υποδοχείς είναι οι μυϊκές άτρακτοι. Κάθε
μυϊκή άτρακτος αποτελείται από 5-10 μικρές σκελετικές ίνες μήκους
10mm,

περιβαλλόμενες

από

κάψα

(ενδοκαψικές

ίνες)

και

τοποθετημένες παράλληλα προς τις μεγαλύτερες εξωκαψικές ίνες του
μυός. Τα άκρα τους προσφύονται στα έλυτρα των εξωκαψικών
σκελετικών μυϊκών ινών ή στον τένοντα του μυός. Τα άκρα της
ενδοκαψικής

ίνας

συστέλλονται,

όταν

διεγείρονται

από

τις

γ

φυγόκεντρες ίνες. Η κεντρική περιοχή των ενδοκαψικών ινών δεν έχει
ινίδια ακτίνης και μυοσίνης και δε συστέλλεται, όταν συστέλλονται τα
άκρα τους. Διαθέτει δύο τύπους αισθητικών απολήξεων, την
πρωτεύουσα τύπου Ια απόληξη και τις δύο δευτερεύουσες, τύπου ΙΙ
απολήξεις, που περιτυλίγονται στις ενδοκαψικές ίνες και διεγείρονται,
όταν διεγερθεί η κεντρική τους μοίρα (Peterson και Richmond 1988,
Rothwell 1994).
Οι μυϊκές άτρακτοι είναι υποδοχείς τάσεως που ανιχνεύουν και
σηματοδοτούν τις αλλαγές στο μήκος των μυών, καθώς και την
ταχύτητα με την οποία συμβαίνουν οι αλλαγές αυτές. Διάταση
(επιμήκυνση) του μυός προκαλεί διάταση των ενδοκαψικών ινών και
αύξηση

του

ρυθμού

των

ώσεων,

που

άγονται

τόσο

στην

παρεγκεφαλίδα όσο και στο νωτιαίο μυελό, εξυπηρετώντας το
μυοκλονικό αντανακλαστικό (την αντανακλαστική σύσπαση του μυός,
που έτσι αντιστέκεται στην περαιτέρω διάταση του). Αντίθετα,
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σύσπαση του μυός προκαλεί βράχυνση και των ενδοκαψικών ινών, με
αποτέλεσμα τη μείωση των ώσεων τους.
Το ιδιοδεκτικό σύστημα των μυών και των αρθρώσεων του
αυχένα αποτελείται από τους ίδιους με το υπόλοιπο σώμα
διαφορετικούς πληθυσμούς ειδικών υποδοχέων. Όμως, επειδή ο
ρόλος του αυχένα είναι σημαντικός, κυρίως γιατί στηρίζει και κινεί την
κεφαλή και μαζί με αυτήν και τους λαβυρίνθους και τους οφθαλμούς, η
πυκνότητα και η οργάνωση των ιδιοδεκτικών υποδοχέων του καθώς
και οι συνδέσεις τους με άλλα σημεία του κεντρικού νευρικού
συστήματος εμφανίζουν ιδιαιτερότητες. Οι περισσότεροι μύες του
αυχένα περιέχουν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό μυϊκών ατράκτων
οργανωμένων σε λειτουργικές ομάδες. Επίσης οι αρθρώσεις των
αυχενικών σπονδύλων περιέχουν τουλάχιστον δύο ειδών ιδιοδεκτικών
υποδοχέων, σωμάτια του Pacini και ελεύθερες νευρικές απολήξεις. Οι
πλούσιες αισθητικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται από αυτό το
σύστημα υποδοχέων δημιουργούν ένα λεπτομερή τοπογραφικό και
λειτουργικό χάρτη των γεγονότων, που σχετίζονται με τη θέση και την
κίνηση της κεφαλής. Οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται σε τρία
διαφορετικά επίπεδα:
 στον αυχενικό νωτιαίο μυελό,
 στο στέλεχος (κύριος σφηνοειδής πυρήνας, έξω σφηνοειδής
πυρήνας, αιθουσαίοι πυρήνες) και
 στην παρεγκεφαλίδα.
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Το σύστημα των ιδιοδεκτικών υποδοχέων μελετάται συχνά
χρησιμοποιώντας

ως

ερέθισμα

τη

δόνηση

των

μυών.

Έτσι,

ερεθίζοντας με δόνηση τις μυϊκές ατράκτους, ο εγκέφαλος λαμβάνει
σήμα ότι έχει γίνει επιμήκυνση του μυ, άρα έχει αλλάξει η θέση του
σώματος,

και

σε

φυσιολογικούς

μάρτυρες

αυτό

οδηγεί

σε

αντισταθμιστικές αλλαγές της θέσης του σώματος (Goodwin et al
1972, Lackner 1998). Ερεθισμός με δόνηση των αυχενικών μυών ή
των τενόντων τους έχει βρεθεί ότι οδηγεί σε ψευδαίσθηση κίνησης ή
και σε πραγματική κίνηση της κεφαλής ή όλου του σώματος (Taylor
και McCloskey 1991, Lekhel et al 1998) καθώς και σε οπτική
ψευδαίσθηση κίνησης ενός σταθερού αντικειμένου (Biguer et al,
1988). Επιπλέον μέσα από μελέτες φυσικού ερεθισμού του αυχένα
(περιστροφή της κεφαλής ως προς τον κορμό) έχει εδραιωθεί η
σημαντικότητα του ιδιοδεκτικού συστήματος του αυχένα, όχι μόνο για
την αντίληψη της θέσης και τη στάση της κεφαλής (Mergner et al,
1991), αλλά και για τον οπτικό εντοπισμό αντικειμένων στο χώρο
(Mauer et al, 1997). Τέλος, το ιδιοδεκτικό σύστημα του αυχένα
φαίνεται να παίζει ρόλο και στη χωρική μνήμη. Στην έρευνα των
Guariglia et al (1998) που έγινε σε ασθενείς με αμέλεια, βρέθηκε ότι, οι
χαρακτηριστικές

της πάθησης

ασυμμετρίες

στη

μνήμη,

όπως

εκδηλώνονται μέσω της ζωγραφικής απεικόνισης γνωστών περιοχών,
μειώθηκαν μετά από ερεθισμό των αυχενικών μυών στην ομόπλευρη
της βλάβης μεριά.
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3.3.

Αλληλεπίδραση αιθουσαίου και ιδιοδεκτικού συστήματος
του αυχένα
Η πληροφορία που παρέχει το αιθουσαίο σύστημα για τις

αλλαγές της θέσης της κεφαλής στο χώρο δεν θα μπορούσε να
χρησιμεύσει χωρίς την αντίστοιχη πληροφορία για τη σχετική θέση της
κεφαλής ως προς τον κορμό, που μας παρέχει το ιδιοδεκτικό σύστημα
του αυχένα. Ήδη από το 1950 οι Holst και Mittelstaedt αναγνώρισαν
τη σημασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο συστημάτων,
διατυπώνοντας την άποψη πως εξαιτίας της αλληλεπίδρασης των
σημάτων από το αιθουσαίο και το ιδιοδεκτικό σύστημα του αυχένα, ο
έλεγχος της θέσης του κορμού στο χώρο από το αιθουσαίο σύστημα
επιτυγχάνεται σαν να εδράζονταν οι υποδοχείς του στον κορμό και όχι
στην

κεφαλή

(στο

Mergner

et

al,

1992).

Φαίνεται

πως

αλληλεπιδρώντας τα δυο συστήματα συνδέουν διαφορετικά μέρη του
σώματος έτσι ώστε αισθητικές πληροφορίες από ένα μέρος του
σώματος να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της στάσης
και τον προσανατολισμό και σε άλλα σημεία του σώματος (Mergner et
al, 1992).
Με εξωκυττάριες καταγραφές από τους αιθουσαίους πυρήνες
και τον αιθουσαίο φλοιό της γαλής, κατά τη διάρκεια φυσικού
ερεθισμού των οριζόντιων ημικύκλιων σωλήνων και των μυϊκών
ατράκτων του αυχένα, οι Anastasopoulos και Mergner (1982)
απέδειξαν ότι η αλληλεπίδραση των δύο συστημάτων είναι γραμμική
στο επίπεδο των αιθουσαίων πυρήνων καθώς και ότι το κεντρικό
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νευρικό σύστημα χρησιμοποιεί την πληροφορία αυτή στη ρύθμιση της
θέσης του κορμού και της κεφαλής στο χώρο.
Επίσης με εξωκυττάριες καταγραφές από τον έξω σφηνοειδή
πυρήνα της γαλής κατά τη διάρκεια μεταβολής της θέσης της κεφαλής
σε σχέση με τον κορμό στο οριζόντιο επίπεδο, οι ίδιοι ερευνητές
απέδειξαν πως στον πυρήνα αυτό κωδικοποιείται η αλλαγή της θέσης
και η ταχύτητα με την οποία αυτή συντελείται. Με ψυχοφυσικές
μεθόδους

μελετήθηκε

αισθητικών

αυτών

σε

ανθρώπους

σημάτων

και

η

η

αλληλεπίδραση
συμβολή

τους

των
στον

προσανατολισμό στο χώρο, μετά από ερεθισμό των οριζόντιων
ημικύκλιων σωλήνων και των μυϊκών ατράκτων του αυχένα (Mergner
et al 1992, Mauer et al 1997).
Αποδείχθηκε

πως

υπάρχει

στενή,

και

μάλιστα

γραμμική,

αλληλεπίδραση του αιθουσαίου και του ιδιοδεκτικού συστήματος του
αυχένα για την πρόσληψη της θέσης του σώματος μας αλλά και των
αντικειμένων

στο

χώρο.

