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‘…If the sensation which we call color has any laws it must 

Be something in our own nature that determines the form of 

these laws . . . The science of color must therefore be 

regarded as essentially a mental science…’ 

 

 

James Clerk Maxwell, 1872  



2 
 

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Με τη Διπλωματική Εργασία ολοκληρώνονται οι σπουδές στο ΕΚΠΑ, στο ΠΜΣ Βασική 

και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη. Θα ήθελα λοιπόν, με την αφορμή αυτή, να ευχαριστήσω 

όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα μου, στην επίπονη αυτή πορεία.  

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αν.καθηγητή  και επιβλέποντά μου, 

κ.Κωνσταντίνο Μουτούση , που με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε την ευκαιρία να εκπονήσω την 

έρευνά μου στο Ινστιτούτο Max Planck Βιολογικής Κυβερνητικής (ΜPI) στη Tυβίνγκη  της 

Γερμανίας. Επίσης μέσα από το μάθημά του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, με έκανε να στρέψω 

τη προσοχή μου στις νευροεπιστήμες και κυρίως στο τομέα της οπτικής αντίληψης που –αν και 

με δυσκόλεψε- με ενθουσίασε και με έκανε να θέλω να ασχοληθώ σε περισσότερο βάθος. 

Ακόμη, με  τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του, με βοήθησε να βελτιωθώ,  προσφέροντάς μου  

τις γνώσεις και την εμπειρία του.   

Ο άνθρωπος που οφείλω  να ευχαριστήσω θερμά είναι ο  συνεπιβλέποντάς μου, κ. 

Γεώργιος Κελίρης, επ. καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Antwerp, στο Βέλγιο αλλά και 

ερευνητής στο MPI, για την επίβλεψη αυτής της διπλωματικής εργασίας. Αισθάνομαι  ευγνώμων 

απέναντί του καθώς ήταν  πάντα διαθέσιμος  για να μου δώσει την ουσιαστική βοήθειά  του. Δε 

προσπάθησε απλώς να μου μεταδώσει τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις, αλλά να μου  

εμφυσήσει έναν νέο τρόπο σκέψης και προσέγγισης των πραγμάτων, μαθαίνοντας μου όχι το τί 

να σκέφτομαι αλλά το  πώς να σκέφτομαι. Τον ευχαριστώ πολύ όμως και για το γεγονός πως 

ακόμα και πέρα από την εργασία, μου συμπαραστάθηκε, με βοήθησε ακόμη και ψυχολογικά, με 

εμψύχωνε και  με εμπιστεύτηκε σε νέες έρευνες! Ήταν πάντα πρόθυμος να ασχοληθεί με κάθε 



3 
 

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

απορία μου σχετική με ακαδημαϊκά ζητήματα, εντός και εκτός των πλαισίων της παρούσας 

εργασίας και με κάθε δισταγμό και φόβο μου, όσο ασήμαντος και να ήταν,ακόμη και  για τα 

επόμενα βήματα των σπουδών μου.  Όλο αυτό το διάστημα μου πρόσφερε ιδέες  και μου χάρισε 

εποικοδομητικές ερευνητικές συζητήσεις.  

Σειρά έχουν και άνθρωποι εκτός του στενού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, οι οποίοι 

υπήρξαν σημαντικοί πόλοι στη ζωή μου, προσδίδοντας την απαιτούμενη ισορροπία : οι φίλοι 

μου, που άκουγαν κάθε τί  χωρίς να παραπονιούνται και βεβαίως η οικογένειά μου, που πίστευε 

και πιστεύει στις δυνατότητες μου, γεγονός που αποτέλεσε αρωγό σε κάθε  στόχο και  όνειρό 

μου . Τέλος, εκτιμώ και όσους συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και με την υπομονή 

τους στην επιτυχή εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας. 

 

 

 

Ανδριανή Ρήνα 

  

 

 

 

 



4 
 

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ .......................................................................................................................................... 4 

ΑBSTRACT .................................................................................................................................................. 8 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ .................................................................................................................................................. 9 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................................. 10 

Α ΜΕΡΟΣ ................................................................................................................................................... 24 

1 ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ................................................................................................ 24 

2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΡΙΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ ..................................................... 26 

2.1 Τριχρωματική θεωρία ................................................................................................................. 26 

2.2 Θεωρία της ανταγωνιστικής επεξεργασίας ................................................................................. 27 

3 ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ............ 30 

3.1 Αμφιβληστροειδής ...................................................................................................................... 30 

3.1.1 Φωτοϋποδοχείς ................................................................................................................... 30 

3.1.2 Οριζόντια , δίπολα κύτταρα και βραχύινα .......................................................................... 37 

3.1.3 Γαγγλιακά κύτταρα ............................................................................................................. 38 

3.2 Επεξεργασία χρώματος στον έξω γονατώδη πυρήνα (LGN) : .................................................... 41 

4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΛΟΙΟ ........................................................................... 45 

4.1 Ινιακός φλοιός ............................................................................................................................. 45 

4.1.1 Πρωτοταγής οπτικός φλοιός (V1) : ..................................................................................... 47 

4.1.2 Δευτεροταγής οπτικός φλοιός : ........................................................................................... 49 

4.2 Ενεργοποίηση περιοχών πέρα από τη V4 : ................................................................................. 52 

4.2.1 Κάτω κροταφικός φλοιός  : ................................................................................................. 52 

4.2.2 Ενεργοποίηση σε ανώτερα κάντρα αντίληψης : ................................................................. 52 

5 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ......................................................................... 54 

5.1 Χρωματική τύφλωση .................................................................................................................. 54 

5.2 Χρωματικές ανεπάρκειες ............................................................................................................ 55 

5.2.1 Κληρονομικές: .................................................................................................................... 55 

Μονοχρωματική όραση (Monochromacy) .......................................................................................... 55 

Διχρωματοψία ή διχρωματική όραση (Dichromacy) .......................................................................... 56 

Ανώμαλη  τριχρωματικότητα .............................................................................................................. 57 

5.2.2 Επίκτητες: ........................................................................................................................... 58 

5.3 Ολικά  χρωματική τύφλωση (total color blindness ,achromatopsia, ACHM) ............................ 58 

6 TRISTIMULUS SPACE ..................................................................................................................... 61 



5 
 

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

6.1 Τί είναι ένα χρωματικό διάστημα (color space);......................................................................... 61 

6.1 RGB ή LMS τριπλής διεγέρσεως, προσθετική απεικόνιση των χρωμάτων ................................ 62 

6.2 Χρωματομετρικοί μετασχηματισμοί ........................................................................................... 63 

Β ΜΕΡΟΣ ................................................................................................................................................... 65 

ΠΕΙΡΑΜΑ .................................................................................................................................................. 65 

Μέθοδοι: ..................................................................................................................................................... 67 

Υποκείμενα: ........................................................................................................................................ 67 

Ερεθίσματα ................................................................................................................................................. 68 

Τί σημαίνει 6% contrast L-M .............................................................................................................. 70 

Τί σημαίνει 6% contrast (L+M)-S ....................................................................................................... 71 

Τί σημαίνει 24% luminance contrast (L+M+S) .................................................................................. 71 

Τί σημαίνει συνδυασμός luminance και χρωματικού contrast (L+M+S)+(L-M) ............................... 72 

Ερεθίσματα για του ολικά αχρωματικούς ........................................................................................... 72 

Ερέθισμα για το retinotopy ................................................................................................................. 74 

Σύστημα οπτικής παρουσίασης ............................................................................................................... 76 

Παράμετροι MRI-λήψη εικόνων(image Acquisition)............................................................................. 77 

Βαθμονόμηση(calibration) οθόνης και εφαρμογή διόρθωσης γαμμα: ................................................ 77 

Ανάλυση δεδομένων ............................................................................................................................... 80 

Προ-επεξεργασία εικόνων .................................................................................................................. 80 

Contrasts: πώς υπολογίσαμε τα αποτελέσματα ................................................................................... 83 

Αποτελέσματα ......................................................................................................................................... 85 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ............................................................................................................................................... 99 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ...................................................................................................................................... 103 

Λειτουργική μαγνητική τομογραφία, σήμα BOLD .............................................................................. 103 

Χρωματικά χαρακτηριστικά των φλοιϊκών κυττάρων .......................................................................... 104 

RETINOTOPY ..................................................................................................................................... 106 

Travelling - Wave method (μέθοδος οδεύοντος κύματος) ................................................................ 107 

Πλεονεκτήματα: ................................................................................................................................ 108 

Μειονεκτήματα: ................................................................................................................................ 108 

Εντοπισμός  χαρτών του οπτικού πεδίου .............................................................................................. 110 

Human visual field ................................................................................................................................ 111 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Oδηγός για ανάλυση δεδομένων με τη χρήση mrVista ............................................. 114 

Μετατροπή  και προετοιμασία δεδομένων ........................................................................................... 114 



6 
 

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

Βήμα 1 : Μετατροπή δεδομένων από DICOM αρχεία σε NIfTI ...................................................... 115 

Βήμα 2 : Average .............................................................................................................................. 116 

Βήμα 3 : Εύρεση  Anterior Colliculus- Posterior Colliculus ............................................................ 117 

Βήμα 4 : Segmentation με  ITK-SNAP............................................................................................. 117 

Βήμα 5 : Initialization  & Motion Correction ................................................................................... 122 

Βήμα 6 : Gray matter σύνορο ........................................................................................................... 124 

Βήμα 7 : Meshes/surfaces: ................................................................................................................ 125 

Retinotopy: ............................................................................................................................................ 128 

pRF  analysis ..................................................................................................................................... 128 

Aνάλυση GLM: ..................................................................................................................................... 135 

Δημιουργία Parfiles ........................................................................................................................... 135 

Εφαρμογή GLM ................................................................................................................................ 136 

Δημιουργία contrasts ......................................................................................................................... 137 

ROIs Restriction ................................................................................................................................ 139 

Amplitubes ........................................................................................................................................ 141 

Δημιουργώντας mrVista δομές δεδομένων από τα raw data ............................................................ 142 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ...................................................................................................................................... 143 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία: ...................................................................................................................... 143 

Ελληνική Βιβλιογραφία: ........................................................................................................................... 160 

 

Πίνακας εικόνων 

Εισαγωγή 0-0-1  καμπύλες φασματικής ευαισθησίας κωνίων και ραβδίων ............................................... 12 

Εικόνα 1-1 Κορεσμός και Φωτεινότητα. .................................................................................................... 25 

Εικόνα 2-1 ζεύγη αντίθετων χρωμάτων. ..................................................................................................... 29 

Εικόνα 3-1 Εσωτερική δομή ραβδίων και κωνίων ..................................................................................... 32 

Εικόνα  3-6 παράδειγμα Ρ-γαγγλιακών και Μ-γαγγλιακών κυττάρων. ...................................................... 41 

Εικόνα  4-1 Περιοχές του πρώιμου οπτικού φλοιού ................................................................................... 45 

Εικόνα 4-2 οπτικοποίηση περιοχών οπτικού φλοιού σε τρισδιάστατο μοντέλο αριστερού ημισφαιρίου 

ενός από τα υποκείμενα που έλαβαν μέρος στην μελέτη μας ..................................................................... 46 

Εικόνα ΠΕΙΡ.6-1 χρωματικά ερεθίσματα Α ............................................................................................... 69 

Εικόνα ΠΕΙΡ.6-2 χρωματικά ερεθίσματα Β ............................................................................................... 70 

Εικόνα ΠΕΙΡ.  6-3 παραδείγματα από προαπαιτούμενο έργο και από χρωματικό ερέθισμα  ολικά 

αχρωματικών. .............................................................................................................................................. 73 

Eικόνα ΠΕΙΡ.6-4 παράδειγμα ερεθίσματος για retinotopy ......................................................................... 75 

Εικόνα ΠΕΙΡ.  6-5 παράδειγμα ερεθίσματος για retinotopy ολικά αχρωματικών ...................................... 76 



7 
 

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

Εικόνα ΠΕΙΡ.6-6 Σχηματική αναπαράσταση καμπύλης –γάμμα ............................................................... 79 

Εικόνα ΠΕΙΡ.6-7 σχηματικές αναπαραστάσεις  της  αιμοδυναμικής απόκρισης ....................................... 82 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.6-8 Παράδειγμα ΙΤΚ-SNAP ........................................................................................... 118 

Eικόνα ΠΑΡ. Β.6-9 ΙΤΚ-SNAP, segmentation ......................................................................................... 121 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.6-10 παράδειγμα  mesh surface ...................................................................................... 126 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.6-11 πίνακας παραμέτρων για δημιουργία Infatted surface ............................................ 127 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.6-12 παράδειγμα Inflated mesh....................................................................................... 127 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.6-13 ερεθίσματα από pRF χαρτογράφηση ...................................................................... 130 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.6-14 χάρτες βασισμένοι στο μοντέλο PRF ..................................................................... 131 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.6-15 παράθυρο pRF model ............................................................................................. 132 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.6-16 παράδειγμα εντοπισμού V1 .................................................................................... 134 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.6-17 αλλαγές παραμέτρων  στο Vol3 παράθυρο ............................................................ 138 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.6-18 αλλαγές παραμέτρων στο Vol3 παράθυρο ............................................................. 139 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.6-19 παράδειγμα ROI πριν το restrict ............................................................................. 140 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.6-20 παράδειγμα ROI μετά το restrict ............................................................................ 141 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.6-21 παράδειγμα amplitude ............................................................................................ 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

ΑBSTRACT 

In order to investigate those areas of the brain responsible for color processing and those 

particularly sensitive to luminance, we collected fMRI data to study the response of the visual 

cortex to both color and luminance stimuli.  We first collected data from four normal trichromats 

and compared this with data collected on one subject with daltonism and two totally color-blind 

subjects. We used three types of stimuli similar to those used by Wade et al  in 2008 

(A. Wade, Augath, Logothetis, & Wandell, 2008): one full-field contrast Vs blank ( luminance 

/achromatic stimulus) , one chromatic stimulus which included approximate red- green colors, 

and one stimulus which included red/green colors plus luminance. Two statistical contrasts were 

conducted. Firstly, in order to determine what, if any, effect the stimuli have on the visual cortex 

we compared and contrasted all stimuli against the baseline (intertrial). Secondly, we compared 

results of the test subjects subjected to luminance alone against results of those subjected to both 

luminance and color, to see which voxels in the cortical regions are activated BY color alone. 

In normal trichromats, the chromatic responses were stronger in ventral  rather than in dorsal 

regions, with hV4 the area with the highest percentage of sensitivity in all subjects. In the V1 

region, activation was caused by the chromatic stimuli, but much lower in comparison with 

sensitivity to luminance. For both the patient with daltonism and the total color-blind 

patients, there was brain activation when we projected the color plus the luminance conditions; 

however, there was no activation in the colour-specific areas - not even in hV4. 

The above results will form the basis of a larger study on totally colorblind patients, where 

an adenovirus will be injected into their eyeballs, as Michalakis et al. (Stylianos Michalakis et al., 

2010) did to mice in order to restore their color vision . Patients will be tested before 

and after treatment, with the fMRI-signal in the various regions of the visual cortex assessed at 

both stages.  Results will then be compared with corresponding responses of the normal 

trichromats. 

 

Key words: visual cortex, color, color processing, visual areas, achromatopsia 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Συγκεντρώσαμε με τη βοήθεια  τομογράφου λειτουργικής μαγνητικής απεικόνισης  

(fMRI ) δεδομένα για την απόκριση του οπτικού φλοιού σε 1)επιλεγμένα χρωματικά - ίσης 

φωτεινότητας,2) αχρωματικά μόνο φωτεινότητας καθώς και3) συνδυασμό αυτών, ερεθίσματα, 

σε τέσσερα άτομα με ομαλή τριχρωματική όραση (normals), ένα  δαλτονικό υποκείμενο αλλά 

και σε δύο ολικά αχρωματικούς ασθενείς. Οι τελευταίοι, έχουν και τα τρία είδη, είναι όμως μη-

λειτουργικά και έτσι η όρασή τους είναι πολύ χαμηλής ανάλυσης.Σε μετέπειτα στάδιο μεγάλης 

μελέτης για την οποία η δική μας παρέχει προκαταρτικά αποτελέσματα, πρόκειται να λάβουν 

ειδική θεραπεία με εισαγωγή αδενοϊού στους οφθαλμούς τους που θα προκαλέσει μεταβολές στο 

γενετικό υλικό με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν τα κωνία τους. Πριν και μετά την θεραπεία, οι 

ασθενείς θα υποβληθούν σε  ίδιου τύπου με τις δικές μας  fMRI μετρήσεις, με στόχο τη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων στις διάφορες περιοχές του οπτικού φλοιού πριν και μετά τον ιό, 

αλλά και σε σχέση με τα αποτελέσματα των normals. 

Υπολογίσαμε τα αποτελέσματα βάσει δύο στατιστικών συγκρίσεων . Η πρώτη αντέταξε 

τη μέση ενεργοποίηση που προκλήθηκε στον εγκέφαλο των υποκειμένων κατά τη προβολή όλων 

των συνθηκών σε σχέση με το επίπεδο ελέγχου. Η δεύτερη,  μας έδειξε την συμπληρωματική 

δραστηριότητα που προκλήθηκε από τη παρουσία του χρώματος αφού συγκρίναμε την 

χρωματική συνθήκη σε συνδυασμό με φωτεινότητα,  με την αχρωματική συνθήκη φωτεινότητας. 

Για τους μη ασθενείς βρέθηκε μεγάλη ενεργοποίσηση από το χρώμα στις κοιλιακές 

περιοχές και κυρίως στη hV4,ενω η V1 είχε μεγαλύτερη ανταποκριση στη φωτεινότητα.Για τις 

δύο κατηγορίες ασθενών βρέθηκε ενεργοποίηση κατά την προβολή όλων των ερεθισμάτων, 

αλλά μηδαμινή ανταποκριση στα χρωματικά ερεθίσματα. 

 

Λέξεις κλειδιά : οπτικός φλοιός, χρώμα , επεξεργασία χρώματος, οπτικές περιοχές, 

αχρωματοψία 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αντίληψη του χρώματος είναι ένα κεντρικό συστατικό της όρασης των πρωτευόντων  

μιας και διευκολύνει τον εντοπισμό και την αναγνώριση των αντικειμένων, συμβάλει στην 

τμηματοποίηση των σκηνών καθώς και στην οπτική μνήμη. Επιπρόσθετα, είναι μια αισθητική 

συνιστώσα για τον σχηματισμό οπτικών εμπειριών,  οι οποίες με τη σειρά τους  είναι 

θεμελιώδους σημασίας για την αντίληψή μας για τον κόσμο γενικότερα. 

Το πώς είναι σε θέση ο άνθρωπος να βλέπει ένα τόσο πλούσιο σε χρώματα κόσμο, είναι 

ένα ερώτημα που από πολύ παλιά απασχόλησε τους επιστήμονες. Διάφορες θεωρίες και 

υποθέσεις διατυπώθηκαν, όπως το ότι η χρωματική όραση εμφανίστηκε εξελικτικά σε 

πρωτεύοντα ώστε να είναι σε θέση να αποφεύγουν κινδύνους ή να μπορούν να ξεχωρίζουν τους 

καρπούς. Το 1802 o Thomas  Young  (Young, 1802), επηρεασμένος από τους καλλιτέχνες της 

Αναγέννησης, προσπάθησε να δώσει την δική του απάντηση για το τρόπο με τον οποίο 

επιτυγχάνεται η  έγχρωμη όραση , προτείνοντας μια θεωρία που έλεγε  πως οποιαδήποτε χρώμα 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας διαδικασίας αθροιστικής ανάμειξης  τριών βασικών χρωμάτων, 

του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε, από τον κατάλληλο συνδυασμό των οποίων μπορούν 

να προκύψουν όλα τα υπόλοιπα. Η θεωρία αυτή  είναι γνωστή  ως τριχρωματική θεωρία
1
 και την 

έφερε στο προσκήνιο  ο Helmholtz (Helmhotz, 1852) που υποστήριξε πως η αντίληψη του  

χρώματος καθορίζεται από τη αναλογία της αντίδρασης τριών υποθετικών τύπων αισθητήρων. 

Σήμερα  είναι πλέον  γνωστό πως πρόκειται για τους φωτοϋποδοχείς  που βρίσκονται στον 

αμφιβληστροειδή, τα κωνία, κάθε ένα από τα οποία είναι ευαίσθητο σε διαφορετικό 

αλληλεπικαλυπτόμενο τμήμα του ορατού φάσματος (B. R. Conway, 2009; Hunt et al., 1998; 

Jacobs, 1996). Υπάρχουν τα βραχέος μήκους κύματος (S-wavelength-cones), τα μεσαίου-μήκους 

                                                           
1
 Η θεωρία είναι επίσης γνωστή ως θεωρία των Young-Helmholtz και βασίστηκε σε ψυχοφυσικές παρατηρήσεις.  
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(M-wavelength-cones) και τα μακρού μήκους κύματος (L- wavelength-cones) κωνία,  με μέγιστο 

της απορρόφησής τους περίπου στα  420 nm, 534nm και 564 nm (V. C. Smith & Pokorny, 1975) 

και αντιστοιχούν στα ‘’μπλε ‘’, ‘’πράσινα’’ και ‘’κόκκινα’’ χρώματα.  Όταν υπάρχει ίδιου 

βαθμού ενεργοποίηση και στα τρία, τότε αυτό που βλέπουμε είναι άσπρο ή  γκρι χρώμα. 

Σύμφωνα  με τη θεωρία αυτή επίσης, εκτός  από το χρώμα, και η φωτεινότητα καθορίζεται  

μέσω της άθροισης των αντιδράσεων των τριών αυτών φωτοϋποδοχέων. Λίγο  αργότερα το 

1874, ο Γερμανός φυσιολόγος Ewald Hering, με τη θεωρία της ανταγωνιστικής διεργασίας (ή 

θεωρία χρωματικής  ανταγωνιστικότητας) πρότεινε μια δική του εξήγηση για το τρόπο 

λειτουργίας της ανθρώπινης χρωματικής όρασης, που δίνει έμφαση στη σημασία της αντίθεσης 

των χρωματικών ζευγαριών (του κόκκινου έναντι του πράσινου, του κίτρινου έναντι του μπλε). 

Στηρίχθηκε σε  ψυχοφυσικές παρατηρήσεις, όπως το φαινόμενο των χρωματικών 

μετεικασμάτων όπου π.χ. αν συγκεντρωθούμε σε μια κόκκινη επιφάνεια  για περίπου 30 

δευτερόλεπτα της ώρας και μετά στρέψουμε το βλέμμα μας σε μια λευκή, αυτό που θα δούμε θα 

είναι ένα πράσινο μετείκασμα. Ουσιαστικά, περιέγραψε το τρόπο κωδικοποίησης των 

πληροφοριών του χρώματος που συντελείται από τα δίπολα κύτταρα και τα γαγγλιακά κύτταρα, 

τους νευρώνες του οπτικού συστήματος που έπονται των φωτοϋποδοχέων. Τα κύτταρα αυτά  

λαμβάνουν πληροφορίες είτε από δύο είτε από τα τρία κωνία, γεγονός που καταργεί την ισχύ της 

τριχρωματικής θεωρίας σ’ αυτό το επίπεδο (Kalat, 1995). Ένα δίπολο κύτταρο, μπορεί να 

δέχεται ανασταλτικές συνάψεις από κωνία που αντιδρούν σε μεσαία μήκη κύματος και 

διεγερτικές από κωνία που αντιδρούν σε μακρά μήκη κύματος. Όταν διεγερθούν τα κωνία που 

συνδέονται με αυτό από κόκκινο φώς, τότε έχουμε πρόκληση εκπόλωσης του κυττάρου, ενώ 

όταν διεγερθούν από πράσινο φώς , υπερπολώνεται και τα υπόλοιπα χρώματα (κίτρινο , μπλε, 

γκρι) επιδρούν ελάχιστα. Η αντίδραση ενός κωνίου μακρού μήκους κύματος, δεν συνεπάγεται 
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ότι  το κύτταρο διεγείρεται από κόκκινο φως ή  έντονο πράσινο ή  μπλε, όμως όταν ένα δίπολο 

εκπολώνεται από το κόκκινο και υπερπολώνεται από  το πράσινο και  παραμένει αμετάβλητο 

παρουσία λευκού, τότε ο εγκέφαλος αναγνωρίζει πως κοιτάμε κάτι σχεδόν κόκκινο. Τα αρνητικά 

μετεικάσματα που περιγράφηκαν παραπάνω, αποτελούν αποτέλεσμα κόπωσης κάποιας 

αντίδρασης των εν λόγω κυττάρων. Ένα ειδικό δίπολο, μετά από παρατεταμένη έκθεση σε 

κόκκινο φως υφίσταται συνεχόμενη διέγερση. Έτσι , όταν απομακρυνθεί η πηγή του φωτός, 

επέρχεται υπερπόλωση του κυττάρου και οι πληροφορίες που στέλνονται, μεταφράζονται ως 

πράσινο (Kalat, 1995) .  

 

http://makolas.blogspot.de/2010/10/to-rgb-scratch.html 

Εισαγωγή 0-0-1  καμπύλες φασματικής ευαισθησίας κωνίων και ραβδίων 

Στην εικόνα βλέπουμε τις καμπύλες φασματικής ευαισθησίας των S- κωνίων (), των 

ραβδίων(--), των  M-κωνίων() και  L-κωνίων ()αντίστοιχα.  

http://makolas.blogspot.de/2010/10/to-rgb-scratch.html
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Εκτός από τα κωνία, στον αμφιβληστροειδή  βρίσκονται και τα ραβδία. Σε αντίθεση με 

τα πρώτα (κωνία) που βρίσκονται σε μεγάλη πυκνότητα στο κεντρικό βοθρίο της ωχράς κηλίδος 

και είναι υπεύθυνα τόσο για την χρωματική όραση όσο και για την ικανότητά μας να 

διακρίνουμε λεπτομέρειες, τα ραβδία βρίσκονται στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς, είναι  

ευαίσθητα σε χαμηλές τιμές φωτεινότητας και είναι υπεύθυνα για την σκοτοπική όραση. Τα 

ραβδία ανταποκρίνονται κι αυτά σε ένα εύρος μηκών κύματος (με μέγιστη διέγερση περίπου στα 

498nm ), αλλά δεν συμβάλλουν στην χρωματική μας αντίληψη και η δραστηριότητά τους δεν 

προστίθεται στο χρωματικό σύστημα με εκείνη των κωνίων. Και τα δύο είδη φωτοϋποδοχέων , 

περιέχουν φωτοχρωστικές ουσίες. Όταν το φως πέσει στον αμφιβληστροειδή πυροδοτεί μια 

σειρά από χημικές αντιδράσεις : τα φωτοϋποδεκτικά κύτταρα, μετατρέπουν τη φωτεινή ενέργεια 

σε χημική και στη συνέχεια σε ηλεκτρική δραστηριότητα, προκαλώντας μεταβολή στο δυναμικό 

της μεμβράνης, κάτι που συνεπάγεται αλλαγή στην απελευθέρωση νευροδιαβιβαστή στους 

συνδεδεμένους νευρώνες. Αυτό είναι ουσιαστικά  και το πρώτο στάδιο επεξεργασίας του 

χρώματος. 

Στη συνέχεια, το σήμα μεταφέρεται μέσω  άλλων ομάδων κυττάρων ( των οριζόντιων 

κύτταρων,  δίπολων και  βραχύινων) στα γαγγλιακά  (B. R. Conway, 2009; Masland, 2001),  τον 

πρώτο νευρικό σταθμό για τα οπτικά ερεθίσματα. Εδώ, γίνεται ένας συνδυασμός των 

αποκρίσεων των κωνίων, μέσω της κωδικοποίησης της διαφοράς ή του αθροίσματός τους.  Τα 

περισσότερα από τα γαγγλιακά  χωρίζονται (κυρίως) σε δύο κατηγορίες: τα P-ganglion-κύτταρα 

(parvi, δηλ. μικρά) και τα Μ-ganglion-κύτταρα (magni, δηλ. μεγάλα). Οι ονομασίες προέρχονται 

από τους σαφώς διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς του θαλάμου, στους οποίους 

προβάλλουν τα γαγγλιακά αυτά κύτταρα τους νευράξονές τους. Παλαιότερα  ήταν γνωστά ως 

midget και parasol κύτταρα αντίστοιχα (Wiesel & Hubel, 1966). Τα πρώτα (P-ganglion-cell / 
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midget) , είναι μικρά σε μέγεθος, με  μικρά υποδεκτικά πεδία
2
 , βρίσκονται κοντά ή / και μέσα 

στο κεντρικό βοθρίο και δέχονται πληροφορίες από τα L-, και Μ- κωνία (Carlson, 2013) κατά 

συνέπεια έχουν μεγάλη ευαισθησία στο χρώμα και τις λεπτομέρειες και συγκροτούν τη 

μικροκυτταρική οδό. Πέρα από το χρώμα όμως, δείχνουν τα κύτταρα αυτά και ευαισθησία στη 

φωτεινότητα μιας και η τελευταία δεν είναι κωδικοποιείται μόνο από τα ραβδία, αλλά και από τα 

κωνία (L+M+S). Τα Μ-ganglion κύτταρα, είναι μεγάλα, με μεγάλο υποδεκτικό πεδίο, 

βρίσκονται σε όλο τον αμφιβληστροειδή και κυρίως στη περιφέρεια, λαμβάνουν πληροφορίες 

κυρίως από τα ραβδία, αντιδρούν σε κινούμενα ερεθίσματα, μεταφέρουν πληροφορίες για την 

φωτεινότητα και συγκροτούν τη μεγαλοκυτταρική οδό. Υπάρχει και μια  τρίτη κατηγορία που 

αναφέρεται σε μια μικρότερη ομάδα κυττάρων, τα small bistratified, τα οποία  δέχονται 

πληροφορίες κυρίως από τα S-κωνία (Carlson, 2013; Engel et al., 1997; Thornton & Pugh, 1983)  

και σχηματίζουν τη koniocellular οδό.  Τα κύτταρα στο επίπεδο αυτό, παρουσιάζουν χρωματική 

ανταγωνιστικότητα του κέντρου του υποδεκτικού τους πεδίου και της περιφέρειας του. Αυτό 

σημαίνει πως όταν κάποιο φως πέσει στο κέντρο τους θα διεγερθούν (θα αυξηθεί ο ρυθμός 

πυροδότησής τους) αλλά θα ανασταλούν από το συμπληρωματικό του (μείωση του ρυθμού 

πυροδότησης ). 