Συγκεκριμένα

μεμονωμένο

αιθουσαίο

ερέθισμα (περιστροφή ολόκληρου του κορμού και της κεφαλής μαζί,
με το προφίλ της περιστροφής να είναι ημιτονοειδές ή υπερυψωμένου
συνημιτόνου) γίνεται με σχετική ακρίβεια αντιληπτό, όταν η ταχύτητα
περιστροφής είναι μεγάλη, όταν δηλαδή ο συντελεστής ενίσχυσης του
είναι κοντά στη μονάδα. Όσο όμως η ταχύτητα περιστροφής μειώνεται
(ιδιαίτερα όταν η συχνότητα της είναι κάτω από το 0,1 Hz), ο
συντελεστής ενίσχυσης του αιθουσαίου σήματος είναι εμφανώς
μικρότερος της μονάδας, με άλλα λόγια η αλλαγή της θέσης του
εξεταζόμενου στο χώρο υποεκτιμάται (Mergner et al, 1998).
[26]

Ανάλογα μεγάλης ταχύτητας μεμονωμένη μετακίνηση του κορμού
κάτω από την ακίνητη κεφαλή στο σκοτάδι γίνεται με ακρίβεια
αντιληπτή. Όμως με τη μείωση της ταχύτητας περιστροφής οι
εξεταζόμενοι υπόκεινται όλο και περισσότερο στην ψευδαίσθηση πως
μετακινείται, όχι ο κορμός, αλλά η κεφαλή προς την αντίθετη
κατεύθυνση.
Σε περιστροφική μετακίνηση μόνο της κεφαλής με τον κορμό να
παραμένει ακίνητος (συνεργιστικός συνδυασμός αιθουσαίου και
αυχενικού

ερεθίσματος),

οι

απαντήσεις

των

εξεταζόμενων

παραμένουν χαρακτηριστικά ακριβείς, ανεξάρτητα από την ταχύτητα
περιστροφής (ακόμα δηλαδή και για πολύ αργές μετακινήσεις). Αυτό
σημαίνει πως το σφάλμα που παρατηρείται σε καθένα από αυτά τα
δύο συστήματα ξεχωριστά αλληλοεξουδετερώνεται. Αν αντίθετα
εφαρμοστούν ερεθίσματα στα οποία το αιθουσαίο και το ιδιοδεκτικό
σύστημα

του

αυχένα

παρέχουν

αντικρουόμενες

μεταξύ

τους

πληροφορίες (περιστροφή του κορμού προς μία κατεύθυνση και της
κεφαλής προς τον κορμό στην αντίθετη κατεύθυνση), το σφάλμα στην
εκτίμηση της θέσης στο χώρο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο (το σφάλμα
των δύο σημάτων προστίθεται) (Mergner et al, 1998).
Η γραμμική αλληλεπίδραση του αιθουσαίου και του αυχενικού
συστήματος σχηματικά καταγράφεται στο μοντέλο που προτείνουν οι
Mergner et al (1992). Στο νευρωνικό αυτό μοντέλο προσομοιάζονται
τα χαρακτηριστικά των δύο συστημάτων (ουδοί διεγερσιμότητας,
θόρυβος, φίλτρα) και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση με τέτοιο τρόπο,
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ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή των παραπάνω πειραματικών
δεδομένων.

3.4.

Σύνδεση ιπποκάμπου και αιθουσαίου συστήματος

Μελέτες σε ζώα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πολυσυναπτικών
οδών σύνδεσης από το αιθουσαίο όργανο προς τον ιππόκαμπο
(Smith et al, 2005). Η κυρίαρχη άποψη για την ανατομική σύνδεση του
αιθουσαίου με τον ιππόκαμπο είναι ότι πιθανόν η αιθουσαία είσοδος
στον ιππόκαμπο προκύπτει μέσω θαλαμικών προβολών προς το
βρεγματικό φλοιό, ο οποίος στη συνέχεια προβάλει στον ιππόκαμπο
μέσω του περιρινικού και ενδορινικού φλοιού (Smith, 1997).
Υπάρχουν και άλλοι, όπως οι Taube et al (1996), που προτείνουν μια
πιο άμεση ανατομική σύνδεση των δυο οργάνων. Στηριζόμενοι σε
ευρήματα των Liu et al, 1984 (στο Taube et al,1996: ότι ο έσω
αιθουσαίος πυρήνας και ο πρότακτος πυρήνας του υπογλώσσιου
νεύρου προβάλουν στον ραχιαίο πυρήνα της καλύπτρας, που
προβάλει στον έξω πυρήνα του μαστίου, ο οποίος με τη σειρά του
προβάλει άμεσα στο πρόσθιο ραχιαίο τμήμα των πρόσθιων
θαλαμικών πυρήνων), ισχυρίζονται ότι είναι πιθανό τα κύτταρα
κατεύθυνσης κεφαλής (head direction cells), που βρίσκονται στους
πρόσθιους θαλαμικούς πυρήνες, να μεταφέρουν πληροφορίες από το
αιθουσαίο

προς

τον

ιππόκαμπο

μέσω

(postsubiculum) και του ενδορινικού φλοιού.
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του

μεταϋποθέματος

Πολλές έρευνες δείχνουν τη λειτουργική διασύνδεση των δύο
συστημάτων.
λαβυρίνθου

Μελέτες
ινδικών

ηλεκτρικού

χοιριδίων

ερεθισμού

έδειξαν

του

ότι προκαλεί

αιθουσαίου
ηλεκτρική

δραστηριότητα στον ιππόκαμπο, ανεξάρτητα από το σημείο του
ερεθισμού (ημικύκλιοι σωλήνες, ελλειπτικό ή κυστικό σφαιρίδιο).
Όμοια οι Horii et al (2004) βρήκαν ότι ο ερεθισμός του έσω αιθουσαίου
πυρήνα του ποντικού προκαλεί αύξηση του ρυθμού πυροδότησης σε
νευρώνες του ιπποκάμπου (ειδικότερα σε complex spiking place
cells). Παρόμοια ερευνητικά δεδομένα έχουμε και από μελέτες σε
ανθρώπους. Χαρακτηριστικά οι Vitte et al (1996), έδειξαν ότι μετά από
θερμοδιακλυσμό (θερμική διέγερση των λαβυρίνθων είτε με κρύο είτε
με ζεστό νερό σε βαθμονομημένη θερμοκρασία) παρουσιάζεται
διέγερση του ιπποκάμπου,

του υποθέματος του ιπποκάμπου

(subiculum) και του οπισθοσπλήνιου φλοιού (retrosplenial cortex) στη
λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI). Νευροχημικές μελέτες
δείχνουν ότι μια περιφερική βλάβη του αιθουσαίου μπορεί να
προκαλέσει μείωση στην έκφραση των NMDA υποδοχέων του
ιπποκάμπου (Liu et al, 2003). Δεδομένου ότι οι NMDA υποδοχείς
παίζουν σημαντικό ρόλο στη μνήμη, στη μάθηση και στη μακρόχρονη
ενδυνάμωση, μπορεί αυτό το εύρημα να βοηθήσει να εξηγηθούν οι
μαθησιακές και μνημονικές δυσκολίες, που εμφανίζονται σε ασθενείς
με βλάβη στο αιθουσαίο όργανο.
Εντυπωσιακές είναι και οι μελέτες που καταδεικνύουν αύξηση της
μνημονικής ικανότητας μετά από ερεθισμό του αιθουσαίου οργάνου με
θερμοδιακλυσμό. Ειδικότερα οι Bachtold et al (2001) αναφέρουν ότι η
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θερμική διέγερση με κρύο νερό μπορεί να βελτιώνει την λεκτική και τη
χωρική μνήμη (με μεγαλύτερη επίδραση όταν γινόταν στο δεξιό
λαβύρινθο). Σε μια πιο πρόσφατη έρευνα οι Wilkinson et al (2008)
μελέτησαν την επίδραση ερεθισμού του λαβυρίνθου στη μνήμη για
πρόσωπα αλλά χωρίς τις παρενέργειες του θερμοδιακλυσμού
(νυσταγμός, ίλιγγος, ναυτία, έμετος). Προκειμένου να το επιτύχουν,
χρησιμοποίησαν μικρής έντασης διπολικό ηλεκτρικό ερεθισμό του έσω
ωτός (με ένταση χαμηλότερη της ουδού

ενεργοποίησης των

αιθουσαίων αντανακλαστικών) και σύγκριναν τις επιδράσεις του
ανάλογα με την τοποθέτηση της ανόδου στο δεξί ή στο αριστερό αυτί.
Το συμπέρασμα τους ήταν ότι ο ηλεκτρικός ερεθισμός του αιθουσαίου
μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη για πρόσωπα (πιθανώς εξαιτίας
αύξησης της αιματικής ροής στον δεξιό κροταφικό και βρεγματικό
φλοιό) και η επίδραση ήταν μεγαλύτερη, όταν τοποθέτησαν την άνοδο
στο αριστερό αυτί.
Αυτή η έρευνα συμπληρώνει μια σειρά άλλων ερευνών, που
δείχνουν ότι ο ερεθισμός του αιθουσαίου μειώνει τα συμπτώματα της
προσωποαγνωσίας (Wilkinson et al, 2005), του νευροπαθητικού
πόνου (Ramachandran et al, 2007) και της αμέλειας (Rorsman et al,
1999). Μάλιστα οι Karnath και Dieterich (2006) προτείνουν ως αιτία
της αμέλειας μετά από εγκεφαλική βλάβη, τη διαταραχή της
λειτουργίας του αιθουσαίου, που έχει ως αποτέλεσμα αλλαγές στην
νευρωνική αναπαράσταση του χώρου. Όμοια σε έρευνα σε ασθενείς
με αμέλεια (hemineglect) έχει βρεθεί ότι θερμικός ερεθισμός των
ημικυκλικών σωλήνων του αιθουσαίου μπορεί να μειώσει την
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σοβαρότητα των γνωστικών συμπτωμάτων της νόσου (Rode και
Pernin,1994).

4. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ
Η σκλήρυνση ιπποκάμπου, σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνωση για
την καταπολέμηση της επιληψίας (International League Against
Epilepsy) είναι μια υποκατηγορία της κροταφικής επιληψίας (Wieser et
al, 2004). Παρουσιάζει χαρακτηριστική απώλεια των νευρώνων του
ιπποκάμπου και αντικατάσταση τους από κύτταρα της νευρογλοίας.
Είναι σημαντικό η πάθηση να αναγνωρίζεται νωρίς, καθώς στη
σκλήρυνση ιπποκάμπου οι επιληπτικές κρίσεις και οι συνέπειες τους
μπορούν να εξαλειφθούν με χειρουργική εξαίρεση του πρόσθιου
τμήματος του κροταφικού λοβού, σε ποσοστό 60 με 80% των
ασθενών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν σκεφτεί κανείς ότι
υπολογίζεται ότι 90% των ασθενών με κροταφική επιληψία έχουν
άλλοτε άλλου βαθμού απώλεια νευρώνων του ιπποκάμπου ενώ το
70% μάλλον πάσχει από σκλήρυνση ιπποκάμπου (Engel, Williamson,
Wieser, 2008).
Η νευροπαθολογία της σκλήρυνσης ιπποκάμπου είναι αυτό που
την

διαφοροποιεί

από

άλλες

κροταφικές

επιληψίες.

Ο

όρος

ιπποκάμπεια σκλήρυνση αναφέρεται σε ένα ειδικό τύπο απώλειας
ιπποκαμπικών νευρώνων, που αφορούν κυρίως στην CA1 περιοχή
καθώς και στην πύλη του ιπποκάμπου και δευτερευόντως στην CA2
περιοχή (Engel, Williamson, Wieser, 2008). Αυτή η ειδίκευση στη
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νευρωνική απώλεια τη διαφοροποιεί από τη μη ειδική απώλεια
νευρώνων, που συμβαίνει όταν εμπλέκονται άλλες παθογένειες. Άλλα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιπποκάμπειας σκλήρυνσης είναι η
εκβλάστηση των παράπλευρων αξονικών κλωνίων της βρυώδους ίνας
(mossy fiber sprouting) και η επιλεκτική απώλεια της σωματοστατίνης
και του νευροπεπτιδίου Υ (Engel, Williamson, Wieser, 2008).
Κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου που βοηθούν στη διάγνωση είναι:


η εμφάνιση πυρετικών σπασμών με αυξημένη συχνότητα
στην παιδική ηλικία,



το ιστορικό επιληπτικών κρίσεων στην οικογένεια,



η εμφάνιση συμπτωμάτων νωρίς στη ζωή (συνήθως προς
το τέλος της πρώτης δεκαετίας),



οι τυπικές απλές και σύνθετες εστιακές κρίσεις,



η τυπική εικόνα στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.