Οι νευράξονες των γαγγλιακών σχηματίζουν το οπτικό νεύρο που εξέρχεται του 

αμφιβληστροειδούς και διατρέχει την κατώτερη επιφάνεια του εγκεφάλου και τα συνδέει με τον 

έξω γονατώδη πυρήνα (EΓΠ , Lateral Geniculate nucleus, LGN ) (B. R. Conway, 2009; Reid & 

Shapley, 2002; Solomon, Lee, AJ, Ruttiger, & Martin, 2005; Vakrou, Whitaker, McGraw, & 

                                                           
2
 Κάθε οπτικός νευρώνας , λαμβάνει πληροφορίες από ένα περιορισμένο τμήμα  του αμφιβληστροειδούς που 

ανταποκρίνεται αντίστοιχα σε μικρό τμήμα του οπτικού πεδίου. Αυτή η περιοχή αποτελεί το υποδεκτικό πεδίο 
του νευρώνα. Πρόκειται για το τμήμα του οπτικού πεδίου στο οποίο η παρουσίαση των οπτικών ερεθισμάτων 
παράγει μια αλλαγή στο ρυθμό πυροδότησης ενός συγκεκριμένου νευρώνα. Θεωρητικά, τα υποδεικτικά πεδία 
των γαγγλιακών κυττάρων είναι κυκλικά αποτελούμενα από δύο ζώνες : το κέντρο και τη περιφέρεια. Μεταξύ των 
δύο αυτών ζωνών ισχύει η χρωματική ανταγωνιστικότητα: ενός κυττάρου που το κέντρο του θα διεγείρεται από 
το κόκκινο χρώμα για παράδειγμα, θα αναστέλλεται από προσπίπτον πράσινο, και αντιστρόφως (Carlson, 2013). 
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McKeefry, 2005). Τα τρία γαγγλιακά «μονοπάτια» , παραμένουν ανεξάρτητα και στο βήμα αυτό. 

Τα  Ρ-ganglion-κύτταρα πιο συγκεκριμένα, προβάλλουν στις στοιβάδες 3-6 του LGN,που 

περιέχον τα λεγόμενα Ρ-κύτταρα (Ρarvo-cellular), ενώ τα  small bistratified δίνουν τις 

πληροφορίες τους σε μια ομάδα κυττάρων, τα konio, που βρίσκονται σε λεπτές στιβάδες 

ανάμεσα στη μικροκυτταρικές. γεγονός που συνεπάγεται πως στις περιοχές αυτές εξακολουθεί 

να υπάρχει η χρωματική ανταγωνιστικότητα που ήταν παρούσα  στο επίπεδο των γαγγλιακών 

κυττάρων και αρχικά λήφθηκε ως νευρωνική απόδειξη της ανταγωνιστικής θεωρίας του Hering, 

που μέχρι ενός σημείου υφίσταται όπως θα δούμε στη συνέχεια και  στους νευρώνες του φλοιού. 

Τέλος  τα Μ-ganglion κύτταρα, προβάλλουν στις στοιβάδες 1 και 2 του ΕΓΠ οι οποίες 

αναφέρονται και ως μεγαλοκυτταρικές. 

Ο κύριος όγκος των πληροφοριών από τον ΕΓΠ, μεταφέρεται αρχικά στο πρωτοταγή 

οπτικό φλοιό, τη περιοχή  V1, και στη συνέχεια , ανάλογα με το είδος του ερεθίσματος , στις 

διάφορες περιοχές του δευτεροταγούς φλοιού -V2,V3, V4,V5,  για να καταλήξουν κάποιες πίσω 

πάλι στη V1. Πιο συγκεκριμένα οι χρωματικές πληροφορίες από τον  LGN μεταφέρονται μέσω 

του koniocellular και  του parvocellular συστήματος  στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό (V1)  

(Chatterjee & Callaway, 2003;B. R. Conway, 2009) στις στιβάδες 2 -3 και 4Cβ, αντίστοιχα 

(Nassi & Callaway, 2009). Από διάφορες μελέτες πάνω στη V1 , έχει βρεθεί πως οι νευρώνες 

στις κηλίδες (blobs) της περιοχής είναι ευαίσθητοι στο χρώμα (Landisman et al., 2014; R. B. 

Tootell, Silverman, Hamilton, De Valois, & Switkes, 1988; Livingstone & Hubel, 1984), 

γεγονός όμως που αμφισβητείται από άλλους ερευνητές (Peter Lennie, Krauskopf, & Sclar, 

1990; Leventhal, Thompson, Liu, Zhou, & Ault, 1995). Οι κηλίδες , ανακαλύφθηκαν από τη 

Margaret Wong-Riley (Wong-Riley, 1979) και είναι περιοχές στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό, 

που περιλαμβάνουν νευρώνες  ευαίσθητους στο χρώμα και μπορούν να γίνουν εμφανείς  με 
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χρώση για την οξείδαση του κυτοχρώματος (Carlson, 2013; Kolb & Whishaw, 2005). Επίσης 

από μελέτες μαγνητικής απεικόνισης fMRI (B. R. Conway & Tsao, 2006; Engel, Zhang, & 

Wandell, 1997), έχει φανεί πως υπάρχει ενεργοποίηση στον πρωτοταγή οπτικού φλοιό από ίσης 

φωτεινότητας ερεθίσματα αλλά και προτίμηση στα κόκκινης και πράσινης χρωματικότητας 

ερεθίσματα (Engel et al., 1997). 

Οι χρωματικές πληροφορίες, από τις κηλίδες της V1 διαβιβάζονται με τη σειρά τους στις 

λεπτές λωρίδες
3
 της V2 (thin stripes). Εδώ, οι απόψεις διίστανται σχετικά με το αν τελικά το 

χρώμα υπόκειται επιλεκτικής επεξεργασίας στις λωρίδες αυτές (D. H. Hubel & Livingstone, 

1987; Roe & Ts’o, 1999; Xiao, Wang, & Felleman, 2003) ή όχι (Kiper, Fenstemaker, & 

Gegenfurtner, 1997; Levitt, Kiper, & Movshon, 1994). Παρόλο που υπάρχουν λιγότερες 

πληροφορίες για τις χρωματικές ιδιότητες μεμονωμένων νευρώνων στη V2  συγκριτικά με τις 

αντίστοιχες πληροφορίες για την V1,  φαίνεται να υπάρχουν νευρώνες που είναι ευαίσθητοι 

κυρίως στο κόκκινο χρώμα και το κυανό ( B. R. Conway, 2009; D. H. Hubel & Livingstone, 

1985; Kiper et al., 1997),   χωρίς όμως να υπάρχει κατά τα άλλα, σημαντική διαφορά στη 

χρωματική κωδικοποίηση ανάμεσα στις δύο περιοχές. (D. H. Hubel & Livingstone, 1987; Kiper 

et al., 1997; Solomon & Lennie, 2005). Μεταξύ του κοιλιακού τμήματος της  V2 (V2v) και της 

V4  βρίσκεται η περιοχή V3v, ενώ άνωθεν του ραχιαίου τμήματος της V2 (V2d), οι V3d και 

V3A. Στις τελευταίες δύο έχει βρεθεί πως υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό νευρώνων που 

ανταποκρίνονται σε χρωματικά ερεθίσματα  ( Felleman & Van Essen, 1987; Adams & Zeki, 

2001;Tsao et al., 2003; B. R. Conway, 2009), ενώ σχετικά μεγαλύτερο έχει βρεθεί  στη V3v (A. 

R. Wade, Brewer, Rieger, & Wandell, 2002). 

                                                           
3
 Όπως και η V1, έτσι και η περιοχή V2 εμφανίζει σημαντικές ανατομικές υποδιαιρέσεις, που χρωματίζονται 

εντόνως  με τη βοήθεια της κυτοχρωμικής οξειδάσης και σχηματίζουν δύο τύπους σκοτεινών λωρίδων, τις παχιές 

(thick stripes) και τις λεπτές  (thin stripes). Αυτές χωρίζονται μεταξύ τους από αχνές μεσολωριδικές περιοχές (pale 

stripes) ( Livingstone & Hubel, 1984; Roe & Ts’o, 1997; Schiller, 1995). 
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Οι νευρώνες της V2 σχηματίζουν συνάψεις με την περιοχή V4. Η περιοχή αυτή έχει 

διερευνηθεί εκτενώς και αρχικά προτάθηκε ως χρωματική περιοχή per se (SM Zeki, 1973).  

Όμως η άποψη αυτή αμφισβητήθηκε καθώς στη περιοχή υπάρχουν και νευρώνες ευαίσθητοι 

στον προσανατολισμό (orientation), που οδήγησαν στην άποψη πως η περιοχή εμπλέκεται στην 

επεξεργασία και της μορφής (Leeuwen, Petersson, Langner, Rijpkema, & Hagoort, 2014; 

Schiller, 1995; S Zeki, 2005) ). 

Η επεξεργασία του χρώματος δε σταματά όμως στη V4. Ενεργοποίηση από χρωματικά 

ερεθίσματα έχει βρεθεί στους νευρώνες του κάτω κροταφικού φλοιού (ΤΕ) (Koida & Komatsu, 

2007; H Komatsu, Kaji, Ideura, & Yamane, 1992), ενώ επίσης  στη περιοχή αυτή καθώς και 

γύρω από τη V4, βρέθηκαν δομές νευρώνων που ονομάζονται globs (B. Conway, Moeller, & 

Tsao, 2007) και παρουσιάζουν κάποια μορφής επιλεκτικότητας στα χρώματα. Τέλος, κι άλλες 

περιοχές ενεργοποιούνται από τα χρώματα, όπως ο ιππόκαμπος και ο μετωπιαίος λοβός, 

ανάλογα όμως  με το τύπο του χρωματικού ερεθίσματος  (S. Zeki & Marini, 1998). 

Τα όσα αναφέραμε μέχρι στιγμής, αφορούν άτομα με ομαλή τριχρωματική όραση. 

Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την αναγνώριση και 

τη θέαση  των χρωμάτων, εξαιτίας κάποιας μορφής χρωματικής τύφλωσης (color blindness) . Τα 

άτομα με ανεπαρκή χρωματική όραση παρουσιάζουν  αδυναμία στη  θέαση μιας γκάμας ( ή / και 

όλων ) των χρωμάτων που οφείλεται (ως επί το πλείστον)  είτε σε ελλείψεις είτε σε 

δυσλειτουργία ενός, δύο ή /και όλων των τύπων κωνίων. Στη τελευταία μάλιστα περίπτωση, 

μιλάμε για απόλυτη αχρωματοψία (total color blindness / achromatopsia), όπου οι πάσχοντες 

βλέπουν τον κόσμο σε αποχρώσεις του γκρι. 
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Στην  έρευνά μας,  συγκεντρώσαμε με τη βοήθεια  τομογράφου λειτουργικής μαγνητικής 

απεικόνισης  (fMRI ) δεδομένα για την απόκριση του οπτικού φλοιού σε επιλεγμένα χρωματικά 

ερεθίσματα, ίσης φωτεινότητας, σε αχρωματικά -μόνο φωτεινότητας ερεθίσματα ,  καθώς και σε 

συνδυασμό αυτών των ερεθισνάτων, α) σε  άτομα με ομαλή τριχρωματική όραση (normals), β) 

σε άτομα που υπολείπονται κωνίων αλλά και γ) σε ασθενείς που πάσχουν από ολική 

αχρωματοψία. Οι τελευταίοι, έχουν μεν και τα τρία είδη, είναι όμως μη-λειτουργικά και έτσι η 

όρασή τους είναι πολύ χαμηλής ανάλυσης καθώς μόνο τα ραβδία που είναι απόντα από το 

κεντρικό βοθρίο είναι λειτουργικά. Μελλοντικά, σε μετέπειτα στάδιο μεγάλης μελέτης για την 

οποία η δική μας παρέχει προκαταρτικά αποτελέσματα, πρόκειται να λάβουν ειδική θεραπεία με 

εισαγωγή αδενοϊού στους οφθαλμούς τους ο οποίος θα προκαλέσει μεταβολές στο γενετικό 

υλικό (ακριβώς όπως έπραξε ο Michalakis  και οι συνεργάτες του (Stylianos Michalakis et al., 

2010) σε ποντίκια) με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν και λειτουργήσουν τα κωνία τους. Κατ’ 

επέκταση, πριν και μετά την εισαγωγή του ιού, οι ασθενείς αυτοί θα υποβληθούν σε  fMRI 

μετρήσεις ίδιου τύπου με αυτές που έχουμε διεκπεραιώσει κατά την διάρκεια αυτής της 

διπλωματικής εργασίας, με στόχο τη σύγκριση των αποτελεσμάτων στις διάφορες περιοχές του 

οπτικού φλοιού πριν και μετά την θεραπεία, αλλά και σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

στους ομαλά τριχρωματικούς.  

Στην παρούσα διπλωματική  θα παρουσιαστούν αρχικά τα αποτελέσματα από την ανάλυση 

της ενεργοποίησης των διαφόρων περιοχών του ινιακού λοβού, σε τέσσερα  υποκείμενα με 

φυσιολογική χρωματική όραση (ομάδα ελέγχου) , και στη συνέχεια θα τα συγκρίνουμε με τα 

δεδομένα ενός υποκειμένου που υπολείπεται του L-κωνίου και κατά συνέπεια πάσχει από 
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δαλτονισμό
4
, αλλά και με τα δεδομένα δύο υποκειμένων  με ολική αχρωματοψία (πριν την 

θεραπεία).  Για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων , πραγματοποιήθηκαν δύο βασικές 

στατιστικές συγκρίσεις (statistical contrasts). Η πρώτη αντέταξε τη μέση ενεργοποίηση που 

προκλήθηκε στον εγκέφαλο των υποκειμένων κατά τη προβολή όλων των συνθηκών (βλ. 