Η διάγνωση πιστοποιείται με λήψη μαγνητικής τομογραφίας όπου θα
φανεί ατροφία του ιππόκαμπου και αυξημένο Τ2 σήμα (Engel,
Williamson, Wieser, 2008).
Η

θεραπευτική

αντιεπιληπτικών

αντιμετώπιση

φαρμάκων.

Το

στηρίζεται

βασικότερο

στη

πρόβλημα

λήψη
στην

αντιεπιληπτική φαρμακευτική αγωγή είναι η εμφάνιση αντοχής στο ένα
τρίτο των επιληπτικών ασθενών, που την καθιστά αναποτελεσματική.
Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα είναι η εμφάνιση ανεπιθύμητων
ενεργειών μετά από μακροχρόνια χρήση (Τριανταφύλλου, 2000).
Όπως

αναφέρθηκε

και

παραπάνω,
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ειδικά

στην

σκλήρυνση

ιπποκάμπου, είναι πολύ σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση της
νόσου σε αρχικό στάδιο. Η νευροχειρουργική εξαίρεση του πρόσθιου
τμήματος του κροταφικού λοβού στην αρχή της νόσου αποτελεί την
καλύτερη δυνατή θεραπευτική αντιμετώπιση της (Engel, Williamson,
Wieser, 2008).

5. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Για τον πειραματικό σχεδιασμό της παρούσας μελέτης
βασιστήκαμε στη μεθοδολογία των Anastasopoulos et al (1998) και
στα ευρήματα των Brandt et al (2005) που κατέδειξαν ατροφία του
ιπποκάμπου (σε ποσοστό 16.9%) σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη
απώλεια του περιφερικού αιθουσαίου συστήματος, συνοδευόμενη από
μειωμένη απόδοση σε δοκιμασίες ελέγχου της χωρικής μνήμης. Όπως
είδαμε παραπάνω, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν
τη σύνδεση αιθουσαίου οργάνου και ιπποκάμπου, ενώ πολλά
πειράματα εμπλέκουν και τις δύο αυτές εγκεφαλικές δομές τόσο στην
ικανότητα προσανατολισμού και πλοήγησης στο χώρο, όσο και στη
χωρική μνήμη.
Σκοπός μας ήταν, αντιστρέφοντας μερικώς τις συνθήκες στη
έρευνα των Brandt et al (2005), να ελέγξουμε αν δεδομένη ατροφία
του ιπποκάμπου (νευρωνική απώλεια στη σκλήρυνση ιπποκάμπου)
επηρεάζει την ικανότητα προσανατολισμού στο χώρο, μετά από
εφαρμογή αιθουσαίων και ιδιοδεκτικών αυχενικών ερεθισμάτων. Για το
σκοπό αυτό συγκρίναμε τις επιδόσεις τριών ομάδων συμμετεχόντων
[33]

(υγιείς, ασθενείς με δεξιά σκλήρυνση ιπποκάμπου και ασθενείς με
αριστερή σκλήρυνση ιπποκάμπου) στην ικανότητα προσανατολισμού
στο σκοτάδι, μετά από την εφαρμογή περιστροφικών ερεθισμάτων.
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Στην έρευνα συμμετείχαν έντεκα υγιείς μάρτυρες χωρίς
νευρολογικές παθήσεις και δέκα ασθενείς με διαγνωσμένη σκλήρυνση
ιπποκάμπου, εκ των οποίων οι τέσσερεις είχαν σκλήρυνση δεξιού
ιπποκάμπου και οι έξι αριστερού. Στην ομάδα των ασθενών υπήρχαν
τρεις άνδρες και επτά γυναίκες (ποσοστό 30% και 70% αντίστοιχα),
ενώ στην ομάδα των υγιών πέντε άνδρες και έξι γυναίκες (ποσοστό
45,5% και 55,5% αντίστοιχα). Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 38,9 έτη (±
14,7έτη) για τους ασθενείς και 39,8 έτη (± 11,4 έτη) για τους υγιείς.
Ειδικότερα στην ομάδα των ασθενών με αριστερή σκλήρυνση
ιπποκάμπου συμμετείχαν τρεις γυναίκες και ένας άνδρας (ποσοστό
75% και 25% αντίστοιχα) και ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 41 έτη
(±16,4 έτη). Στην ομάδα των ασθενών με δεξιά σκλήρυνση
ιπποκάμπου

συμμετείχαν

τέσσερεις

γυναίκες

και

δύο

άνδρες

(ποσοστό 66,7% και 33,7% αντίστοιχα) και ο μέσος όρος ηλικίας ήταν
τα 37,5 έτη (±15 έτη).

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
2.1.

Συσκευές και ερεθίσματα
Οι εξεταζόμενοι τοποθετούνταν σε ένα σκοτεινό θάλαμο, σε

καθιστή θέση σε ένα ειδικό ηλεκτροκίνητο έδρανο τύπου Barany
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(Toennies, Freiburg), το οποίο έχει τη δυνατότητα περιστροφής στο
οριζόντιο επίπεδο, γύρω από κατακόρυφο άξονα. Η κεφαλή των
συμμετεχόντων ήταν σταθεροποιημένη μέσω ενός οδοντιατρικού
προπλάσματος, το οποίο κρατούσαν σταθερά δαγκωμένο κατά τη
διάρκεια της εξέτασης. Το πρόπλασμα συγκρατούσε ειδική διάταξη,
στερεωμένη στο έδρανο πάνω από την κεφαλή των εξεταζομένων,
που είχε επίσης τη δυνατότητα να περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο
άξονα με το έδρανο (εικόνα 1). Λήφθηκε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε κατά
την τοποθέτηση των εξεταζόμενων, ο άξονας περιστροφής των
συσκευών να διέρχεται από το σημείο τομής της νοητής γραμμής, που
περνά δια μέσω των δύο ακουστικών πόρων και της μέσης οβελιαίας
ρινοϊνιακής γραμμής. Με αυτό τον τρόπο τα αιθουσαία ερεθίσματα,
που εφαρμόζονταν στους εξεταζόμενους, είχαν μόνο γωνιώδη και όχι
γραμμική συνιστώσα, διεγείροντας έτσι εκλεκτικά το ζεύγος των
οριζόντιων ημικυκλικών σωλήνων.
Η περιστροφή των δύο συσκευών (του εδράνου και της
διάταξης

συγκράτησης

της

κεφαλής),

καθορίζονταν

από

δύο

ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες, ελεγχόμενους από ειδικό ηλεκτρονικό
υπολογιστή παραγωγής ερεθισμάτων. Με τον τρόπο αυτό μπορούσε
να

επιτευχθεί

(προγραμματισμένων

εφαρμογή
εκ’

διαφορετικών
των

προτέρων)

κάθε

φορά

περιστροφικών

ερεθισμάτων, αμιγώς αιθουσαίων, αμιγώς αυχενικών ή συνδυασμού
αιθουσαίων και αυχενικών (βλέπε παρακάτω). Η διάταξη συγκράτησης
της κεφαλής ήταν εφοδιασμένη με ειδική συσκευή μέτρησης της ροπής
στρέψης του αυχένα, μέσω της οποίας μπορούσαμε να ελέγχουμε
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συνεχώς τη συμμόρφωση των εξεταζομένων στην οδηγία να κρατούν
σταθερά δαγκωμένο το οδοντιατρικό πρόπλασμα και να μη βοηθούν
ενεργητικά τις πιθανές μετακινήσεις της κεφαλής τους. Επιπλέον η
συμμόρφωση τους προς τις δοθείσες οδηγίες βρίσκονταν κάτω από
συνεχή οπτικό έλεγχο μέσω μιας ειδικής κάμερας υπέρυθρης
ακτινοβολίας, τοποθετημένης κατάλληλα στο σκοτεινό θάλαμο.

Εικόνα 1. Απεικόνιση της πειραματικής διάταξης με το περιστρεφόμενο έδρανο, την
ειδική συσκευή συγκράτησης της κεφαλής, τον κινητήρα περιστροφής της και την πηγή
φωτεινής ακτινοβολίας. Ο κινητήρας περιστροφής του εδράνου βρίσκεται στη βάση του.
Οι συσκευές περιβάλλονται από την κυλινδρική οθόνη προβολής του φωτεινού στόχου.
Πάνω στο έδρανο διακρίνεται και ο μοχλός που χρησιμοποιούσαν οι εξεταζόμενοι για τη
μετακίνηση του φωτεινού στόχου.
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Το έδρανο ήταν τοποθετημένο σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο
με δυνατότητα δημιουργίας απόλυτου σκότους στο κέντρο μιας
κυλινδρικής οθόνης ακτίνας 1,6m. Πάνω στην οθόνη προβάλλονταν
στο ύψος του βλέμματος των εξεταζομένων ένας φωτεινός στόχος
20cd/cm2 και

φωτεινότητας

οπτικής

γωνίας

0,2ο.

Ο

στόχος

προερχόταν από πηγή φωτεινής ακτινοβολίας (laser), η προβολή δε
και

η

κίνηση

του

γύρω

από

τον

ίδιο

κατακόρυφο

άξονα

εξασφαλίζονταν με την τεχνική της αντανάκλασης από κατοπτρικό
γαλβανόμετρο, ομόκεντρα τοποθετημένου πάνω από τη διάταξη
στήριξης της κεφαλής.
Ο

προσωπικός

ερεθισμάτων

ήταν

ηλεκτρονικός

εφοδιασμένος

(Reizgen-Dr.F.Aiple,Freiburg),

ειδικά

με

υπολογιστής

παραγωγής

υπολογιστικό

πρόγραμμα

κατασκευασμένο,

ώστε

να

παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της θέσης και της κίνησης των
συσκευών, δηλαδή του εδράνου και της διάταξης συγκράτησης της
κεφαλής και του κατοπτρικού γαλβανόμετρου. Το σήμα για το άναμμα
ή σβήσιμο της πηγής του φωτεινού στόχου επίσης καθοριζόταν μέσω
αυτού του προγράμματος. Συγκεκριμένα για κάθε πειραματικό βήμα
και για κάθε ένα από τα όργανα ξεχωριστά προγραμματίζαμε εκ των
προτέρων την κατάλληλη αλληλουχία εντολών. Με αυτές τις εντολές
ελέγχονταν όλες οι παράμετροι της κίνησης των συσκευών, δηλαδή η
κατεύθυνση, το πλάτος, η χρονική στιγμή της έναρξης, η διάρκεια
καθώς και το προφίλ της χρησιμοποιούμενης ταχύτητας κίνησης. Ο
υπολογιστής συνδεόταν με τις συσκευές μέσω ειδικής κάρτας που
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μετέτρεπε τα ψηφιακά σήματα σε αναλογικά, μεταφέροντας τελικά τις
κατάλληλες εντολές στις επιμέρους συσκευές.
Η μετακίνηση του φωτεινού στόχου ελεγχόταν από δύο
ανεξάρτητες μεταξύ τους πηγές:


από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή παραγωγής ερεθισμάτων,
που είχε ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση του φωτεινού στόχου
κατά 10ο κάθε φορά (σχήμα 1). Κατά τη μετακίνηση ο στόχος
έσβηνε για 100 msec έτσι ώστε η μετακίνηση να γίνεται
αντιληπτή ως επανεμφάνιση (άλμα) του στόχου σε μια νέα
θέση, δεξιά ή αριστερά από την προηγούμενη.



από έναν ειδικό μοχλό (joystick), που κρατούσαν στα χέρια
τους οι εξεταζόμενοι κατά τη διάρκεια των καταγραφών.
Μετακινώντας το μοχλό δεξιά ή αριστερά, σύμφωνα με τις
οδηγίες (βλέπε παρακάτω), μέσω σύνδεσης με διαφορικό
ενισχυτή με το κατοπτρικό γαλβανόμετρο είχαν τη δυνατότητα
να το περιστρέφουν, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα
αντίστοιχη μετακίνηση του φωτεινού στόχου.
Χρησιμοποιήθηκαν περιστροφικά ερεθίσματα μεγάλης, μέσης

και μικρής διάρκειας. Η διάρκεια τους ήταν 10, 5, και 1,25 sec
αντίστοιχα. Σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε το προφίλ της
ταχύτητας να είναι κωδωνοειδές, προσομοιάζοντας υπερυψωμένο
συνημίτονο. Αντιστοιχούσαν σε κύριες συχνότητες 0.1, 0.2, και 0.8 Hz
ενώ η μέγιστη γωνιαία ταχύτητα ήταν 2.3, 4.6 και 18.4ο/sec. Έτσι το
προφίλ της μετατόπισης ήταν λείο τραπεζοειδές. Το πλάτος τους
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παρέμενε πάντα σταθερό στις 16ο. Τα χαρακτηριστικά αυτών των
περιστροφικών

ερεθισμάτων

ήταν

παρόμοια

με

αυτά

που

χρησιμοποίησαν οι Maurer et al (1997), με σκοπό να διαχωρίσουν την
επίδραση αιθουσαίων, ιδιοδεκτικών και οπτικών ερεθισμάτων στον
προσανατολισμό στο χώρο.
Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά περιστροφικά
ερεθίσματα:


Αμιγώς αιθουσαίο ερέθισμα: περιστροφή μόνο του εδράνου
είχε ως αποτέλεσμα περιστροφή του κορμού και της κεφαλής
μαζί (αφού η διάταξη συγκράτησης της κεφαλής ήταν
συνδεδεμένη στο έδρανο). Κατά τον τρόπο αυτό ερεθιζόταν
μόνο το αιθουσαίο όργανο, επειδή η σχετική θέση της κεφαλής
ως προς τον κορμό δεν άλλαζε και άρα οι ιδιοδεκτικοί
υποδοχείς του αυχένα δεν ερεθίζονταν (σχήμα 1Α).



Αμιγώς αυχενικό ερέθισμα: κατά τη διάρκεια περιστροφής του
εδράνου

η

συνδεδεμένη

στο

έδρανο

ειδική

διάταξη

συγκράτησης της κεφαλής περιστρεφόταν ταυτόχρονα κατά το
ίδιο πλάτος και με την ίδια ταχύτητα, αλλά σε αντίθετη
κατεύθυνση από το έδρανο. Έτσι τελικά η θέση της κεφαλής
παρέμενε

σταθερή

στο

χώρο

(απουσία

αιθουσαίου

ερεθίσματος), ενώ ο κορμός περιστρεφόταν κάτω από αυτή,
ερεθίζοντας τους ιδιοδεκτικούς υποδοχείς του αυχένα (σχήμα
1Β).
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Συνδυασμένο

αιθουσαίο

και

αυχενικό

ερέθισμα:

μεμονωμένη περιστροφή της διάταξης συγκράτησης της
κεφαλής, ενώ το έδρανο (κορμός) παρέμενε ακίνητο, παρήγαγε
συνδυασμένο ερεθισμό τόσο του αιθουσαίου οργάνου όσο και
των ιδιοδεκτικών υποδοχέων του αυχένα (σχήμα 1Γ).

Σχήμα 1. Μεταβολή της θέσης του εξεταζόμενου στο χώρο, σε κάτοψη, μετά την εφαρμογή
των περιστροφικών ερεθισμάτων. Στην αριστερή πλευρά του σχήματος φαίνεται η αρχική
θέση του εξεταζόμενου, με την θέση της κεφαλής σε συμφωνία με τον κορμό. Στη δεξιά
πλευρά του σχήματος, μετά την εφαρμογή του περιστροφικού ερεθίσματος, η θέση του
εξεταζόμενου στο χώρο έχει αλλάξει, είτε συνολικά (κεφαλή και κορμός μαζί, αιθουσαίο
ερέθισμα, Α), είτε μόνο του κορμού (αυχενικό ερέθισμα, Β), είτε μόνο της κεφαλής
(αιθουσαίο και αυχενικό ερέθισμα, Γ).
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Κατά τη διάρκεια των καταγραφών υπήρχε η δυνατότητα
λεκτικής επικοινωνίας με τους εξεταζόμενους, αφού ο εξεταστής
βρισκόταν στον ίδιο χώρο με τους εξεταζόμενους, έχοντας μπροστά
του εκτός από την οθόνη της κάμερας και την οθόνη δύο υπολογιστών
(παραγωγής ερεθισμάτων και καταγραφής των απαντήσεων). Έτσι ο
εξεταστής είχε τη δυνατότητα να δίνει τις κατάλληλες οδηγίες στους
συμμετέχοντες στο πείραμα, τόσο για την εκτέλεση των πειραματικών
βημάτων όσο και για την έναρξη του διαλείμματος. Επιπλέον είχε τη
δυνατότητα

να

καθορίζει

την

έναρξη

του

κάθε

βήματος

(ενεργοποιώντας την κατάλληλη εντολή στον υπολογιστή παραγωγής
των ερεθισμάτων), αλλά και να παρακολουθεί την πορεία του μέσω
του υπολογιστή καταγραφής των αποκρίσεων στα ερεθίσματα.

2.2.

Οδηγίες και εκτέλεση του πειράματος
Η

αρχική

οδηγία

που

λάμβαναν

οι

συμμετέχοντες,

τοποθετημένοι στο έδρανο και με το φως ανοιχτό, ήταν: «Τοποθετήστε
τον φωτεινό στόχο μετακινώντας το μοχλό που κρατάτε στα χέρια σας
στο σημείο εκείνο στο χώρο που είναι ευθεία μπροστά σας». Με τον
τρόπο αυτό υπολογίστηκε το υποκειμενικό ευθεία μπροστά για κάθε
εξεταζόμενο. Στη συνέχεια και πριν το πείραμα, τους δινόταν η
ευκαιρία να εξοικειωθούν με το joystick και με την δοκιμασία που θα
έκαναν με ανοιχτό το φως. Η κύρια οδηγία που τους δινόταν ήταν:
«Τοποθετήστε τον φωτεινό στόχο στο σημείο εκείνο στον χώρο που
είναι ευθεία μπροστά σας. Επαναλάβετε το ίδιο μετά από κάθε
επανεμφάνιση του στόχου. Θυμηθείτε αυτό το σημείο στο χώρο και
[42]

μετά την πιθανή περιστροφή σας στο σκοτάδι τοποθετείστε τον
φωτεινό στόχο ακριβώς στο σημείο εκείνο που είχατε υποδείξει πριν
τη μετακίνηση σας». Επίσης τους δινόταν η οδηγία να συγκρατούν το
οδοντιατρικό πρόπλασμα σταθερά δαγκωμένο και να κρατούν τους
μυς του αυχένα χαλαρούς, ώστε να μη βοηθούν ή να αντιστέκονται
στις πιθανές μετακινήσεις της κεφαλής τους. Έτσι τους δινόταν η
ευκαιρία να ακολουθήσουν την δοθείσα οδηγία, πραγματοποιώντας
ένα τυχαίο βήμα από αυτά του πειράματος, και μπορούσαν να λυθούν
τυχόν παρερμηνείες.
Κάθε βήμα αποτελούνταν από τέσσερα μεσοδιαστήματα
(σχήμα 2). Ενεργοποιώντας την κατάλληλη εντολή στον υπολογιστή
παραγωγής ερεθισμάτων άρχιζε το κάθε βήμα. Αμέσως μετά τη
συσκότιση του θαλάμου (μεσοδιάστημα i) εμφανιζόταν ο φωτεινός
στόχος σε μια τυχαία θέση και οι συμμετέχοντες, μετακινώντας το
μοχλό, τον τοποθετούσαν ακριβώς ευθεία μπροστά τους και
επαναλάμβαναν το ίδιο μετά από κάθε επανεμφάνιση του (συνολικά
έξι φορές). Κατά τη διάρκεια του μεσοδιαστήματος i γινόταν ίσος
αριθμός αλμάτων του στόχου προς την κάθε κατεύθυνση (τρείς προς
τα δεξιά και τρεις προς τα αριστερά). Το μεσοδιάστημα μεταξύ δύο
επανεμφανίσεων ήταν πάντα 2,5 sec, ενώ η κατεύθυνση του άλματος
άλλαζε

μετά

από

κάθε

δεύτερη

επανεμφάνιση,

κατά

ψευδοτυχαιοποιημένο τρόπο.
Στη συνέχεια ο στόχος έσβηνε (μεσοδιάστημα ii) και σε
απόλυτο σκοτάδι λάμβανε χώρα ένα από τα προαναφερθέντα
περιστροφικά ερεθίσματα, που είχε ως αποτέλεσμα την κατά 16ο
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μετακίνηση του εξεταζόμενου προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά
(αιθουσαίο ερέθισμα), είτε μόνο του κορμού του (αυχενικό ερέθισμα),
είτε μόνο της κεφαλής (αιθουσαίο και αυχενικό ερέθισμα). Δύο
δευτερόλεπτα

μετά

το

τέλος

της

περιστροφής

ο

στόχος

επανεμφανιζόταν (μεσοδιάστημα iii) και οι συμμετέχοντες έπρεπε να
θυμηθούν που ήταν ο στόχος πριν τη μετακίνηση τους και να τον
τοποθετήσουν ξανά στην αρχική του θέση χρησιμοποιώντας το
joystick.
Τέλος οι εξεταζόμενοι με αντίθετη από την αρχική περιστροφή
του

εδράνου

ή/και

της

διάταξης

συγκράτησης

της

κεφαλής

επανέρχονταν στην αρχική τους θέση (μεσοδιάστημα iv). Η ίδια
διαδικασία συνεχιζόταν για εννέα από τα δεκαοκτώ συνολικά βήματα
της διαδικασίας και ακολουθούσε ένα μικρό διάλειμμα ένα με δύο
λεπτά, όπου με ανοιχτό φως ο εξεταζόμενος μπορούσε να χαλαρώσει
και

να

επαναπροσανατολιστεί.