κεφάλαιο «Μεθοδολογία»)   σε σχέση ένα αχρωματικό  επίπεδο ελέγχου. Η δεύτερη,  μας έδειξε 

την συμπληρωματική δραστηριότητα που προκλήθηκε από τη παρουσία του χρώματος αφού 

συγκρίναμε την χρωματικής συνθήκης σε συνδυασμό με φωτεινότητα,  με την αχρωματική 

συνθήκη φωτεινότητας, με p=0.001 (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. κεφάλαιο 

«Μεθοδολογία»).  

                                                           
4
 Δαλτονισμός ή δυσχρωματοψία,  είναι μια μορφή χρωματικής διαταραχής  για τα κόκκινα-

πράσινα , που συχνά αναφέρεται και ως δευτεροανωμαλία ή  δευτερανοπία. Το όνομά της το 

πήρε από το χημικό και  φυσικό Dalton, που ήταν ο πρώτος που περιέγραψε την πάθηση, από 

την οποία και έπασχε 
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Α ΜΕΡΟΣ 

1 ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ 

Οπτική αντίληψη είναι η ικανότητα αξιολόγησης του περιβάλλοντος από τις πληροφορίες 

που περιέχονται στο ορατό φως. Η διαδικασία αυτή είναι επίσης γνωστή ως όραση. Οι διάφορες 

ανατομικές  συνιστώσες που εμπλέκονται σε αυτή, αναφέρονται συλλογικά ως οπτικό σύστημα. 

Μείζον θέμα στην οπτική αντίληψη είναι πως αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι  είναι αποτέλεσμα 

μιας πολύπλοκης διαδικασίας, που περιλαμβάνει νευροφυσιολογικές  και ψυχολογικές 

διεργασίες. Αυτό ακριβώς ευθύνεται για το  ότι η οπτική αντίληψη βρίσκεται στο επίκεντρο 

πολλών ερευνών σε διάφορες επιστήμες όπως στη ψυχολογία, τη  γνωσιακή επιστήμη, τη 

νευροεπιστήμη , τη μοριακή βιολογία κ.α.. 

Βασικό στοιχείο της όρασης είναι το χρώμα , που όμως δεν αποτελεί ούτε φυσική ιδιότητα 

του φωτός, αλλά ούτε και έμφυτη των αντικειμένων. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το οπτικό 

σύστημα του ανθρώπου (HVS-human visual system)  ανταποκρίνεται σε ένα τμήμα του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (Tkalcic & Tasic, 2003) που κυμαίνεται μεταξύ 380 και 760 nm, 

ως άμεσο αποτέλεσμα της φυσιολογικής ανθρώπινης όρασης  (Stone, 2005). Με βάση μία 

χρωματική θεωρία, το διακρινόμενο χρώμα καθορίζεται από τρεις διαστάσεις: την απόχρωση 

(hue), τον κορεσμό (saturation) και τη φωτεινότητα (brightness). Το μήκος κύματος  είναι και 

αυτό που προσδιορίζει την πρώτη από τις τρεις διαστάσεις της αντίληψης φωτός:  την 

απόχρωση. Το ορατό φάσμα αποτελεί  το εύρος μηκών κύματος που μπορούν να ανιχνεύσουν τα 

μάτια μας. Το φως επίσης μπορεί να ποικίλει σε ένταση , η οποία αντιστοιχεί στη δεύτερη 

αντιληπτική διάσταση του φωτός, τη φωτεινότητα. Το τελευταίο χαρακτηριστικό, ο κορεσμός, 

αναφέρεται στη σχετική καθαρότητα του φωτός που γίνεται αντιληπτή. Αν όλη η ακτινοβολία 
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είναι ενός μήκους κύματος, το αντιληπτό χρώμα είναι καθαρό ή πλήρως κορεσμένο, ενώ αν 

περιέχει όλα τα μήκη κύματος, δεν παράγεται καμία αίσθηση της απόχρωσης και βλέπουμε 

άσπρο (Carlson, 2013). Στην εικόνα 1-1 , βλέπουμε ένα παράδειγμα ίδιας απόχρωσης με 

διαφορετικά επίπεδα κορεσμού και φωτεινότητας. 

 

 

(από : http://www.georeference.org/doc/colors_as_hue_saturation_and_brightness.htm) 

 

Εικόνα 1-1 Κορεσμός και Φωτεινότητα. 

Η εικόνα δείχνει δείγματα χρωμάτων με την ίδια απόχρωση αλλά με διαφορετικά 

επίπεδα φωτεινότητας και κορεσμό.  
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2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΡΙΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ 

 

2.1 Τριχρωματική θεωρία 

Η ικανότητα του ανθρώπου να βλέπει τον πολύχρωμο κόσμο, απασχόλησε (και απασχολεί 

ακόμα) τους επιστήμονες. Αν και  η αχρωματική   (άσπρο-μαυρη ) όραση  είναι  επαρκής  για  

τους  περισσότερους  σκοπούς, η έγχρωμη όραση δυσκόλεψε τα ζώα να κρύβονται από τους 

εχθρούς τους και έδωσε στα πρωτεύοντα τη δυνατότητα να διακρίνουν  τα ώριμα  από άγουρα 

φρούτα και (J D Mollon, 1989)
5
 .  Διάφορες θεωρίες της έγχρωμης όρασης είχαν προταθεί με τη 

πάροδο των χρόνων, αρκετά χρόνια πριν να είναι σε θέση να διαψεύδουν  ή να επικυρωθούν από 

φυσιολογικά δεδομένα. Το 1802, επηρεασμένος από τους ζωγράφους της Αναγέννησης, ο 

Thomas  Young , το 1802 (Young, 1802), πρότεινε πως οποιαδήποτε απόχρωση μπορεί να 

επιτευχθεί , από την πρόσμειξη τριών βασικών χρωμάτων : του κόκκινου , του πράσινου και του 

μπλε. Αργότερα τη θεωρία αυτή που είναι γνωστή ως τριχρωματική θεωρία, επανήλθε στο 

προσκήνιο από  το Helmholtz (Helmhotz, 1852) που υποστήριξε πως η αντίληψη του  χρώματος, 

εξυπηρετείτε από τρεις υποθετικούς  τύπους αισθητήρων. Φυσιολογικές και ιστολογικές μελέτες 

απέδειξαν πως οι  Young-Helmholtz, είχαν δίκιο μιας και στον αμφιβληστροειδή αρκετών 

πρωτευόντων  αλλά και των ανθρώπων υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι κωνίων, που είναι 

υπεύθυνοι για την χρωματική όραση (B. R. Conway, 2009; Hunt et al., 1998; Jacobs, 1996), το 

καθένα  ευαίσθητο  σε διαφορετικό (αλλά αλληλεπικαλυπτόμενο σε ορισμένα σημεία του) 

τμήμα του ορατού φάσματος (B. R. Conway, 2009). Η θεωρία αυτή έλυσε ένα πρόβλημα: αν και 

μπορούμε να δούμε ένα τεράστιο αριθμό χρωμάτων, εντούτοις ο αμφιβληστροειδής μας δεν έχει 

                                                           
5
 Στην πραγματικότητα, στα πρωτεύοντα με τρία είδη κωνίων , οι φωτοχρωστικές τους  φαίνεται να είναι 

κατάλληλες για τη διάκριση των κόκκινων και κίτρινων φρούτων με πράσινο φύλλωμα (Regan et al., 2001). 
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αρκετό χώρο , προκειμένου να περιλαμβάνει ξεχωριστό ‘’ανιχνευτή’’ για κάθε ένα από αυτά, σε 

κάθε περιοχή του. 

Οργανισμοί που έχουν μόνο μια λειτουργική κατηγορία φωτοϋποδοχέων ,όπως οι άνθρωποι, 

υπό συνθήκες  αμυδρού  φωτός
6
, δεν μπορούν να διακρίνουν χρώματα (έχουν αχρωματική 

όραση) , επειδή η ενεργοποίηση των φωτοϋποδοχέων επηρεάζεται όχι μόνο από το μήκος 

κύματος του ερεθίσματος αλλά και από την έντασή (πλάτος) του
7
 (B. R. Conway, 2009). Ένα 

μη-βέλτιστο (suboptimal) υψηλής έντασης  μήκος κύματος, μπορεί να προκαλέσει την ίδια 

ενεργοποίηση σε ένα φωτοϋποδοχέα με ένα βέλτιστο -χαμηλότερης έντασης-μήκος κύματος. Γι’ 

αυτό,  προκειμένου να υπολογίσει το χρώμα, ο εγκέφαλος  συγκρίνει τις αποκρίσεις δύο ή 

περισσότερων διαφορετικών τύπων φωτοϋποδοχέων, στην ίδια-περίπου-θέση στον 

αμφιβληστροειδή (B. R. Conway, 2009). Από  τη σύγκριση αυτή, μπορούμε να  διαχωρίσουμε 

το μήκος  αλλά και την ένταση του κύματος έως ένα βαθμό, αν και  θα εξακολουθούν να 

παραμένουν σύνολα διακριτών φυσικών ερεθισμάτων- metamers
8
, που παράγουν την ίδια 

σχετική ενεργοποίηση κωνίων (B. R. Conway, 2009). 

 

2.2 Θεωρία της ανταγωνιστικής επεξεργασίας 

Ο Γερμανός φυσιολόγος Ε.Hering, διαφωνούσε με τη τριχρωματική θεωρία και πρότεινε 

το 1874 τη θεωρία χρωματικής ανταγωνιστικότητας (ή των συμπληρωματικών χρωμάτων, color-

                                                           
6
 Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι έχουν αχρωματοψία κάτω από αμυδρές συνθήκες φωτισμού επαρκής , όπου 

δεν επαρκεί για την ενεργοποίηση των κωνίων, μένουν ουσιαστικά  με μόνο έναν τύπο, τα ραβδία. 
7
 Μετά την απορρόφηση ορισμένων φωτονίων και ύστερα από την μετατροπή τους σε ηλεκτρική απόκριση ύστερα 

από μια σύνθετη φωτοχημική αντίδραση , η απόκριση του κωνίου δεν εξαρτάται από το μήκος κύματος των 

απορροφημένων  φωτονίων, αλλά από το σύνολο των φωτονίων. Η αρχή αυτή είναι γνωστή ως 

«univariance»(Rushton, 1972) 
8
 Metamers: φωτεινά ερεθίσματα που ενώ έχουν διαφορετικές φασματικές συνθέσεις (είναι διαφορετικά μεταξύ 

τους), εμφανίζονται όμως ως πανομοιότυπα. Σύμφωνα με τον Conway((B. R. Conway, 2009), σχεδόν κάθε χρώμα 

που αντιλαμβανόμαστε στο φυσικό κόσμο, θα μπορούσε να παράγεται από πολλαπλά φυσικά ερεθίσματα. Η  

αντίληψη των χρωμάτων βασίζεται στη σύγκριση των αποκρίσεων των τριών τύπων κωνίων· διαφορετικά  φυσικά 

ερεθίσματα που παράγουν ίδια  δραστηριότητα κωνίων, είναι metamers, και εμφανίζονται ως ίδια.  
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process theory ή color-opponency theory ) που βασίζεται στον ανταγωνισμό μεταξύ της 

αντίληψης του κόκκινου-πράσινου και του κίτρινου-μπλε. Στηρίχθηκε σε ψυχοφυσικές 

παρατηρήσεις, όπως το φαινόμενο των χρωματικών μετεικασμάτων όπου π.χ. αν εστιάσουμε τη 

προσοχή μας σε μια κόκκινη επιφάνεια για περίπου 30΄΄ και μετά στρέψουμε το βλέμμα μας σε  

μια λευκή, θα δούμε ένα πράσινο μετείκασμα (Εικόνα 2-1). Ουσιαστικά πρότεινε πως στο 

γαγγλιακό επίπεδο, γίνεται μια κωδικοποίηση του αθροίσματος ή της διαφοράς των αποκρίσεων 

των κωνίων (Ζαχόπουλος Βασίλειος, 2006). Το  χρώμα, ορίζεται από σχετική δραστηριότητα 

δύο ορισμένων αξόνων, ’’κόκκινου -πράσινου’’ και ‘’μπλε-κίτρινου’’,  κατά μήκος με ενός 

αχρωματικού ‘’άσπρου- μαύρου’’ άξονα(B. R. Conway, 2009). Οι  πόλοι των αξόνων είναι 

τέσσερα μοναδικά χρώματα , το κόκκινο, το πράσινο, το κίτρινο και το μπλε (Regier, Kay, & 

Cook, 2005) , από τα από οποία όλα τα υπόλοιπα μπορούν να περιγραφούν (π.χ. το πορτοκαλί 

είναι ένα κοκκινωπό κίτρινο κ.ο.κ.) (B. R. Conway, 2009) . 
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Εικόνα 2-1 ζεύγη αντίθετων χρωμάτων. 

Προκειμένου να αντιληφθούμε τί εννοούμε με το ‘’αντιθετικά’’– ανταγωνιστικά 

χρώματα’’, μπορούμε να κάνουμε ένα γρήγορο πείραμα. Το έργο μας είναι να 

εστιάσουμε για περίπου 30’’, στη μαύρη κουκίδα που βρίσκεται στο κέντρο των 

χρωματισμένων τετραγώνων· ύστερα μετακινούμε το βλέμμα μας στη κουκίδα δεξιά. 

Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι η αντίθεση των χρωμάτων: όπου πριν είχαμε 

κόκκινο, τώρα έχουμε πράσινο, όπου μπλέ, πλέον κίτρινο και το αντίστροφο.  
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3 ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

3.1 Αμφιβληστροειδής 

Η αντίληψη της όρασης ξεκινά από το φωτοευαίσθητο χιτώνα του οφθαλμού, τον 

αμφιβληστροειδή. Ο ρόλος του στη όραση είναι πολύ σημαντικός αφού α) σε αυτόν εκτελείται η 

φωτομεταγωγή, μια διαδικασία όπου οι η φωτεινή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρικά σήματα 

που διαβιβάζονται μέσω των οπτικών νεύρων στον εγκέφαλο και  β) αποτελεί μέρος του 

κεντρικού νευρικού συστήματος- και όχι περιφερικό όργανο. Ήδη από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα, 

ο Max Schultze, βρήκε από τις  ιστολογικές μελέτες του στους αμφιβληστροειδείς διαφόρων 

σπονδυλωτών, πως υπάρχουν δύο σαφώς διαφορετικά είδη φωτοϋποδοχέων, που σήμερα είναι 

γνωστά ως κωνία και ραβδία. Εκτός όμως από αυτά, περιλαμβάνονται  κι άλλοι τύποι  κυττάρων 

που είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά της πληροφορίας στον φλοιό τα οριζόντια , τα δίπολα , τα 

βραχύινα και τα γαγγλιακά κύτταρα . Ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους οι 

διάφορες στοιβάδες κυττάρων , είναι περίπλοκος. Οι  οπτικές πληροφορίες, μεταδίδονται  από 

τους φωτοϋποδοχείς α) απευθείας στα δίπολα και από εκεί στα γαγγλιακά κύτταρα (κάθετη ροή 

πληροφορίας) και β) μέσω  των οριζόντιων κυττάρων πλαγίως ( γεγονός που σημαίνει πως το 

σήμα που μεταδίδεται από τον εκάστοτε φωτοευαίσθητο υποδοχέα επηρεάζεται από τη 

δραστηριότητα των γειτονικών)  στα δίπολα κύτταρα ,τα οποία συνδέονται με τα βραχύινα , 

όπου επίσης πλαγίως μεταφέρουν τις πληροφορίες στα γαγγλιακά (πλάγια ροή πληροφορίας). 