Όπως

είπαμε

το

πείραμα

αποτελούνταν από δεκαοκτώ συνολικά βήματα (τρεις διάρκειες x τρία
διαφορετικά περιστροφικά ερεθίσματα x δύο κατευθύνσεις), που
εμφανίζονταν με τυχαιοποιημένη σειρά. Η διάρκεια του καθενός ήταν
ένα με δύο λεπτά και η συνολική διάρκεια του πειράματος ήταν
τριάντα με σαράντα λεπτά.
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Σχήμα 2. Σχηματική αναπαράσταση ενός βήματος της πειραματικής διαδικασίας. Κατά τη
διάρκεια του μεσοδιαστήματος (i) υπολογιζόταν το υποκειμενικά ευθεία μπροστά σε κατάσταση
ηρεμίας. Ο εξεταζόμενος παρακολουθούσε ένα φωτεινό στόχο που προβαλλόταν με τη βοήθεια
ενός κατοπτρικού γαλβανόμετρου (ίχνος 1) σε μία κυλινδρική οθόνη. Στη συνέχεια και με τη
βοήθεια ενός μοχλού τον μετακινούσε στη θέση που θεωρούσε ότι ήταν ακριβώς ευθεία εμπρός
του. Το δεύτερο ίχνος δείχνει τη θέση του φωτεινού στόχου, μετά από κάθε άλμα του προς τα
δεξιά (πάνω) ή προς τα αριστερά (κάτω) καθώς και τη μετακίνηση του από τον εξεταζόμενο στη
θέση του υποκειμενικά ευθεία μπροστά (συνεχής γραμμή: στόχος αναμμένος-ορατός,
διακεκομμένη γραμμή: στόχος σβησμένος). Ο εξεταζόμενος επαναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία
έξι φορές, τρεις προς κάθε κατεύθυνση. Τα βέλη στο ίχνος 2 δείχνουν τα χρονικά σημεία από τα
οποία συλλέχθηκαν οι προς ανάλυση τιμές της θέσης του στόχου. Στο μεσοδιάστημα (ii) και σε
απόλυτο σκοτάδι, η θέση του εξεταζόμενου στο χώρο αλλάζει με την περιστροφή του εδράνου
ο
(κορμού) κατά 16 προς τα δεξιά (πάνω) και ταυτόχρονα την περιστροφή της συσκευής
ο
συγκράτησης της κεφαλής (δηλ. της κεφαλής) κατά 16 προς τα αριστερά (ίχνη 3 και 5
αντίστοιχα). Το αποτέλεσμα είναι η κεφαλή να παραμένει αμετακίνητη στο χώρο (ίχνος 4) δηλ.
εφαρμόστηκε ένα αυχενικό ερέθισμα. Αμέσως μετά ο φωτεινός στόχος εμφανίζεται σε τυχαία
θέση και κατά τη διάρκεια του μεσοδιαστήματος (iii) υπολογίζεται η μετακίνηση του στόχου από
τους εξεταζόμενους προκειμένου να αναπαράγουν την θέση που είχε ο στόχος στο
μεσοδιάστημα (i). Η διαφορά της απάντησης του μεσοδιαστήματος (iii) από την απάντηση στο
μεσοδιάστημα (i) έδινε την απάντηση του κάθε εξεταζόμενου στο συγκεκριμένο ερέθισμα και
ιδανικά θα έπρεπε να είναι μηδέν. Τέλος στο μεσοδιάστημα (iv), στο σκοτάδι, ο εξεταζόμενος
επανέρχεται στη θέση ηρεμίας με αντίθετης κατεύθυνσης περιστροφή του εδράνου και της
συσκευής συγκράτησης της κεφαλής. Κατά τη διάρκεια του πειραματικού βήματος
καταγραφόταν και η ροπή στρέψης του αυχένα (ίχνος 6), δίνοντας την πληροφορία για τη
συμμόρφωση του εξεταζόμενου στην οδηγία να κρατά σταθερά δαγκωμένο το οδοντιατρικό
πρόπλασμα και να μη βοηθά, ούτε να αντιστέκεται σε πιθανές μετακινήσεις της κεφαλής του.
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2.3.

Καταγραφή δεδομένων και ανάλυση
Τα σήματα της εισόδου του γαλβανόμετρου, της εξόδου του

(θέση του φωτεινού στόχου στην οθόνη, σε μοίρες), της θέσης του
εδράνου και της διάταξης συγκράτησης της κεφαλής στο χώρο, του
σήματος ανάμματος – σβησίματος της φωτεινής πηγής καθώς και της
ροπής στρέψης του αυχένα καταγράφονταν σε δεύτερο ηλεκτρονικό
υπολογιστή μέσω ειδικού καταγραφικού προγράμματος (Polygraph)
και αποθηκευόταν σε σκληρό δίσκο, ώστε να είναι δυνατή η σε
δεύτερο χρόνο ανάλυση τους. Η μετατροπή του αναλογικού σήματος
σε ψηφιακό γινόταν μέσω ειδικής κάρτας, με δειγματοληψία 200
μετρήσεων ανά δευτερόλεπτο. Από το σύνολο των έξι απαντήσεων σε
κάθε βήμα, που αντιστοιχούσαν στις έξι εμφανίσεις του φωτεινού
στόχου (τρεις προς κάθε κατεύθυνση), δεν λαμβάνονταν υπόψη η
πρώτη και η τελευταία (έκτη) επειδή πολλές φορές η απάντηση στην
πρώτη και στην τελευταία τυχαία εμφάνιση του στόχου ήταν πολύ
διαφορετικές από τις υπόλοιπες. Τελικά ο μέσος όρος της δεύτερης ως
την πέμπτη απάντηση έδινε τη μέση απάντηση. Η διαφορά μεταξύ των
δύο μέσων τιμών (σε θέση ηρεμίας και μετά τη μετατόπιση) παρείχε το
μέτρο εκτίμησης της αντίληψης της μετατόπισης στη νέα θέση.
Ο έλεγχος για τη στατιστική σημαντικότητα των ευρημάτων μας
έγινε

με

τη

χρήση

της

δοκιμασίας

ανάλυσης

διακύμανσης

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (repeated measures ANOVA). Η
επιλογή της δοκιμασίας αυτής ως της πλέον κατάλληλης για την
επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει από το σχεδιασμό της
πειραματικής διαδικασίας. Στο πείραμα μελετάμε τις τρεις διαφορετικές
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ομάδες (ασθενείς με σκλήρυνση ιπποκάμπου δεξιά, ασθενείς με
σκλήρυνση ιπποκάμπου αριστερά και υγιείς) σε μια σειρά μεταβλητών
παραμέτρων (τρία είδη περιστροφικών ερεθισμάτων, με τρεις
διαφορετικές ταχύτητες και δύο κατευθύνσεις) και πώς αυτές
επηρεάζουν τις εκτιμήσεις των εξεταζομένων όσον αφορά τον
προσανατολισμό τους. Οι μεταβλητές αυτές δεν ήταν ανεξάρτητες
αλλά αλληλοεξαρτώμενες επηρεάζοντας η καθεμιά τους τις εκτιμήσεις
των εξεταζομένων.
Η δοκιμασία εφαρμόστηκε δύο φορές, μία χωρίς και μία με
ομαλοποίηση (normalization) των δεδομένων των ασθενών. Αυτό
έγινε με το να αλλαχθεί το πρόσημο των απαντήσεων στα προς τα
αριστερά ερεθίσματα, ώστε να είναι σαν να ήταν όλα τα ερεθίσματα
δεξιά. Καμία διαφορά δεν διαπιστώθηκε στα αποτελέσματα της
στατιστικής ανάλυσης, όταν αυτή έγινε πριν ή μετά την ομαλοποίηση
των απαντήσεων. Για το λόγο αυτό και χάριν απλούστευσης στην
παρουσίαση των αποτελεσμάτων παρατίθενται οι απαντήσεις μετά την
ομαλοποίηση τους ως προς την κατεύθυνση.
Τέλος οι απαντήσεις των δύο ομάδων ασθενών (με δεξιά και με
αριστερή

σκλήρυνση)

κατηγοριοποιήθηκαν

σε

ομόπλευρα

ή

ετερόπλευρα της βλάβης ερεθίσματα. Αυτό έγινε μετατρέποντας τα
ερεθίσματα από δύο κατευθύνσεων (δεξιά ή αριστερά) σε ομόπλευρα
ή ετερόπλευρα της βλάβης του ιπποκάμπου. Για παράδειγμα σε
αυχενικό ερέθισμα 0.1 Hz τα ομόπλευρα ερεθίσματα ήταν τα δεξιά
αυχενικά ερεθίσματα 0,1Hz για τους ασθενείς με δεξιά σκλήρυνση
ιπποκάμπου και τα αριστερά αυχενικά ερεθίσματα για τους ασθενείς
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με αριστερή σκλήρυνση ιπποκάμπου. Το ακριβώς αντίθετο ίσχυε για
τα ετερόπλευρα αυχενικά ερεθίσματα συχνότητας 0.1Hz. Με αυτό τον
τρόπο είχαμε επίσης δεκαοκτώ ερεθίσματα (τρία ερεθίσματα x τρείς
ταχύτητες x ομόπλευρα ή ετερόπλευρα της σκλήρυνσης ιπποκάμπου)
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αρχικά συγκρίθηκαν οι απαντήσεις της ομάδας των ασθενών με
δεξιά σκλήρυνση ιπποκάμπου, των ασθενών με αριστερή σκλήρυνση
ιπποκάμπου και των υγιών στα δεκαοκτώ ερεθίσματα της πειραματικής
δοκιμασίας (τρία ερεθίσματα x τρείς ταχύτητες x.δύο κατευθύνσεις) Η
επεξεργασία

των

δεδομένων

έγινε

με

ανάλυση

διακύμανσης

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (repeated measures ANOVA). Από τη
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι:


Η επίδραση του ερεθίσματος μεταξύ των συμμετεχόντων
(within subjects effect for stimulus) βρέθηκε στατιστικά
σημαντική [F(6,155) = 6,794, p<0,001].



Στατιστικά

ασήμαντη

[F(6.155)=1.362,

p>0.05]

ήταν

η

αλληλεπίδραση ερεθίσματος και ομάδας εξεταζομένων [within
subjects effect for stimulus x group interaction (υγιείς, ασθενείς
με σκλήρυνση δεξιού ιπποκάμπου και ασθενείς με σκλήρυνση
αριστερού ιπποκάμπου)].


Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά [F(2)=1.427, p>0.05]
στις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις τρεις διαφορετικές
ομάδες (between subjects effect for group).
Στη

συνέχεια

κάναμε

ανάλυση

διακύμανσης

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων συγκρίνοντας τις απαντήσεις σε
ομόπλευρα και ετερόπλευρα ερεθίσματα μεταξύ των δύο ομάδων των
ασθενών (με δεξιά ιπποκάμπεια σκλήρυνση και με αριστερή
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ιπποκάμπεια σκλήρυνση). Η ανάλυση έγινε σε δεκαοκτώ ερεθίσματα
(τρία ερεθίσματα x τρεις κατευθύνσεις x ομόπλευρα ή ετερόπλευρα
της σκλήρυνσης ιπποκάμπου). Από την επεξεργασία των δεδομένων
δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις σε
ετερόπλευρα ή ομόπλευρα ερεθίσματα μεταξύ των δύο ομάδων
ασθενών [F(1) =1,595, p>0.05].
3.1.