3.1.1 Φωτοϋποδοχείς 

O αμφιβληστροειδής των πρωτευόντων περιλαμβάνει τρία είδη κωνίων (cones), τα μεγάλου 

(L, long wavelength cones), μεσαίου (M, medium wavelength cones) και μικρού μήκους (S, 

short wavelength cones), τα οποία διαφέρουν ως προς τη φωτοευαίσθητη χρωστική που 
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περιέχουν (ερυθρολαβή, χλωρολαβή και κυανολαβή) και ανταποκρίνονται κατά προτίμηση στα 

μεγάλου, μεσαίου και μικρού μήκους κύματα του ορατού φωτός αντίστοιχα. Tο χρώμα 

εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της νευρωνικής επεξεργασίας των σημάτων από αυτά, μεταξύ του 

αμφιβληστροειδούς και του φλοιού (Engel et al., 1997). 

Εφτά  περίπου  εκατομμύρια κωνία υπάρχουν σε κάθε μάτι. Βρίσκονται  αρκετά πυκνά  

τοποθετημένα  σε κεντρικό σημείο του αμφιβληστροειδή, στο κεντρικό βοθρίο της ωχρά 

κηλίδος,  που στερείται ραβδίων. Τα L-και M- κωνία
9
, είναι πολύ περισσότερα από τα S (Curcio, 

Sloan, Kalina, & Hendrickson, 1990; Sharpe, Stockman, Jägle, Knau, & Nathans, 1999).Tα 

τελευταία μάλιστα , απουσιάζουν από το κέντρο του αμφιβληστροειδούς
10

, ενώ αποτελούν το 

περίπου 10% του συνολικού αριθμού κωνίων. Η απουσία αυτή , πιστεύεται ότι οφείλεται είτε 

στο γεγονός ότι οι καμπύλες απορρόφησης τους διαφέρουν σημαντικά από αυτές των άλλων δύο 

(με αποτέλεσμα , τα φωτόνια μικρού μήκους, λόγω χρωματικής εκτροπής, να μην εστιάζονται 

πάνω, αλλά μπροστά από τον αμφιβληστροειδή), είτε στη χαμηλή ευκρίνεια που παρουσιάζουν , 

με αποτέλεσμα η παρουσία τους στο κεντρικό βοθρίο του οφθαλμού,  να δυσχέραινε 

ενδεχομένως την διακριτική του ικανότητα(B. R. Conway, 2009). Τέλος , είναι   πολύ ευαίσθητα 

στα  υψηλά επίπεδα φωτός και είναι υπεύθυνα για την όρασή  κατά την διάρκεια της ημέρας 

(φωτοπική όραση,photopic vision). 

Όταν τα επίπεδα φωτεινότητας είναι χαμηλά «αναλαμβάνουν δράση» (εικόνα 3-2) οι άλλοι 

φωτοϋποδοχείς του αμφιβληστροειδούς, τα ραβδία που είναι υπεύθυνα για την σκοτοπική όραση 

(scotopic vision) . Αυτά , όπως και τα κωνία, αντιδρούν στο φως με βραδείες, κλιμακωτές 

                                                           
9
 Σε φυσιολογικούς οφθαλμούς, παρουσιάζεται απόκλιση όσο αφορά την αναλογία των L- και Μ-κωνίων(Carroll, 

Mcmahon, Neitz, & Neitz, 2000; Kremers, Scholl, Knau, & Sharpe, 2000; Roorda, Metha, Lennie, & Williams, 

2001)Παρ’ όλες όμως τις αποκλίσεις , η αντίληψη των χρωμάτων δεν διαφέρει σημαντικά και είναι φυσιολογική. Σ’ 

αυτό συμβάλλει η ύπαρξη του δεύτερου σταδίου επεξεργασίας , όπου ρυθμίζονται σχετικά οι αποκρίσεις των 

κωνίων. 
10

 Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται τριτανοπία της ώχρας(Parry, Plainis, Murray, & Keefry, 2004) 
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αλλαγές του δυναμικού  της μεμβράνης τους. Βρίσκονται σε όλη την επιφάνεια του 

αμφιβληστροειδούς και είναι περίπου 120 εκατομμύρια. Περιέχουν  μια χημική ουσία, 

παράγωγη της βιταμίνης Α, γνωστή ως ροδοψίνη, η οποία είναι ευαίσθητη σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα έντασης φωτός. Τη μέρα, απενεργοποιείται κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει 

κάποια καθυστέρηση στην προσαρμογή των ματιών στο σκοτάδι,  μειώνοντας έτσι την 

ευαισθησία τους σε χαμηλά επίπεδα φωτός. Πρέπει να σημειωθεί, πως και τα δύο είδη 

φωτοαισθητήρων παραμένουν ενεργά σε συνθήκες μεσοπικής όρασης. Η  παρακάτω εικόνα (3-

1),  μας δείχνει το σχήμα των φωτοϋποδοχέων αλλά και την εσωτερική δομή τους 

 

(από: http://thebrain.mcgill.ca/flash/d/d_02/d_02_m/d_02_m_vis/d_02_m_vis.html) 

Εικόνα 3-1 Εσωτερική δομή ραβδίων και κωνίων 

Στην εικόνα, βλέπουμε την εσωτερική δομή δύο εκ των βασικών τύπων κυττάρων του 

αμφιβληστροειδούς ( φωτοϋποδοχείς ) . Τα ραβδία απεικονίζονται στα αριστερά και τα κωνία, 

δεξιά. Τα  ονόματά τους οφείλονται στο ότι στις αρχικές ανατομικές μελέτες διαπιστώθηκε πως 

έτειναν να έχουν κυλινδρικά ή κωνικά σχήματα αντίστοιχα. Παρόλα αυτά είναι δύσκολο να 

κατανεμηθούν από τη σχηματική τους μορφή, μιας και αυτή διαφοροποιείται αναλόγως της 

διάταξής τους στον αμφιβληστροειδή. Όσον  αφορά στη δομή, είναι ουσιαστικά ίδια: ο πυρήνας 
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περιέχεται στο κυτταρικό σώμα και στηρίζει ένα εξωτερικό τμήμα από σχεδόν 1000 ξεχωριστά 

στρώματα μορίων λίπους, κάθε ένα από τα οποία, ενσωματώνει έως 10.000 φωτοευαίσθητα 

μόρια της φωτοχρωστικής οψίνης. Η οψίνη των ραβδίων λέγεται ροδοψίνη , ενώ αυτή των 

κωνίων, ιωδοψίνη (ερυθρολαβή, χλωρολαβή και κυανολαβή). 

 

 

http://www.optics-vision.gr/files/items/2/27/zachopoulos_vasilis_2006.pdf 

Εικόνα 3-2 προσαρμογή σε σκοτοπικές συνθήκες 

Οι καμπύλες υποδηλώνουν την επανάκτησης της φωτεινής ευαισθησίας μετά από την 

έκθεση σε έντονο φως.  

 

3.1.1.1 Γενετική της έγχρωμης όρασης και το αμφιβληστροειδικό μωσαϊκό 

Τα γονίδια που κωδικοποιούν τις χρωστικές πρωτεΐνες των L- και M-κωνίων, εδρεύουν στο 

χρωμόσωμα Χ, ενώ για τις S-, στο χρωμόσωμα 7. Oι καμπύλες απορρόφησης των μεσαίου  και 

μακρού μήκους κύματος κωνίων, μετατοπίζονται μόνο κατά ~30 nm(Nathans, 1999) και 

ομοιάζουν σε ποσοστό 98% (εικόνα 3-3 ). Οι δυο τους επικαλύπτουν σε μεγάλο βαθμό την 
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καμπύλη των βραχέου μήκους κύματος κωνίων· πρακτικά αυτό σημαίνει πως και τα τρία είδη 

ενεργοποιούνται από  σχεδόν όλα τα οπτικά ερεθίσματα(B. R. Conway, 2009). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/LMS_color_space  

Εικόνα 3-3 φάσματα απορρόφησης φωτός , των L-, M, και S-κωνίων. 

 

Από υπολογιστική σκοπιά, για να εξαχθούν  φασματικές πληροφορίες από τις τρεις 

τάξεις κωνίων, οι νευρώνες που λαμβάνουν τα σήματα αυτών, πρέπει να τα συγκρίνουν μεταξύ 

τους (πρακτικά, να τα  αφαιρούν). Κάθε κωνίο έχει μόνο μία χρωστική πρωτεΐνη. Ο μηχανισμός 

πίσω από αυτή την επιλογή είναι μυστηριώδης, αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα  τυχαία δομημένο 

μωσαϊκό των L και Μ κωνίων (εικόνες 3-4 &  3-5). Το ίδιο ισχύει και για την κατανομή των S, 

αν και εκείνα υπόκεινται σε διαφορετικό μηχανισμό (Hagstrom, Neitz, & Neitz, 2000; Roorda & 

Williams, 1999) 

Η ομοιότητα στη γονιδιακή αλληλουχία της χρωστικής ουσίας των  L και Μ, προδιαθέτει 

σε crossing-over μεταλλάξεις κατά τη διάρκεια της μειωτικής διαδικασίας, η οποία οδηγεί σε 

αδυναμία αντίληψης διαφορών μεταξύ των  κόκκινων-πράσινων χρωμάτων(red-green 

colorblindness). Αυτού του είδους  οι μεταλλάξεις είναι δυνατό είτε να εξαλείψουν εντελώς  ένα 
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από τα γονίδια ή, πιο συχνά, να δημιουργήσουν ένα υβριδικό M/L γονίδιο, με φασματική 

ευαισθησία μεταξύ της  L και Μ καμπύλης·   τότε, κάνουμε λόγο για ανώμαλη τριχρωματοψία   ( 

βλ. Παρακάτω) (B. R. Conway, 2009). Επειδή τα γονίδια αυτά,  βρίσκονται στο χρωμόσωμα Χ, 

οι γυναίκες έχουν ένα επιπλέον, σε αντίθεση με τους άντρες και εξηγεί γιατί τα ποσοστά  

αχρωματοψίας (colorblindness)  στις γυναίκες είναι  πολύ χαμηλότερα από ότι στους 

άντρες
11

(8% στους άντρες , <1% στις γυναίκες). 

 

 

(από: http://www.cis.rit.edu/people/faculty/montag/vandplite/pages/chap_9/ch9p1.html) 

Εικόνα 3-4 Μωσαϊκό κωνίων σε άτομο με φυσιολογική αντίληψη χρωμάτων 

Η εικόνα αυτή δείχνει πώς οι τρείς τύποι κωνίων διατάσσονται στο βοθρίο. Έρευνα  σχετικά με 

τον προσδιορισμό των αναλογιών των τύπων των κωνίων  και τη διάταξή τους στον 

αμφιβληστροειδή, εξακολουθεί να συντελείται σε μεγάλο βαθμό.. Το διάγραμμα αυτό  

,παράχθηκε με βάση ιστολογικές τομές από ανθρώπινο οφθαλμό για να προσδιοριστεί η 

                                                           
11

 Οι πάσχουσες από ανώμαλη τριχρωματοψία, γυναίκες,  έχουν ένα κανονικό χρωμόσωμα Χ και ένα μη 
φυσιολογικό, που περιέχει ένα υβριδικό  L/M γονίδιο  · είναι δυνητικά τετραχρωματικές, εφόσων έχουν τέσσερα 
διαφορετικά γονίδια για τα κωνία. Παραμένει μια συναρπαστική πιθανότητα ότι αυτές οι γενετικές tetrachromats 
έχουν εκτεταμένες χρωματικές ικανότητες(B. R. Conway, 2009; Jordan & Mollon, 1993) 
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πυκνότητα των φωτοϋποδοχέων και  αντιπροσωπεύει μια περιοχή περίπου 1 ° της οπτικής 

γωνίας. Ο αριθμός των S-κωνίων ορίστηκε σε 7% με βάση τις εκτιμήσεις προηγούμενων  

μελετών. Όσον αφορά στη διάταξη των L-, και M-κωνίων, η διάταξή τους είναι τυχαία και η 

αναλογία  τους ορίστηκε σε 1.5. σε όλο τον αμφιβληστροειδή, η αναλογία του L- και Μ- κωνίων  

προς τα  S-,  είναι περίπου 100: 1 .Τέλος, στο κεντρικό βοθρίο σε  έκταση περίπου 0,34 ° 

παρατηρούμε απουσία  των τελευταίων. 

 

 

 

(από: http://en.wikipedia.org/wiki/Fovea_centralis) 

Εικόνα 3-5 Μωσαικό κωνίων σε άτομο με πρωτανοπία 

Απεικόνιση της κατανομής των κωνιωφόρων κυττάρων στο βοθρίου  ατόμου  με πρωτανοπία 

(protanopia) (για λεπτομέρειες βλ.κεφ.5.2). με μπλε χρώμα απεικονίζονται τα  S-κωνία και με 

πράσινο τα M- κωνία. Τα L-κωνία (κόκκινα), απουσιάζουν λόγω της χρωματικής διαταραχής 

του ατόμου. 
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3.1.2 Οριζόντια , δίπολα κύτταρα και βραχύινα 

Τα οριζόντια κύτταρα είναι τα κύτταρα εκείνα που συνδέουν τους φωτοϋποδοχείς με τα 

δίπολα κύτταρα. Έχουν  μεγάλες υποδεκτικές επιφάνειες κι αυτό τους επιτρέπει να έρχονται σε 

επαφή με πολλούς φωτοϋποδοχείς.  Έχουν αναγνωριστεί δύο τύποι: εκείνα που συνδέονται με τα 

Μ- και τα L-κωνία  και εκείνα που παίρνουν πληροφορίες από όλα τα κωνία αλλά κυρίως από τα 

S-κωνία και μεταβιβάζουν τις πληροφορίες πλαγίως. 

Τα  δίπολα  κύτταρα ονομάζονται έτσι γιατί έχουν δύο σημεία σύνδεσης, όπου η μία 

πραγματοποιείται με ένα φωτοαισθητήρα  και η άλλη με κάποιο γαγγλιακό κύτταρο. 