Αποτελέσματα ασθενών και υγειών σε θέση ηρεμίας
Ας δούμε πιο αναλυτικά πως απάντησαν υγιείς και ασθενείς

στα διάφορα ερεθίσματα. Σε θέση ηρεμίας οι απαντήσεις των υγιών
σχετικά με το υποκειμενικό ευθεία μπροστά κυμαίνονταν από -16.7ο
έως 19.78ο, με μέσο όρο τις 1,13ο (θετικές τιμές δηλώνουν μια
απόκλιση

προς

τα

δεξιά

και

αρνητικές

προς

τα

αριστερά).

Παρατηρήθηκε δηλαδή μια απόκλιση προς τα δεξιά (ως 19.78ο ) ή
προς τα αριστερά (έως 16,7ο ) σε σχέση με το αντικειμενικό ευθεία
μπροστά (0ο). Παρ’ όλες τις σημαντικές αποκλίσεις στην εκτίμηση του
υποκειμενικού ευθεία μπροστά μεταξύ των μαρτύρων, οι απαντήσεις
για κάθε εξεταζόμενο ξεχωριστά ήταν μάλλον σταθερές κατά τη
διάρκεια των 18 βημάτων της καταγραφής (με το μέσο όρο της
τυπικής απόκλισης των 18 απαντήσεων κατά τη διάρκεια της
καταγραφής για όλους τους μάρτυρες να είναι 3.91ο ). Η ακρίβεια των
απαντήσεων (δηλαδή η τυπική απόκλιση των τεσσάρων απαντήσεων
στις αντίστοιχες εμφανίσεις του φωτεινού στόχου σε κάθε πειραματικό
βήμα) ήταν 1.43ο κατά μέσο όρο (υπολογισμένη σε όλους τους υγιείς
μάρτυρες και σε όλα τα πειραματικά βήματα).
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Τα αποτελέσματα των ασθενών με σκλήρυνση ιπποκάμπου
παρουσιάζονται

συνολικά,

δεδομένου

ότι

δεν

παρατηρήθηκε

στατιστικά σημαντική διαφορά στις αποκρίσεις των δύο ομάδων (με
δεξιά και με αριστερή σκλήρυνση) στα ερεθίσματα είτε αυτά ήταν τα
δεκαοκτώ αρχικά είτε αφού τα διαχωρίσαμε σε ομόπλευρα ή
ετερόπλευρα της βλάβης. Σε θέση ηρεμίας οι απαντήσεις των
ασθενών σχετικά με το υποκειμενικό ευθεία μπροστά κυμαίνονταν
από -36.5ο έως 13.35ο, με μέσο όρο τις -8,63ο. Παρατηρήθηκε δηλαδή
μια απόκλιση προς τα δεξιά (ως 13.35ο) ή προς τα αριστερά (έως
36,5ο) σε σχέση με το αντικειμενικό ευθεία μπροστά (0 ο). Υπήρχαν
σημαντικές αποκλίσεις στις μεμονωμένες απαντήσεις στην εκτίμηση
του υποκειμενικού ευθεία μπροστά μεταξύ των ασθενών, όπως
φαίνεται από το μέσο όρο της τυπικής απόκλισης των 18 απαντήσεων
κατά τη διάρκεια της καταγραφής που ήταν 6.87ο. Η ακρίβεια των
απαντήσεων (δηλαδή η τυπική απόκλιση των τεσσάρων απαντήσεων
στις αντίστοιχες εμφανίσεις του φωτεινού στόχου σε κάθε πειραματικό
βήμα) ήταν 2.5ο κατά μέσο όρο (υπολογισμένη σε όλους τους ασθενείς
και σε όλα τα πειραματικά βήματα).
Με αφορμή αυτές τις διαφοροποιήσεις μεταξύ υγιών και
ασθενών συγκρίναμε τις τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων τους ως
προς το υποκειμενικά ευθεία μπροστά σε θέση ηρεμίας (πριν την
εφαρμογή κάθε περιστροφικού ερεθίσματος) με το κριτήριο t (t-test).
Ελέγξαμε την ισότητα των διακυμάνσεων των δύο ομάδων (υγιών –
ασθενών) με το κριτήριο Levene το οποίο δεν προέκυψε στατιστικά
σημαντικό (F= 0.044, p>0.05) και έτσι προχωρήσαμε στην εφαρμογή
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του t-test. Το κριτήριο t έδειξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση
της διακύμανσης των απαντήσεων για το υποκειμενικό ευθεία
μπροστά μεταξύ των δύο ομάδων (T(19)=4.099,p<0.01).
3.2.

Αποτελέσματα ασθενών και υγιών μετά από την εφαρμογή
των περιστροφικών ερεθισμάτων
Με την εφαρμογή των περιστροφικών ερεθισμάτων η θέση των

εξεταζόμενων στο χώρο άλλαζε, το ζητούμενο όμως ήταν η
αναπαραγωγή της ίδιας θέσης στο χώρο, όπου προηγουμένως είχαν
τοποθετήσει το φωτεινό στόχο, δείχνοντας το υποκειμενικό ευθεία
μπροστά τους στη θέση ηρεμίας. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ των
μέσων τιμών του υποκειμενικού ευθεία μπροστά (σε θέση ηρεμίας) και
των μέσων τιμών της μετακίνησης του στόχου μετά την περιστροφή,
ιδανικά θα έπρεπε να είναι πάντοτε μηδέν, ανεξάρτητα από το είδος
του ερεθίσματος. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στα
γραφήματα 1 και 2 και συνοπτικά (μαζί και για τις δύο κατευθύνσεις
και συνολικά για τους ασθενείς, αφού δε διαπιστώθηκε στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ τους) στον πίνακα 1 και στο γράφημα 1.

ΕΡΕΘΙΣΜΑ
Συχνότητα (Hz)

ΑΙΘΟΥΣΑΙΟ

ΑΥΧΕΝΙΚΟ

ΑΙΘΟΥΣΑΙΟ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΙΚΟ

0.1

0.2

0.8

0.1

0.2

0.8

0.1

0.2

0.8

Υγιείς μάρτυρες

10,7±7,8

4,9±8,4

-2,9±6,7

-1,4±14,5

1,8±7,8

-0,1±5,3

-0.2±7,6

0.9±7,3

-4,2±4,7

Ασθενείς

11,0±6,1

8,6±10,5

3,0±8,2

9,8±7,2

8,9±8,3

-4,0±4,8

-0,4±5,7

1,6±6,7

-2,3±5.7

Πίνακας 1.Παρουσίαση των απαντήσεων ασθενών και υγιών στο σύνολο των
ερεθισμάτων (μετά την ομαλοποίηση τους ως προς την κατεύθυνση, δηλ. μόνο δεξιά
ερεθίσματα).
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Γράφημα 1. Μέσος όρος και σταθερά απόκλισης των απαντήσεων ασθενών και
υγιών στα εννέα ερεθίσματα (μετά την ομαλοποίηση τους ως προς την κατεύθυνση,
δηλ. μόνο δεξιάς κατεύθυνσης αιθουσαία, αυχενικά και συνδυασμένα αιθουσαία και
αυχενικά ερεθίσματα στις τρεις συχνότητες 0.1, 0.2 και 0.8 Hz). Η γραμμοσκιασμένη
περιοχή αντιστοιχεί στις απαντήσεις των υγιών ενώ οι απαντήσεις των ασθενών
απεικονίζονται με error bars.

Φαίνεται ότι μετά την εφαρμογή αιθουσαίου ερεθίσματος
(περιστροφή κορμού και κεφαλής μαζί) διάρκειας 1.25 sec (0.8Hz) οι
απαντήσεις ασθενών και υγιών είναι σχεδόν παρόμοιες (3,0 ο και 2,9ο
αντίστοιχα). Στο ίδιο ερέθισμα με διάρκεια 5 sec (0.2Hz) υπάρχει μια
απόκλιση με τους υγιείς να είναι, κατά μέσο όρο, πιο εύστοχοι στην
αντίληψη της πραγματικής περιστροφής του κορμού και της κεφαλής
τους σε σχέση με τους ασθενείς (4,9ο και 8,6ο αντίστοιχα). Όσο
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μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του ερεθίσματος, τόσο μοιάζει να
υποεκτιμάται και από τους ασθενείς αλλά και από τους υγιείς το
μέγεθος της περιστροφής τους. Έτσι σε αιθουσαίο ερέθισμα διάρκειας
10sec (0.1Hz) από τις απαντήσεις υγιών και ασθενών που
πλησιάζουν τις 11ο (10,7ο για τους υγιείς και 11,0ο για τους ασθενείς)
μοιάζει όλοι οι συμμετέχοντες να εκτίμησαν ότι γύρισαν κατά περίπου
4ο ενώ η πραγματική περιστροφική κίνηση ήταν 16 ο (γράφημα 2).

ΑΙΘΟΥΣΑΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ve_0.1
ve_0.2
ve_0.8

20

Mean +- 1 SD

15

10

5

0

-5

-10
1,00

2,00

1=Ασθενείς με ιπποκάμπεια σκλήρυνση, 2=
υγιείς

Γράφημα 2. Απαντήσεις ασθενών και υγιών σε αιθουσαία ερεθίσματα συχνότητας
0.1,0.2 και 0.8Ηz.

Μεγαλύτερες

διαφορές

παρατηρούνται

στις

απαντήσεις

ασθενών και υγειών μετά από τα αυχενικά ερεθίσματα (περιστροφή
μόνο του κορμού με σταθερή κεφαλή). Ο μέσος όρος των
απαντήσεων των υγιών και στις τρεις συχνότητες είναι πάρα πολύ
κοντά στο υποκειμενικό ευθεία μπροστά στις 0,1 ο με σταθερά
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απόκλισης των μέσων όρων των απαντήσεων στις τρεις κατευθύνσεις
να είναι 1,6ο. Στους ασθενείς αντίστοιχα ο μέσος όρος είναι 4,9 ο με
σταθερά απόκλισης τις 7,7ο (γράφημα 3).

ΑYXENIKΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ - ΥΓΙΕΙΣ
ne_o.1
ne_0.2
ne_o.8

20

Mean +- 1 SD

10
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-10

-20
1,00

2,00

1=Ασθενείς με ιπποκάμπεια σκλήρυνση, 2=
υγιείς

Γράφημα 3. Απαντήσεις ασθενών και υγιών σε αυχενικά ερεθίσματα συχνότητας 0.1,0.2 και
0.8Hz

Τέλος σε συνδυασμένο αυχενικό και αιθουσαίο ερέθισμα
(περιστροφή μόνο της κεφαλής) οι απαντήσεις και από τις δύο ομάδες
είναι πολύ κοντά στις 0ο και κατά συνέπεια φαίνεται ότι όλοι οι
συμμετέχοντες κατάφεραν να αντιλήφθησαν με ακρίβεια το μέγεθος
του περιστροφικού ερεθίσματος. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος των
απαντήσεων και στις τρεις συχνότητες ήταν -1,1ο, με σταθερά
απόκλισης των μέσων όρων των απαντήσεων στις τρεις κατευθύνσεις
τις 2,6ο για τους υγιείς και -0,4ο με σταθερά απόκλισης των μέσων
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όρων των απαντήσεων στις τρεις κατευθύνσεις 1,9 ο για τους ασθενείς
(γράφημα 4).

ΑΙΘΟΥΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑYXENIKΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ - ΥΓΙΕΙΣ
ve_ne_0.1
ve_ne_0.2
ve_ne_0.8

10

Mean +- 1 SD

5

0
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-10
1,00

2,00

1=Ασθενείς με ιπποκάμπεια σκλήρυνση, 2=
υγιείς

Γράφημα 4. Απαντήσεις ασθενών και υγιών σε συνδυασμένα αυχενικά και αιθουσαία
ερεθίσματα συχνότητας 0.1,0.2 και 0.8Hz.

Δεδομένου ότι ως προς το υποκειμενικό ευθεία μπροστά (σε
κατάσταση ηρεμίας) στα 18 βήματα του πειράματος υπήρχε στατιστικά
σημαντική διαφορά στη διακύμανση των απαντήσεων των ασθενών
συγκριτικά με τους υγιείς, προχωρήσαμε σε ανάλυση της διακύμανσης
της σταθεράς απόκλισης των απαντήσεων των ασθενών και των
υγιών

μαρτύρων

στα

περιστροφικά

ερεθίσματα

με

εφαρμογή

ανάλυσης διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (repeated
measures ANOVA. Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων
προκύπτει ότι:
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Η επίδραση του ερεθίσματος στις αποκλίσεις των απαντήσεων
μεταξύ των συμμετεχόντων (within subjects effect for stimulus)
δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική [F(5.772) =1.106, p>0.05]



Στατιστικά ασήμαντη [F(5.772)=0.659, p>0.05] ήταν και η
αλληλεπίδραση ερεθίσματος και ομάδας εξεταζομένων στις
αποκλίσεις των απαντήσεων [within subjects effect for stimulus
x

group

interaction

(υγιείς,

ασθενείς

με

σκλήρυνση

ιπποκάμπου)]


Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά [F(1) =6.85, p<0.05] στις
αποκλίσεις των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις δύο
διαφορετικές ομάδες (between subjects effect for group)

[57]

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο βασικό ερώτημα της παρούσας μελέτης σχετικά με την ύπαρξη
ή μη διαφοράς στην ικανότητα προσανατολισμού στο χώρο μεταξύ
υγιών μαρτύρων, ασθενών με σκλήρυνση ιπποκάμπου δεξιά και
ασθενών με σκλήρυνση ιπποκάμπου αριστερά η απάντηση είναι
αρνητική. Από τα αποτελέσματα δεν προέκυψε κάποια στατιστικά
σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις
τρεις εξεταζόμενες ομάδες. Όμοια και από τη σύγκριση ασθενών με
δεξιά και ασθενών με αριστερή σκλήρυνση ιπποκάμπου δεν
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις σε
ομόπλευρα ή ετερόπλευρα της βλάβης ερεθίσματα. Αντιστρέφοντας τα
δεδομένα στην έρευνα των Brandt et al (2005) που βρήκαν συσχέτιση
του μεγέθους του ιπποκάμπου με την αμφίπλευρη απώλεια του
περιφερικού αιθουσαίου συστήματος δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση
επίδραση του ατροφικού σκληρωτικού ιπποκάμπου στην ικανότητα
προσανατολισμού στο χώρο μετά από εφαρμογή αιθουσαίων και
ιδιοδεκτικών αυχενικών ερεθισμάτων.
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι Hufner et al (2007) σε
αντίθεση με τους Brandt et al (2005) δεν βρήκαν ατροφία του
ιπποκάμπου σε ασθενείς με μονόπλευρη απώλεια του αιθουσαίου
(unilateral vestibular loss). Ίσως αυτό να οφείλεται σε αναπλήρωση
της λειτουργίας από το αιθουσαίο που δεν παρουσιάζει βλάβη.
Παρόμοια και στην παρούσα έρευνα θα μπορούσε κάποιος να
υποστηρίξει ότι δεν εμφανίστηκε μειωμένη αίσθηση προσανατολισμού
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στους ασθενείς, εξαιτίας της αναπλήρωσης από τον λειτουργικό
ιππόκαμπο. Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει αντίστοιχη μελέτη σε
ασθενείς με αμφίπλευρη ιπποκάμπεια σκλήρυνση. Δεν μπορούμε να
αποκλείσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και θα άξιζε να ερευνηθεί η τυχόν
επίδραση της αμφίπλευρης ιπποκάμπειας σκλήρυνσης στην ικανότητα
προσανατολισμού στο χώρο.

4.1.

Ο ρόλος του δεξιού ιπποκάμπου
Υπάρχουν πολλές έρευνες που υποστηρίζουν ότι ο δεξιός

ιππόκαμπος παίζει σημαντικό ρόλο στον προσανατολισμό, την
πλοήγηση και τη χωρική μνήμη. Χαρακτηριστική είναι η έρευνα των
Maguire et al (1997), οι οποίοι ερεύνησαν με fMRI Λονδρέζους
οδηγούς ταξί με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Από τα ευρήματα
τους προκύπτει ότι ο δεξιός ιππόκαμπος ενεργοποιήθηκε επιλεκτικά,
όταν τους ζητήθηκε να θυμηθούν διαδρομές στους δρόμους του
Λονδίνου. Οι Burgess et al (2002), σε μία ανασκόπηση της σχετικής
βιβλιογραφίας και συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα πέντε ερευνών,
που χρησιμοποιούν την εικονική πλοήγηση στη μεθοδολογία τους,
συμπεραίνουν ότι ο δεξιός ιππόκαμπος φαίνεται να συμμετέχει στην
μνήμη για τοποθεσίες στο χώρο, ενώ ο αριστερός ιππόκαμπος
φαίνεται να εμπλέκεται περισσότερο στην εξαρτημένη από το
περιεχόμενο (context related) επεισοδιακή μνήμη. Επίσης οι Piekema
et al (2006) με τη χρήση event related fMRI παρακολούθησαν την
εγκεφαλική δραστηριότητα δεκαοκτώ ατόμων κατά τη δοκιμασία
απομνημόνευσης χωρικών και μη χωρικών συσχετισμών. Από την
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μελέτη

τους

ιπποκάμπου,

προκύπτει
όταν

η

αύξηση
δοκιμασία

της

λειτουργίας

αφορούσε

του

στη

δεξιού

συγκράτηση

συσχετισμών αντικειμένων και της θέσης τους στο χώρο, ενώ δεν
συνέβη το ίδιο, όταν η δοκιμασία αφορούσε συσχέτιση αντικειμένων
και του χρώματος τους.
Το ζήτημα της ύπαρξης ή μη λειτουργικής εξειδίκευσης του δεξιού
ιπποκάμπου είναι αμφιλεγόμενο. Τα αποτελέσματα μας έρχονται σε
αντίθεση με τις παραπάνω έρευνες που αποδίδουν έναν ιδιαίτερο
ρόλο του δεξιού ιπποκάμπου σε έργα που αφορούν σε αντίληψη και
μνήμη

του

χώρου.

προσανατολισμού

στο

Στην
χώρο

παρούσα
δεν

είχε

μελέτη

η

ικανότητα

στατιστικά

σημαντική

διαφοροποίηση μεταξύ των ασθενών με δεξιά ή αριστερή σκλήρυνση
ιπποκάμπου. Με αυτό συμφωνούν οι Glikmann- Johnston et al, (2008)
που, συγκρίνοντας την ικανότητα πλοήγησης σε περιβάλλον εικονικής
πραγματικότητας δεκαπέντε ασθενών με σκλήρυνση ιπποκάμπου
[προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά (μετά από πρόσθια κροταφική
λοβοτομή)] με δύο ομάδες ελέγχου, δεν βρήκαν διαφοροποίηση στους
ασθενείς με δεξιά ή αριστερή σκλήρυνση ιπποκάμπου. Όμως
συνολικά η επίδοση τους ήταν χειρότερη και από τις δύο ομάδες
ελέγχου (η μία με δεκαπέντε ασθενείς με γενικευμένη ιδιοπαθή
επιληψία και η άλλη με εικοσιπέντε νευρολογικά υγιείς). Παρόμοια
είναι και τα ευρήματα των Feigenbaum και Morris, 2004, οι οποίοι
σύγκριναν την επίδοση δεκατεσσάρων ασθενών με δεξιά κροταφική
λοβοτομή, δεκαέξι με αριστερή κροταφική λοβοτομή και δεκαέξι υγειών
ψυχιατρικά και νευρολογικά ασθενών σε μια προσαρμοσμένη
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δοκιμασία του υδάτινου λαβύρινθου του Morris. Σκοπός της έρευνας
ήταν να συγκρίνει την πλοήγηση και τη χωρική μνήμη σε εγωκεντρικό
ή σε αλλοκεντρικό πλαίσιο αναφοράς. Στη συνθήκη του εγωκεντρικού
πλαισίου αναφοράς οι συμμετέχοντες στέκονταν ακίνητοι και τα
εξωτερικά σημεία αναφοράς άλλαζαν, χωρίς συνέπεια μεταξύ των
δοκιμών, αναγκάζοντας τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν
εγωκεντρικό πλαίσιο αναφοράς για να βρουν τον στόχο. Σε αυτή τη
συνθήκη δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις
ασθενών με δεξιά ή με αριστερή κροταφική λοβοτομή αλλά ούτε και σε
σχέση με τους υγιείς.

4.2.

Ο ιππόκαμπος και η στρατηγική νοητής ανασύστασης της
διαδρομής (path integration)
Ο ιππόκαμπος είναι κυρίως γνωστός για τη συμμετοχή του

στην πλοήγηση στο χώρο και στη χωρική μνήμη αλλά ακόμα και
σήμερα δεν έχει βρεθεί η απάντηση για τον τρόπο με τον οποίο
συμβάλει στις διαδικασίες αυτές. Έχουν προταθεί πολλές θεωρίες
σχετικές με τον λειτουργικό του ρόλο, όπως ότι αποτελεί τη θέση
κωδίκευσης γνωστικών χωρικών χαρτών, ότι είναι απαραίτητος για την
στρατηγική ανασύστασης της διαδρομής (path integration), ότι επιλέγει
το κατάλληλο πλαίσιο αναφοράς (αλλοκεντρικό ή εγωκεντρικό) ή ότι
κωδικεύει τις επεισοδιακές αναμνήσεις (Taube, 1999).
Σύμφωνα με κάποιους ο ιππόκαμπος διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στη στρατηγική ανασύστασης της διαδρομής (McNaughton et al,
1996) ενώ άλλοι πιστεύουν πως το νευρωνικό υπόστρωμα της
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στρατηγικής αυτής εδράζεται σε περιοχές του νεοφλοιού (Save et al,
1998 στο Taube, 1999). Στην παρούσα μελέτη οι συμμετέχοντες
περιστρέφονταν παθητικά στο σκοτάδι και κατά συνέπεια η μόνη
δυνατή στρατηγική για τον προσανατολισμό τους ήταν η νοητή
ανασύσταση της διαδρομής με αισθητικά σήματα από το αιθουσαίο και
το ιδιοδεκτικό σύστημα. Το γεγονός ότι ασθενείς με σκλήρυνση
ιπποκάμπου και υγιείς προσανατολίζονται εξίσου καλά στο σκοτάδι με
την χρήση της στρατηγικής ανασύστασης της διαδρομής ενισχύει την
άποψη ότι ο ρόλος του ιπποκάμπου δεν είναι κρίσιμος για τη
στρατηγική αυτή.
Σύμφωνα με τον Redish (1999) το νευρωνικό υπόστρωμα για
την νοητή ανασύσταση της διαδρομής θα πρέπει: α) να μπορεί
συνολικά να αναπαριστά τη θέση στο χώρο, β) να λαμβάνει
πληροφορίες για τη κίνηση από το κινητικό και το αιθουσαίο σύστημα,
γ) να αναθεωρεί διαρκώς την αναπαράσταση του χώρου καθώς
κινούμαστε και δ) να λαμβάνει είσοδο από το σύστημα κατεύθυνσης
της κεφαλής. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων στις τρεις ομάδες
συμμετεχόντων
προσανατολισμού,