Μεταβιβάζουν  τα οπτικά σήματα κατακόρυφα ενώ ορισμένα  έρχονται σε επαφή μόνο με κωνία 

ή μόνο με ραβδία (Carlson, 2013). Μάλιστα φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση στο σύστημα των 

ραβδίων που σημαίνει πως περισσότερα από ένα ραβδία είναι δυνατόν να ενώνονται με ένα 

δίπολο. Η ιδιότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύονται τα σήματα από τα ραβδία  κάτι που 

με τη σειρά του οδηγεί στη αύξηση του προκαλούμενης από το φως απόκρισης του κυττάρου 

αλλά και δίνει στον εγκέφαλο τη δυνατότητα να ανιχνεύει ισχνό φως σε συνθήκες σκότους ενώ 

παράλληλα όμως μειώνει πολύ τη χωρική διακριτική τους ικανότητα. Αν και μερικά κωνιο-

δίπολα στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς έρχονται σε επαφή με ένα μόνο κωνίο, εντούτοις 

είναι πολύ πιθανό να δέχονται εμμέσως πληροφορίες είτε από άλλα κωνία μέσω των οριζόντιων 

κυττάρων είτε μέσω των συνάψεων των φυτοϋποδοχέων με άλλους φωτοϋποδοχείς. 

Τα  βραχύινα ή αμακρύινα κύτταρα, είναι μια ξεχωριστή ομάδα κυττάρων της οποίας ο 

ρόλος δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Υπάρχουν διάφοροι τύποι και συχνά συνδέουν τα δίπολα 

με τα γαγγλιακά , μεταφέροντας όπως- και τα οριζόντια , πλαγίως τις πληροφορίες. 
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3.1.3 Γαγγλιακά κύτταρα 

Η τελευταία στοιβάδα κυττάρων του αμφιβληστροειδούς αποτελείται από τα  γαγγλιακά 

κύτταρα, οι νευράξονες των οποίων σχηματίζουν το οπτικό νεύρο. Σε αντίθεση με τα δίπολα και 

τους φωτοϋποδοχείς που ανταποκρίνονται στο φως με βαθμιαίες αλλαγές του δυναμικού 

μεμβράνης, ο τρόπος με τον οποίο διαβιβάζουν τις πληροφορίες προς τον εγκέφαλο  είναι  με 

σειρές  δυναμικών  ενεργείας
12

.  Τα γαγγλιακά κύτταρα δέχονται πληροφορίες κάθε φορά από 

τους ίδιους φωτοϋποδοχείς μιας συγκεκριμένης περιοχής του αμφιβληστροειδούς, που αποτελεί 

το υποδεκτικό πεδίο τους. Το μέγεθος των υποδεκτικών  πεδίων εξαρτάται από τη θέση στον 

αμφιβληστροειδή από την οποία λαμβάνουν σήματα. Στο  κεντρικό βοθρίο, που η οπτική 

οξύτητα είναι μεγάλη, είναι μικρά ενώ στη περιφέρεια μεγάλα. Είναι - θεωρητικά- κυκλικά, με 

μία ζώνη στο κέντρο (κέντρο υποδεκτικού πεδίου) που περιβάλλεται από την υπόλοιπη περιοχή 

(περιφέρεια)  και διακρίνουμε δύο είδη α) τα φωτεινού κέντρου ( ON Center) , όταν διεγείρονται 

από φως που προσπίπτει στο κέντρο και αναστέλλονται από φως στη περιφέρεια και β) 

σκοτεινού κέντρου (OFF center) , αντιστρόφως (Carlson, 2013; Kalat, 1995). 

Τα περισσότερα από τα γαγγλιακά  χωρίζονται (κυρίως) σε τρεις  κατηγορίες: τα P-

γαγγλιακά-κύτταρα (Parvocellular / midget ), τα Μ-γαγγλιακά κύτταρα (Μagnocellular / parasol) 

(εικόνα 3-6), και τα ‘’small bistratified’’(B. R. Conway, 2009; Dacey & Lee, 1994; De Valois 

RL, Smith CJ, Karoly AJ, 1958; Field et al., 2007; D. Hubel & Wiesel, 1968; Reid & Shapley, 

2002).  Τα πρώτα, είναι μικρά σε μέγεθος, με  μικρά υποδεκτικά πεδία
13

 , βρίσκονται κοντά ή / 

και μέσα στο κεντρικό βοθρίο και δέχονται πληροφορίες από τα L-, και Μ-κωνία · κατά 

                                                           
12

 Ο Berson (Berson, 2003) μίλησε για μια κατηγορία γαγγλιακών (ipRGCs)  που παρουσιάζει φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά φωτοϋποδοχέων, ριζικώς όμως διαφορετικά από αυτά,  και περιέχουν μια φωτοχρωστική τη 

μελανοψίνη. 
13

 Πρόκειται για το τμήμα του οπτικού πεδίου στο οποίο η παρουσίαση των οπτικών ερεθισμάτων παράγει μια 
αλλαγή στο ρυθμό πυροδότησης ενός συγκεκριμένου νευρώνα. 
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συνέπεια έχουν μεγάλη ευαισθησία στο χρώμα και τις λεπτομέρειες και συγκροτούν τη 

μικροκυτταρική οδό. Πέρα από το χρώμα όμως, δείχνουν τα κύτταρα αυτά και ευαισθησία στη 

φωτεινότητα μιας και η τελευταία δεν είναι κωδικοποιείται μόνο από τα ραβδία, αλλά και από τα 

κωνία Αντιθέτως τα δεύτερα , είναι μεγάλα, με μεγάλο υποδεκτικό πεδίο, βρίσκονται σε όλο τον 

αμφιβληστροειδή και κυρίως στη περιφέρεια, λαμβάνουν πληροφορίες από τα ραβδία, αντιδρούν 

σε κινούμενα ερεθίσματα, μεταφέρουν πληροφορίες για την φωτεινότητα αλλά έχουν  μειωμένη 

χωρική διακριτική ικανότητα (Kaplan & Shapley, 1986; Lee, Pokorny, Smith, Martin, & 

Valberg, 1990) και συγκροτούν τη μεγαλοκυτταρική οδό, ενώ, τέλος, τα small bisttified , 

δέχονται κυρίως πληροφορίες από τα S-κωνία  και σχηματίζουν τη koniocellular οδό. 

Τα  γαγγλιακά κύτταρα που λαμβάνουν πληροφορίες από τα κωνία (τα ’’κόκκινα-

πράσινα’’ που συγκρίνουν  την δραστηριότητα των L με αυτή των M, και  τα ‘’μπλέ-κίτρινα’’,  

όπου συγκρίνεται  η ενεργοποίηση των S με κάποιο συνδυασμό των άλλων δύο (L+M) ),  

διεγείρονται με το φως κάποιου χρώματος και αναστέλλονται με το φως του ανταγωνιστικού 

τους (B. R. Conway, 2009; Dacey & Lee, 1994; De Valois RL, Smith CJ, Karoly AJ, 1958; Field 

et al., 2007; D. Hubel & Wiesel, 1968; Reid & Shapley, 2002). Για  παράδειγμα ένα κύτταρο 

μπορεί να διεγερθεί όταν κόκκινο φως πέσει στο κέντρο του και να ανασταλεί όταν πέσει 

πράσινο. Γενικώς, όταν σε ένα τμήμα του υποδεκτικού πεδίου πέσει κάποιο φώς (π.χ. μπλε φως), 

ο ρυθμός πυροδότησης του κυττάρου αυτού θα αυξηθεί, ενώ όταν προσπίπτει το 

συμπληρωματικό του χρώμα (π.χ. κίτρινο) , τότε ο ρυθμός πυροδότησης του κυττάρου 

μειώνεται. Έτσι, η  αναγνώριση και κωδικοποίηση του κόκκινου, πράσινου και μπλέ χρώματος, 

είναι εύκολο να γίνει κατανοητή. Για το κίτρινο φως όμως, τα πράγματα είναι λίγο πιο 

περίπλοκα : επειδή το μήκος κύματος που οδηγεί στην αντίληψη του κίτρινου, κυμαίνεται 

μεταξύ των μηκών κυμάτων του κόκκινου και του πράσινου,  θα ερεθίσει ισόποσα σχεδόν και τα 
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‘’κόκκινα κωνία’’ και τα ‘’πράσινα κωνία’’.  Τα κίτρινα/ μπλε γαγγλιακά κύτταρα θα 

διεγερθούν και από τα κόκκινα και από τα πράσινα κωνία , και κατά συνέπεια θα αυξηθεί ο 

ρυθμός πυροδότησής τους.  Ο εγκέφαλος ανιχνεύει αυτή την αύξηση από τα κίτρινα/ μπλε 

γαγγλιακά κύτταρα και τη μεταφράζει ως κίτρινο.   Το ανταγωνιστικό σύστημα εξηγεί γιατί δεν 

αντιλαμβανόμαστε ένα κοκκινίζον πράσινο ή ένα κιτρινίζον μπλε, αφού ένας νευράξονας που 

στέλνει σήματα για το κόκκινο ή το   πράσινο (ή  για το μπλε ή το κίτρινο) μπορεί να αυξάνει ή 

να μειώνει το ρυθμό πυροδότησης του κυττάρου αλλά δε μπορεί να το κάνει ταυτοχρόνως 

(Carlson, 2013). Ακόμη, ένας νευρώνας με χωρικά δομημένο ανταγωνιστικό υποδεκτικό πεδίο , 

αντιδρά περισσότερο σε ένα χωρικά δομημένο ερέθισμα, όπως π.χ. ένα κόκκινο σημείο σε 

πράσινο background, σε σχέση με ένα ομοιόμορφο χρώμα. Τα πρότυπα πυροδότησης τέτοιων 

νευρώνων, μπορούν να συσχετισθούν με την αντίληψη του χρώματος: το κόκκινο είναι πιο 

εμφανές σε ένα πράσινο παρά σε ένα επίσης κόκκινο φόντο (B. R. Conway, 2009). Στο σημείο 

αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο επεξεργασίας της χρωματικής πληροφορίας. 
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http://thebrain.mcgill.ca/flash/a/a_02/a_02_cl/a_02_cl_vis/a_02_cl_vis.html 

Εικόνα  3-2 παράδειγμα Ρ-γαγγλιακών και Μ-γαγγλιακών κυττάρων. 

Από την παραπάνω εικόνα, μπορεί κανείς να δει τη διαφορά στο μέγεθος των  Ρ-

γαγγλιακών κυττάρων  

(εικόνα πάνω)  και των Μ-γαγγλιακών κύτταρα (εικόνα κάτω ) .  

 

 

 

3.2 Επεξεργασία χρώματος στον έξω γονατώδη πυρήνα (LGN) : 

Τα   γαγγλιακά συνδέονται  μέσω του οπτικού νεύρου, με τον έξω γονατώδη πυρήνα (EΓΠ, 

Lateral Geniculate nucleus, LGN ) (B. R. Conway, 2009; Reid & Shapley, 2002; Solomon, Lee, 

AJ, Ruttiger, & Martin, 2005; Vakrou, Whitaker, McGraw, & McKeefry, 2005), όπου οι τρεις 
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οδοί (μεγαλοκυτταρική, μικροκυτταρική και koniocellular)  παραμένουν διαχωρισμένες.  Τα  Ρ-

γαγγλιακά κύτταρα πιο συγκεκριμένα, προβάλλουν στις στοιβάδες  3-6 του LGN, γεγονός που 

συνεπάγεται πως στις περιοχές αυτές εξακολουθεί να υπάρχει η χρωματική ανταγωνιστικότητα 

που ήταν παρούσα  στο επίπεδο των γαγγλιακών κυττάρων και αρχικά λήφθηκε ως νευρωνική 

απόδειξη της ανταγωνιστικής θεωρίας του Hering. Επίσης,  ομάδα κυττάρων που βρίσκονται 

στις λεπτές στιβάδες μεταξύ των μικροκυτταρικών, τα konio-κύτταρα,  δέχονται πληροφορίες 

από τα small bisttified-κύτταρα (Hendry & Reid, 2000). Τέλος  τα Μ-ganglion κύτταρα, 

προβάλλουν στις στοιβάδες 1 και 2 του ΕΓΠ οι οποίες αναφέρονται και ως μεγαλοκυτταρικές. 

Στην εικόνα που ακολουθεί (3-7) , μπορεί κανείς συνοπτικά να δει τα πρώτα στάδια της 

επεξεργασίας του χρώματος. 
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βhttp://www.nature.com/nrn/journal/v4/n7/fig_tab/nrn1138_F1.html#figure-title 

Εικόνα 3-7 Τα πρώτα στάδια της επεξεργασίας του χρώματος 

(έστω ότι θέλουμε να δούμε την εικόνα (Α) ) : Η χρωματική όραση ,αρχίζει με την 

απορρόφηση του φωτός από τρεις τύπους κωνίων (L, M και S) στον οφθαλμό (Β). 

Οι τρεις ασπρόμαυρες φωτογραφίες (Γ-Ε) δείχνουν πώς οι τρεις τύποι διεγείρονται 

από την εικόνα (Α).  

Οι (Γ) και (Δ) , που αντιπροσωπεύουν τα  L- και M-κωνία,  είναι παρόμοιες. Τα 
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ηλεκτρικά σήματα που παράγονται από τους φωτοϋποδοχείς μεταφέρονται  μέσω 

πολύπλοκων κυκλωμάτων (ΣΤ) που τα μετατρέπουν σε τρία κανάλια -το ένα 

σχετίζεται με τη φωτεινότητα και τα άλλα δύο ε ίναι color-opponent-, 

κόκκινο/πράσινο και μπλε/κίτρινο (Ζ-Θ). Αυτά τα color-opponent σήματα   

αποστέλλεται στον οπτικό φλοιό μέσω του LGN(Gegenfurtner, 2003). 
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4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΛΟΙΟ 

4.1 Ινιακός φλοιός 

Πριν προχωρήσουμε στα στάδια επεξεργασίας του χρώματος, καλό θα ήταν να 

αναφερθούμε συνοπτικά στον  ινιακό φλοιό, μιας και η επεξεργασία των χρωματικών 

ερεθισμάτων  από τις περιοχές που περικλείει είναι το κλειδί της παρούσας έρευνας : Ο ινιακός 

φλοιός (εικόνες 4-1 & 4-2) είναι το κέντρο επεξεργασίας των οπτικών ερεθισμάτων και 

βρίσκεται στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, με δυσανάλογες λειτουργίες σε σχέση με το μέγεθός 

του (καταλαμβάνει μόλις το 12% της συνολικής επιφάνειας του φλοιού). Αποτελείται από 

τουλάχιστον έξι διαφορετικές οπτικές περιοχές (που είναι γνωστές ως V1, V2, V3, V3A, V4 και  

V5), καθεμία από τις οποίες έχει μοναδική κυτταροαρχιτεκτονική, καθώς και διαφορετικές 

απαγωγούς αλλά και προσαγωγούς οδούς.  Η περιοχή V1, αναφέρεται και ως ταινιωτός ή 

πρωτοταγής (κύριος)  οπτικός φλοιός, ενώ οι υπόλοιπες ως εξωταινιωτός ή δευτεροταγής οπτικός 

φλοιός. 

 

(από:  http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_02/i_02_cr/i_02_cr_vis/i_02_cr_vis_3b.jpg) 

Εικόνα  4-1 Περιοχές του πρώιμου οπτικού φλοιού 
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Στην εικόνα αυτή μπορούμε να δούμε και σχηματικά, ακριβώς που βρίσκονται οι 

περιοχές για τις οποίες γίνεται λόγος, στον εγκέφαλο. .

 

Εικόνα 4-2 οπτικοποίηση περιοχών οπτικού φλοιού σε τρισδιάστατο μοντέλο αριστερού 

ημισφαιρίου ενός από τα υποκείμενα που έλαβαν μέρος στην μελέτη μας 

Στην παραπάνω εικόνα, μπορεί κανείς να διακρίνει τον κατά προσέγγιση εντοπισμό 

των βασικών περιοχών του οπτικού φλοιού, για τις οποίες γίν εται λόγος στη 

παρούσα εργασία. Ο πρωτοταγής οπτικός ή ταινιωτός φλοιός ( V1)  βρίσκεται γύρω 

και μέσα στην πληκτραία σχισμή (calcarine sulcus), στον ινιακό λοβό. Για την 

μετάδοση πληροφοριών, η V1 χρησιμοποιεί δύο μονοπάτια, ένα ραχιαίο (dorsal), 

που περνά μέρος του δευτεροταγούς φλοιού (V2d) , συνεχίζει στη μεσοραχιαία 

περιοχή και καταλήγει στο κάτω βρεγματικό λοβίδιο · και ένα κοιλιακό ( ventral), 
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που περνά από τη V2(V2v), προχωρά στη hV4 και φτάνει στον κάτω κροταφικό 

λοβό. 

  

 

4.1.1 Πρωτοταγής οπτικός φλοιός (V1) : 

Οι  χρωματικές πληροφορίες από τον  LGN μεταφέρονται στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό 

(V1)
14

  (Chatterjee & Callaway, 2003;B. R. Conway, 2009), μέσω του koniocellular (συνδέεται 

με τα konio-κύτταρα) και  του parvocellular συστήματος (συνδέεται με τα Ρ-γαγγλιακά 

κύτταρα), που κρατούν διαχωρισμένα τα μπλε-κίτρινα σήματα από τα κόκκινα-πράσινα σήματα 

(Chatterjee & Callaway, 2003; B. R. Conway, 2009), στις στιβάδες 2 -3 και 4Cβ, αντίστοιχα 

(Nassi & Callaway, 2009). Οι Livingstone και Hubel αναφέρουν σε ηλεκτροφυσιολογική τους 

μελέτη σε πιθήκους (Livingstone & Hubel, 1984), ότι οι νευρώνες στις κηλίδες (blobs) της 

περιοχής αυτής, επιδεικνύουν ευαισθησία στο χρώμα, συμμετέχοντας έτσι  στην χρωματική 

αντίληψη κάτι που  επιβεβαιώνεται και από άλλες μελέτες (Landisman et al., 2014; R. B. Tootell 

et al., 1988). Όμως ο ισχυρισμός αυτός έχει αμφισβητηθεί και αντιμετωπιστεί με 

επιφυλακτικότητα (Peter Lennie et al., 1990; Leventhal et al., 1995). Επιπρόσθετα, οι  Lennie et 

al. βρήκαν πως  οι περισσότεροι από τους νευρώνες της V1, διακρίνονται από κάποιο επίπεδο 

χρωματικού συντονισμού και εμπεριέχονταν στον  πληθυσμό αυτό αντιπροσωπευτικό δείγμα με 

χρωματική μεροληψία για κάθε αντιληπτό χρώμα (P Lennie et al., 1990). Όμως, η επιλεκτική 

                                                           
14

 Από τη περιοχή V1,ξεκινά ένα ραχιαίο και ένα κοιλιακό ρεύμα, που δια μέσου της V2 κατευθύνονται στις άλλες 
ινιακές περιοχές και καταλήγουν στον βρεγματικό ή το κροταφικό λοβό. Οι πληροφορίες από τις μεσοκηλιδικές 
περιοχές της V1 μεταφέρονται στις παχιές και μεσολωριδικές λωρίδες της V2 κι από εκεί στις περιοχές V3A και 
V5, για να  καταλήξουν  στη περιοχή PG του βρεγματικού λοβού και να σχηματίσουν το ραχιαίο ρεύμα. Από τις 
κηλίδες, οι πληροφορίες μεταφέρονται στις λεπτές αλλά και σε κάποιες μεσολωριδικές ζώνες της V2, πηγαίνουν 
στις περιοχές V3 και V4 και καταλήγει στη  TE περιοχή του κροταφικού φλοιού, σχηματίζοντας το κοιλιακό ρεύμα 
(Kolb & Whishaw, 2005).  
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αυτή ευαισθησία στο χρώμα, είναι αρκετά αδύναμη και έχει βρεθεί ότι ο χρωματικός 

συντονισμός (color tuning) δεν είναι σταθερός στις μεταβολές της φωτεινότητας και της 

αντίθεσης (Solomon & Lennie, 2005). Επίσης, σε έρευνα των Engel et al (Engel et al., 1997) 

έδειξε πως η V1 ανταποκρίνεται περισσότερο στα κόκκινα-πράσινα ερεθίσματα απ’ ότι στη 

φωτεινότητα . 

Όσον αφορά στο πόσο η  περιοχή αυτή ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα  φωτεινότητας, 

μελέτες λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI)(B. R. Conway & Tsao, 2006; Engel et al., 

1997), επιβεβαιώνουν πως υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στα ίσης φωτεινότητας ερεθίσματα, 

τόσο στους πιθήκους όσο και στους ανθρώπους (κάτι που αναφέρεται και στους  Lennie et al.(P 

Lennie et al., 1990) ), με τα δίπολα ανταγωνιστικά κύτταρα αυτής της περιοχής να 

ανταποκρίνονται συχνότερα  στη φωτεινότητα, παρόλο που υπάρχει ένα περιορισμένο εύρος 

χρωματικού συντονισμού, παρόμοιου μ’ αυτού που έχει βρεθεί στον LGN.  Η άποψη του 

Conway (B. R. Conway, 2009)  επ’ αυτού, είναι πως τα δίπολα αυτά κύτταρα στη V1 είναι η 

βάση της χρωματικής αντίληψης και τα κύτταρα σεπεριοχές κάτω από αυτή συγκρίνουν τη 

δραστηριότητα του πληθυσμού των δίπολων για να υπολογίσουν την απόχρωση. Αντίθετα, 

άλλοι ερευνητές υποστήριξαν, με μελέτες πάνω σε πιθήκους, ότι ένα σημαντικό μέρος των εν 

λόγω κυττάρων  αποκρίνεται στα ερεθίσματα που ορίζονται αποκλειστικά από τις διαφορές του 

χρώματος σε σχέση με το φόντο του (Dow, 1974; Thorell, De Valois, & Albrecht, 1984). 
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4.1.2 Δευτεροταγής οπτικός φλοιός : 

4.1.2.1 Περιοχές V2/ V3/ V3A: 

Οι χρωματικές πληροφορίες από της κηλίδες της V1, διαβιβάζονται στις λεπτές λωρίδες 

(thin stripes) της παρακείμενης περιοχής της, της V2 (D. H. Hubel & Livingstone, 1987) , η 

φυσιολογία των κυττάρων της οποίας, έχει μελετηθεί εκτενώς και θα περίμενε κανείς πως οι 

χρωματικώς επιλεκτικοί νευρώνες της περιοχής, βρίσκονται εκεί κατά πλειοψηφία. Η άποψη 

αυτή έγειρε αντιθέσεων, σχετικά με το αν τελικά το χρώμα υπόκειται επιλεκτικής επεξεργασίας 

από τις λωρίδες αυτές (D. H. Hubel & Livingstone, 1987; Roe & Ts’o, 1999; Xiao et al., 2003) ή 

όχι (Kiper et al., 1997; Levitt et al., 1994). Η λειτουργική εξειδίκευση των thin stripes, είναι 

εμφανής και σε fMRI μετρήσεις (B. Conway et al., 2007). Υπάρχουν λιγότερες πληροφορίες 

σχετικά με τις χρωματικές ιδιότητες μεμονωμένων νευρώνων στη V2 σε σύγκριση με τη V1, 

χωρίς να υπάρχει  σημαντική διαφορά στη χρωματική κωδικοποίηση ανάμεσα στις δύο περιοχές 

(Kiper et al., 1997; Solomon & Lennie, 2005). Τέλος , υπάρχουν κάποιοι νευρώνες που φαίνεται 

να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι ως προς το κόκκινο και το κυανό, όπως παρόμοια συμβαίνει και 

στη  V1( B. R. Conway, 2009;D. H. Hubel & Livingstone, 1985; Kiper et al., 1997) . Οι  

νευρώνες στη συνέχεια της περιοχής αυτής –V2, σχηματίζουν σύναψη με την εκτεταμένη 

περιοχή της V4
15

. Μεταξύ του κοιλιακού τμήματος της  V2 (V2v) και της V4  βρίσκεται η 

περιοχή V3v, ενώ άνωθεν του ραχιαίου τμήματος της V2 (V2d), οι V3d και V3A. Στις 

τελευταίες δύο έχει βρεθεί πως υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό νευρώνων που 

ανταποκρίνονται σε χρωματικά ερεθίσματα  ( Felleman & Van Essen, 1987; Adams & Zeki, 

                                                           
15

 Αυτή περιλαμβάνει όχι μόνο τη V4 αλλά και άλλες δύο περιοχές του οπίσθιου κροταφικού φλοιού(posterior 

inferior temporal cortex),πρόσθια περιοχή στη V3 (anterior της V3), το ραχιαίο οπίσθιο κροταφικό φλοιό (dorsal 

posterior inferior temporal cortex) και την οπίσθια TEO(B. R. Conway, Moeller, & Tsao, 2007; B. Conway & Tsao, 

2009). 

 



50 
 

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

2001;Tsao et al., 2003; B. R. Conway, 2009), ενώ σχετικά μεγαλύτερο έχει βρεθεί  στη V3v (A. 

R. Wade et al., 2002). 

Οι παραπάνω περιοχές V2, V3 και V3A, αλλά και η V1, είναι ομόλογες με τις 

αντίστοιχες περιοχές στον άνθρωπο με όμοια αμφιβληστροειδοτοπική οργάνωση(A. R. Wade et 

al., 2002). Ακόμη, φαίνεται πως τόσο στους ανθρώπους όσο και στους πιθήκους,  η επεξεργασία 

του χρώματος λαμβάνει χώρα κυρίως στις περιοχές που ενώνει το κοιλιακό ρεύμα, δηλαδή την 

V1, V2v, V3v  και V4 (B. R. Conway & Tsao, 2006; A. R. Wade et al., 2002; Bartels & Zeki, 

2000). 

4.1.2.2 Περιοχή V4 : 

Η τέταρτη οπτική  περιοχή, η  V4,  εντοπίστηκε σε ρέζους μακάκους και περιγράφηκε 

από μια σειρά ανατομικών και fMRI μελετών. Εξαιτίας του κρίσιμου ρόλου της στην θέαση του 

χρώματος αλλά και της μορφής, είναι  μια περιοχή που είχε συζητηθεί και μελετηθεί 

περισσότερο από όλες σε σχέση με την επεξεργασία και αντίληψη του χρώματος. 

Hλεκτροφυσιολογικά  δεδομένα  ερευνών σε πρωτεύοντα, αλλά και  νευροαπεικονιστικές  

μελέτες με βλάβες σε ανθρώπους, εμπλέκουν τη V4 σε ένα ανώτερο σύστημα  επεξεργασίας 

χρώματος (Barbur & Spang, 2008; Bartels & Zeki, 2000; Bouvier & Engel, 2006; Leeuwen et 

al., 2014; Mckeefry & Zeki, 1997). Η περιοχή V4  και  '' globs '' (βλ. επόμενο υποκεφάλαιο) 

νευρώνων στον κοιλιακό ινιακό φλοιό (την πρόσθια επιφάνειά της V4)  θεωρούνται υπεύθυνοι 

για την σταθερότητα του χρώματος (Carlson, 2013). 

Η περιοχή αυτή έχει διερευνηθεί εκτενώς και αρχικά είχε προταθεί από το Zeki ως 

χρωματική περιοχή (SM Zeki, 1973). Όμως η άποψη αυτή αμφισβητήθηκε καθώς στη περιοχή 

υπάρχουν και  κύτταρα υπεύθυνα για τον προσανατολισμό (orientation) , γεγονός που οδήγησε 



51 
 

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

στην άποψη πως εμπλέκεται η περιοχή στην επεξεργασία και της μορφής πέρα από του 

χρώματος  (Leeuwen et al., 2014; Schiller, 1995; S Zeki, 2005) ). Εκτός όμως από αυτή την 

αντιπαράθεση, αντικρουόμενες απόψεις εγείρονται και για διάφορα θέματα. Πιο συγκεκριμένα 

για το αν είναι η ‘V4d’ και ‘V4v’, υποδιαιρέσεις μιας ενιαίας V4 (Gattass, Sousa, & Gross, 

1988; Van Esse & Zeki, 1978) ή όχι (Fize et al., 2003; R. Tootell & Hadjikhanim, 2001) , αν 

είναι το μοναδικό ‘’κέντρο χρώματος’’ στους μακάκους όπως αρχικά προτάθηκε (SM Zeki, 

1973, 1977) , ή υπάρχουν περισσότερα κέντρα, όπως στον άνθρωπο σύμφωνα με μελέτες 

λειτουργικής απεικόνισης (Bartels & Zeki, 2000; Beauchamp, Haxby, Jennings, & DeYoe, 1999) 

και αν είναι όντως η περιοχή αυτή στο άνθρωπο, που είναι ομόλογη με τη περιοχή V4 των 

μακάκων (mV4)(Bartels & Zeki, 2000; Lueck et al., 1989; Mckeefry & Zeki, 1997) ή  κάποια 

παρακείμενή της.   Ειδικά σε σχέση με το τελευταίο ερώτημα, υπήρξε έντονη διαμάχη μεταξύ 

του Zeki και του Hadjikhani, όταν ο τελευταίος μίλησε για τη περιοχή V8 (όπως εκείνος και οι 

συνεργάτες του  την ονόμασαν) στην ατρακτοειδή έλικα (fusiform gyrus) του ανθρώπου, την 

οποία και θεώρησε ομόλογη της mV4 (Hadjikhani, Liu, Dale, Cavanagh, & Tootell, 1998). Ο 

Ζeki όμως  και οι συνεργάτες του (S Zeki, McKeefry, Bartels, & Frackowiak, 1998) πιστεύουν 

πως οι  Hadjikhani et al. δεν ανακάλυψαν  καινούργια περιοχή απλά προσπάθησαν να αλλάξουν 

ονομασία σε περιοχή που ήδη είχε ανακαλυφτεί και ονομαστεί (Mckeefry & Zeki, 1997) , τη V4, 

και πως προσπαθούν να παραπλανήσουν τους αναγνώστες  αφαιρώντας από τη V4v  το ‘’v’’
16

 . 