και

από

όταν

τη

τα

σύγκριση

ερεθίσματα

ήταν

της

ικανότητας

ομόπλευρα

ή

ετερόπλευρα της βλάβης, δεν φαίνεται να υπάρχει είσοδος ειδικά για
την κατεύθυνση στον ιππόκαμπο (δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά στις επιδόσεις). Άρα φαίνεται ότι ο ιππόκαμπος δεν μπορεί
να είναι η μόνη περιοχή στον εγκέφαλο, που εμπλέκεται στην
στρατηγική αυτή. Τα ερευνητικά μας δεδομένα συνηγορούν υπέρ της
άποψης του Redish ότι ο ιππόκαμπος ίσως αποτελεί την εγκεφαλική
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δομή που λαμβάνει έξοδο από το σύνολο των δομών που
κωδικοποιούν τη στρατηγική ανασύστασης της διαδρομής.
Παρόμοια είναι και η θέση του Taube (1999), o οποίος
συντάσσεται με την άποψη του Redish ότι διάφορες δομές του
εγκεφάλου συμβάλλουν στην στρατηγική αυτή και όχι αποκλειστικά ο
ιππόκαμπος.
ανασύστασης

Σύμφωνα
της

με

τον

διαδρομής

Taube

(path

(1999)

integration)

η

διαδικασία

φαίνεται

να

περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές επεξεργασίες όπως: α) τη
δημιουργία ενός αρχικού σημείου αναφοράς, β) την παρακολούθηση
των κατάλληλων κινητικών πληροφοριών, γ) τον υπολογισμό της νέας
θέσης με βάση την αρχική θέση και τις κινήσεις που ακολούθησαν και
δ) μια μνημονική συνιστώσα, που αποθηκεύει διαρκώς την απόσταση
και την κατεύθυνση του αρχικού σημείου αναφοράς, σε σχέση με την
τρέχουσα θέση. Ο Taube υποστηρίζει ότι, αφού κάθε μία από τις
παραπάνω διαδικασίες έχει διαφορετικές υπολογιστικές απαιτήσεις και
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν a-priori λόγοι ή ερευνητικά δεδομένα,
που να καταδεικνύουν μια συγκεκριμένη εγκεφαλική δομή ως
υπόστρωμα της στρατηγικής αυτής, είναι εξίσου ή ακόμα και πιο
πιθανό να εμπλέκονται

περισσότερες από

μία περιοχές του

εγκεφάλου.
Παρόλα αυτά θα πρέπει να αναφέρουμε πως στο νευρωνικό
μοντέλο των McNaughton et al (1996), οι οποίοι υποστηρίζουν πως ο
ιππόκαμπος

είναι

το

νευρωνικό

υπόστρωμα

της στρατηγικής

ανασύστασης της διαδρομής, το τμήμα του ιπποκάμπου, που φαίνεται
να συμμετέχει στην στρατηγική αυτή αλληλεπιδρώντας με τα κύτταρα
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κατεύθυνσης της κεφαλής εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στη CA3
περιοχή του ιπποκάμπου. Στη σκλήρυνση ιπποκάμπου υπάρχει ειδική
νευρωνική απώλεια κυρίως στη CA1 περιοχή και δευτερευόντως στη
CA2 αλλά όχι στη CA3. Άρα θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι
από την πειραματική διαδικασία δεν προέκυψε διαφοροποίηση
εξαιτίας του ότι δεν υπήρξε βλάβη στην

CA3 περιοχή του

ιπποκάμπου.
Επίσης τα ερευνητικά μας αποτελέσματα δεν έρχονται σε
αντίθεση με το μοντέλο των Byrne et al (2007) για την πλοήγηση και
τον προσανατολισμό στο χώρο με τη χρήση αλλοκεντρικών και
εγωκεντρικών αναπαραστάσεων. Αυτό που ενδιαφέρει την παρούσα
μελέτη είναι ότι σύμφωνα με το μοντέλο αυτό στον ιππόκαμπο γίνεται
ένας συνδυασμός μιας αναπαράστασης χωρίς κατεύθυνση από τα
κύτταρα τόπου (place cells) και μιας αναπαράστασης με κατεύθυνση
από τα κύτταρα πλέγματος (grid cells), που βρίσκονται στον μέσο
ενδορινικό φλοιό (medial entorhinal cortex). Η αναπαράσταση των
κυττάρων πλέγματος είναι χωρικά ενημερωμένη (spatially updated),
αφού λαμβάνει είσοδο από τα κύτταρα κατεύθυνσης της κεφαλής που
βρίσκονται στο προϋπόθεμα (presubiculum) του ιπποκάμπου. Σκοπός
αυτού του συνδυασμού των αναπαραστάσεων είναι να κωδικοποιεί
την τρέχουσα θέση του υποκειμένου στο χώρο (Burgess, 2008). Από
τα δεδομένα μας προκύπτει ότι η κατεύθυνση δεν κωδικεύεται στον
ιππόκαμπο. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε θα είχαμε στατιστικά
σημαντική διαφορά στον προσανατολισμό ασθενών σε σχέση με τους
υγιείς ή θα είχαμε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των
[64]

δυο ομάδων ασθενών σε ομόπλευρα ή ετερόπλευρα της βλάβης
ερεθίσματα Άρα η αναπαράσταση με κατεύθυνση από τα κύτταρα
πλέγματος (grid cells) είναι απαραίτητη για την λειτουργία του
μοντέλου. Αν η κατεύθυνση μπορούσε να κωδικοποιηθεί απευθείας
στον ιππόκαμπο η αναπαράσταση από τα κύτταρα πλέγματος θα
ήταν περιττή.

4.3.

Ο ιππόκαμπος και η κωδίκευση της κατεύθυνσης
Σχετικά με την κωδίκευση της κατεύθυνσης στα κύτταρα τόπου

(place cells) του ιπποκάμπου τα ερευνητικά δεδομένα είναι αντιφατικά.
Έρευνες

δείχνουν

ότι

η

πυροδότηση

των

κυττάρων

αυτών

τροποποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση του ζώου (ποντικού), όταν
αυτό πρέπει να εκτελέσει γραμμικές στερεότυπες κινήσεις σε ένα
λαβύρινθο αλλά όχι όταν βρίσκεται σε ανοιχτό πεδίο (Taube, 1998).
Όμως μετά από βλάβες στις περιοχές του εγκεφάλου του ποντικού,
όπου εντοπίζονται τα κύτταρα κατεύθυνσης της κεφαλής [στον
πρόσθιο ραχιαίο πυρήνα του θαλάμου (anterior dorsal thalamic
nucleus) και στο μεταϋπόθεμα (postsubiculum)], κάποιοι ερευνητές
βρήκαν σε πολλά κύτταρα τόπου (place cells) του ιπποκάμπου
επίδραση της κατεύθυνσης στο υποδεκτικό τους πεδίο, ακόμα και
όταν τα ποντίκια κινούνταν σε ανοιχτό χώρο. Σύμφωνα με τους
ερευνητές τα κύτταρα τόπου πυροδοτούσαν σαν να κωδικοποιούσαν
μια συγκεκριμένη οπτική γωνία από μια συγκεκριμένη θέση (Taube,
1998).
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Σε μία άλλη έρευνα όπου έγινε καταγραφή νευρώνων του
ιπποκάμπου σε πίθηκο, ενώ αυτός περιστρεφόταν παθητικά στο
σκοτάδι με ακινητοποιημένη την κεφαλή, βρέθηκαν νευρώνες, που
κωδίκευαν επιλεκτικά την δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη κατεύθυνση
της κίνησης όλου του σώματος του ζώου (O’Mara et al, 1994). Από τα
ευρήματα μας δεν προκύπτει ότι υπάρχουν τέτοια κύτταρα στον
ανθρώπινο ιππόκαμπο, καθώς οι απαντήσεις των ασθενών δεν είχαν
διαφορά σε σχέση με τους υγιείς ούτε υπήρχε διαφορά στις
αποκρίσεις στα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα ερεθίσματα.
Τέλος ένα μη αναμενόμενο στοιχείο, που προέκυψε από την
επεξεργασία των δεδομένων μας και συνδυάζεται και με τα
παραπάνω, ήταν η εμφάνιση στατιστικά σημαντικής διαφοράς στη
διακύμανση της αντίληψης του υποκειμενικά ευθεία μπροστά μεταξύ
υγιών και ασθενών. Συγκεκριμένα οι υγιείς ήταν πιο σταθεροί στην
αντίληψη (μικρότερη σταθερά απόκλισης) του υποκειμενικά ευθεία
μπροστά σε σχέση με τους ασθενείς. Αυτό συνέβαινε τόσο στη θέση
ηρεμίας στο φως και πριν ξεκινήσει η εφαρμογή των ερεθισμάτων,
όσο και κατά την επιστροφή των συμμετεχόντων στη θέση ηρεμίας,
πριν από την εφαρμογή του κάθε ερεθίσματος. Επίσης στατιστικά
σημαντική διαφορά είχαν και οι απαντήσεις των ασθενών μετά από
την εφαρμογή των περιστροφικών ερεθισμάτων. Συνολικά θα
μπορούσαμε να πούμε ότι οι υγιείς είχαν μεγαλύτερη σταθερότητα
στην αντίληψη της θέσης τους στο χώρο συγκριτικά με τους ασθενείς.
Αν αποδεχτούμε την άποψη του Redish (1999) ότι ο
ιππόκαμπος αποτελεί τον τελικό αποδέκτη του συστήματος που
[66]

κωδικοποιεί τη στρατηγική ανασύστασης της διαδρομής τότε οι
απαντήσεις ασθενών και υγιών δεν θα έπρεπε να διαφέρουν ως προς
την κατεύθυνση, αφού αυτή έχει ήδη κωδικοποιηθεί όταν φτάνει στον
ιππόκαμπο. Ίσως όμως στη συνέχεια, η νευρωνική κωδικοποίηση της
θέση τους στο χώρο, για την οποία σημαντικό ρόλο παίζει ο
ιππόκαμπος, δεν έχει την ίδια σταθερότητα στους ασθενείς με
ιπποκάμπεια

σκλήρυνση,

λόγω

της

ιπποκάμπου, ως συνέπεια της πάθησης.
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