 

                                                           
16

 Το 1995, Sereno και οι συνάδελφοί του, προσπάθησαν να χαρτογραφήσουν τις οπτικές περιοχές του 
ανθρώπου, πολλές εκ των οποίων είχαν παρόμοιους χάρτες με αυτές των μακάκων. Η χαρτογράφηση όμως της  
hV4 δεν ήταν τόσο απλή. Διέκριναν ένα κοιλιακό τμήμα - V4v, που βρίσκεται στην ατρακτοειδή έλικα, και ένα 
ραχιαίο -V4d, που βρίσκεται σχετικά προς τα πίσω και στο πλάι ,τα οποία είχαν απόσταση μεταξύ τους. Αυτός ο 
διαχωρισμός ήταν σε αντίθεση με το χάρτη της V4 των πιθήκων,  όπου οι δύο υποδιαιρέσεις που 
αντιπροσωπεύουν το άνω και κάτω οπτικό πεδίο είναι συνεχείς (Sereno et al., 1995). 
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4.2 Ενεργοποίηση περιοχών πέρα από τη V4 : 

4.2.1 Κάτω κροταφικός φλοιός  : 

O Komatsu και οι συνεργάτες του (Koida & Komatsu, 2007; H Komatsu et al., 1992) , 

βρήκαν πως οι νευρώνες της περιοχής  του κάτω κροταφικού φλοιού (ΤΕ)  που βρίσκεται κάτω 

της V2 , δείχνουν  ιδιαιτερότητα στα χρώματα, με τον μεγαλύτερο πληθυσμό των νευρώνων να 

ανταποκρίνεται  στα περισσότερα από τα αντιληπτά χρώματα. Οι Conway et al.  (B. Conway et 

al., 2007; B. R. Conway & Tsao, 2006), χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από fMRI και single-

unit recording πειράματα σε πίθηκους, βρήκαν ενότητες νευρώνων που είναι υπεύθυνοι για την 

επεξεργασία χρωματικών ερεθισμάτων, που τις ονόμασαν’’globs’’, εντός και γύρω από την V4, 

στις αμέσως παρακείμενες πρόσθιες περιοχές του κατώτερου κροταφικού φλοιού 

συμπεριλαμβανομένων των περιοχών ΡΙΤd και TEO (όπως προκύπτει από 

αμφιβληστροειδοτοπική χαρτογράφηση στα ίδια ζώα). Κάθε ένα από τα globs δεν περιορίζεται 

σε νευρώνες με μία ενιαία χρωματική προτίμηση και τα κύτταρα που βρίσκονται δίπλα σε αυτά , 

τείνουν να έχουν παρόμοιο χρωματικό συντονισμό, σχηματίζοντας στήλες  κυττάρων εντώς του 

φλοιού (B. Conway et al., 2007). 

4.2.2 Ενεργοποίηση σε ανώτερα κάντρα αντίληψης : 

Η χρωματική επεξεργασία δε σταματά στη V4 και ενδέχεται να πραγματοποιείται και σε 

ανώτερα κέντρα πέραν του οπτικού φλοιού. Σε  έρευνά του o Zeki με τους συνεργάτες του (S. 

Zeki & Marini, 1998) , αναφέρουν πως: α) όταν οι άνθρωποι βλέπουν χρώματα σε σχέση με 

αντικείμενα, υπάρχει αντίδραση από το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου σε σχέση με τη θέαση 

χρώματος μέσα σε  αφηρημένο context και β) υπάρχει προφανής διαφορά στις εγκεφαλικές 

περιοχές που ενεργοποιούνται  από αντικείμενα με τα φυσικά τους  χρώματα (π.χ. κόκκινες 

φράουλες) και από αντικείμενα με μη φυσικά χρώματα (πχ μπλε φράουλες) . Πέρα από τη 

V4 ,υπάρχουν αρκετές περιοχές που συνδέονται με αυτή και η κάθε μία ενεργοποιείται κατά την 
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προβολή  φυσικών και μη-φυσικών χρωμάτων μέσω διαφορετικού συστήματος. Ποιός είναι ο 

ρόλος αυτής της εναλλακτικής ενεργοποίησης, είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Αναλυτικότερα: η 

χρήση φυσικώς χρωματισμένων αντικειμένων, έδειξε  αντίδραση σε ενός κομμάτι της 

ατρακτοειδούς έλικος  που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη V4, η οποία όμως δεν υπάρχει 

όταν προβάλλονται αφηρημένα Mondrian ερεθίσματα
17

 ή όταν τα ίδια ερεθίσματα δεν έχουν το 

φυσιολογικό τους χρώμα. Αυτό συνεπάγεται πως η περιοχή δεν ενδιαφέρεται τόσο για τον 

προσδιορισμό ή την αναγνώριση του χρώματος, αλλά περισσότερο για τη (λογική/ 

προσδοκώμενη) σχέση αυτού με το αντικείμενο. Η  ίδια μελέτη αναφέρεται και στον ιππόκαμπο, 

όπου η συμμετοχή της περιοχής στην επεξεργασία των χρωματικών ερεθισμάτων επισυμβαίνει 

μόνο στην περίπτωση φυσικώς χρωματισμένων αντικειμένων και όχι με τα μη - φυσικά (τα 

οποία μοιάζει να τα παρακάμπτει), οδηγώντας έτσι στο συμπέρασμα πως απαιτείται κάποιο 

στοιχείο μνήμης. Τέλος,  στο μετωπιαίο λοβό φαίνεται να υπάρχουν δύο διαφορετικές ζώνες 

ενεργοποίησης,  μια κοιλιακή (ενεργοποιείται από φυσικά χρώματα) και μία ραχιαία - πλευρική 

(ενεργοποιείται από μη φυσικά χρώματα) , οι οποίες έχουν βρεθεί ενεργές και κατά την 

διεξαγωγή έργων που περιελάμβαναν οπτικά ερεθίσματα που  προ-απαιτούσαν και την εμπλοκή 

άλλων παραγόντων όπως μνήμη , χωρική τοποθέτηση και προσοχή (Baker, Frith, Frackowiak, & 

Dolan, 1996; E. E. Smith et al., 1995; S. Zeki & Marini, 1998). 

 

 

 

                                                           
17

 Ερεθίσματα που αποτελούνται από ένα μωσαϊκό από ορθογώνια σχήματα (συνήθως) μαύρα, γκρι και λευκά 



54 
 

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

5 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

Η τριχρωματική όραση, αποτελεί το φυσιολογικό τύπο της όρασης του ανθρώπου. Όμως, 

υπάρχουν ένα σωρό παράγοντες και διαταραχές  που δημιουργούν αδυναμίες ή/ και σοβαρές 

ελλείψεις στη ικανότητα ορισμένων ατόμων να βλέπουν , γενικότερα, και να ξεχωρίζουν 

χρώματα, ειδικότερα. Παρακάτω, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες ανεπάρκειες. 

5.1 Χρωματική τύφλωση 

Χρωματική τύφλωση (color blindness) ή ανεπαρκής χρωματική όραση είναι η αδυναμία ή 

μειωμένη ικανότητα  ορισμένων ατόμων να δουν τα χρώματα ή να  αντιληφθούν  τις διαφορές 

μεταξύ αυτών, υπό κανονικές συνθήκες φωτισμού. Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού 

πάσχει από κάποια μορφή (“Color blindness,” 2011). Στη πραγματικότητα δεν υφίσταται  καμία 

πραγματική τύφλωση. 

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι κάποια βλάβη στην ανάπτυξη ενός ή περισσότερων 

συνόλων  κωνίων και κατά συνέπεια εκδηλώνονται προβλήματα στη  μετάδοση  των  

πληροφορίες στο οπτικό νεύρο. Αυτό το είδος της αχρωματοψίας  συνήθως συνδέεται με το 

φύλο
18

(βλ. Μωσαικό κωνίων) (Carlson et al., 2007). Είναι επίσης δυνατό να προκληθεί από 

φυσική  ή χημική βλάβη στο μάτι ή/και στο οπτικό νεύρο. Συνήθως, ταξινομείται ως ήπια 

ανικανότητα, ωστόσο υπάρχουν περιστασιακές περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να δώσει ένα 

πλεονέκτημα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια μελέτη που υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι με 

ορισμένους τύπους color blindness είναι σε θέση να διακρίνουν χρώματα που οι άνθρωποι με 

φυσιολογική αντίληψη των χρωμάτων δεν είναι σε θέση να διακρίνουν (J. D. Mollon, Bosten, & 

Jordan, 2005). 

                                                           
18

τρια γονίδια  φαίνονται να είναι υπαίτια για την  αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομικότητα: 

Α)το CNGB3, ~ 50% των ασθενών (Kohl et al., 2000, 2005),β) το CNGA3. ~25% των ασθενών (Kohl et al., 1998; 

Wissinger et al., 2001) και το GNAT2. <2%> 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/randriani/Desktop/diplwm_DIORTHWSEIS%20MALAKA%20_A%20MEROS_26_08.docx%23_Γενετική_της_έγχρωμης
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H χρωματική τύφλωση πλήττει μεγάλο αριθμό ατόμων, με την πρωτανοπία και 

δευτερανοπία  να είναι τα πιο κοινά είδη (“Color blindness,” 2011).Το  8 τοις εκατό των ανδρών 

και το 0,5 των γυναικών, με βορειοευρωπαική καταγωγή, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

αντίληψη του κόκκινου-πράσινου (Wong, 2011). 

 

5.2 Χρωματικές ανεπάρκειες 

Οι χρωματικές  ελλείψεις (color vision deficiency) στην  όραση, μπορεί να είναι είτε 

επίκτητες , είτε κληρονομικές. 

 

5.2.1 Κληρονομικές: 

 

Υπάρχουν τρεις τύποι κληρονομικών ή εκ γενετής ανεπαρκειών:η  μονοχρωματική 

όραση (monochromacy),ο διχρωματισμός (dichromacy), και ανώμαλη τριχρωματικότητα(Tovee, 

2008). 

 

Μονοχρωματική όραση (Monochromacy), επίσης γνωστή ως "ολική χρωματική 

τύφλωση" είναι η έλλειψη της ικανότητας διάκρισης των χρώματων. Προκαλείται  από 

ελάττωμα στα κωνία  ή απουσία  δύο ή και των τριών ειδών· έτσι η χρωματική όραση 

περιορίζεται σε μία διάσταση. 

 

 Ραβδιο-μονοχρωματική όραση(αχρωματοψία-Rod monochromacy) είναι μια εξαιρετικά σπάνια, 

μη προοδευτική αδυναμία διάκρισης  των χρωμάτων, ως αποτέλεσμα της απουσίας ή της μη  



56 
 

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

λειτουργίας των κωνίων του αμφιβληστροειδούς. Συνδέεται  με ευαισθησία στο φως 

(φωτοφοβία), ακούσιες ταλαντώσεις του ματιού (νυσταγμός) και  κακή όραση. 

 Κώνιο-μονοχρωματική όραση(cone- monochromacy) είναι μια σπάνια ολική χρωματική 

έλλειψη,που συνοδεύεται από σχετικά φυσιολογική όραση,φυσιολογικό 

ηλεκτροαμφιβληστροειδόγραμμα και ηλεκτροοφθαλμογράφημα. Μπορεί  επίσης να είναι 

αποτέλεσμα της ύπαρξης περισσοτέρων του ενός τύπου διχρωματοψίας
19,20

. 

 

Διχρωματοψία ή διχρωματική όραση (Dichromacy) είναι ένας μετρίως σοβαρή 

ανεπάρκεια, στην οποία απουσιάζει ή δεν λειτουργεί μια χρωστική(ένας τύπος κωνίων) με 

αποτέλεσμα το χρώμα να μειώνεται σε δύο διαστάσεις. Είναι κληρονομική και, στην περίπτωση 

της πρωτανοπίας και της δευτερανοπίας, φυλοσύνδετη, επηρεάζοντας κυρίως τους άνδρες 

 Πρωτανοπία (Protanopia) είναι μια σοβαρή μορφή που προκαλείται από την πλήρη απουσία των 

‘’κόκκινων’’ φωτοϋποδοχέων. Το  υποκείμενο μπορεί να αντιληφθεί μόνο μήκη κύματος φωτός 

400-650 nm (αντί του 700 nm)
21

. Είναι παρούσα στο 1% των ανδρών. 

 Δευτερανοπία(Deuteranopia) σ’αυτή τη περίπτωση, οι ‘’πράσινοι’’ φωτοϋποδοχείς απουσιάζουν, 

επηρεάζοντας μετρίως τη διάκριση των κόκκινων-πράσινων. Μόνο δύο φωτοχρωστικές είναι 

παρούσες. Μια ευρέως γνωστή χρωματική ανεπάρκεια, που συχνά αναφέρεται και ως 

δευτεροανωμαλία ή  δευτερανοπία, είναι ο  δαλτωνισμός ή δυσχρωματοψία,  είναι μια μορφή 

                                                           
19

 Οι άνθρωποι που έχουν, για παράδειγμα, τόσο πρωτανοπία και  όσο και τριτανοπία 

θεωρούνται ότι έχουν κώνιο-μονοχρωματική όραση. 
20

 Εφόσον ο κωνιο-μονοχρωματισμός είναι είναι η έλλειψη / βλάβη  περισσότερων του ενός 

κωνίων ,το να υφίστανται ταυτόχρονα δύο τύποι  dichromacy θα ήταν ισοδύναμο. 
21

  Καθαρά κόκκινα δεν γίνονται αντιληπτά, παρά στη θέση αυτών μαύρα, ενώ τα 

πορτοκαλίζοντα κόκκινα, ως αμυδρά κίτρινα. Τα μωβ χρώματα δεν ξεχωρίζονται από τα μπλε 

και τέλος όλα τα κίτρινα-πορτοκαλί-πράσινα, εμφανίζονται με μια κιτρινωπή απόχρωση. 
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χρωματικής διαταραχής  για τα κόκκινα-πράσινα. Το όνομά της το πήρε από το χημικό και  

φυσικό Dalton, που ήταν ο πρώτος που περιέγραψε την πάθηση, από την οποία και έπασχε 

 Τριτανοπία(Tritanopia) είνα  πολύ σπάνια · υπάρχουν μόνο δύο φωτοχρωστικές, ενώ 

απουσιάζουν παντελώς οι ‘’μπλε’’ υποδοχείς. Σχετίζεται με το χρωμόσωμα 7.
22

 

 

Σημείωση : 

Το πρώτο συνθετικό που χρησιμοποιείται μπροστά από τις κατηγορίες ,είναι δηλωτικό των 

φωτοϋποδοχέων που επηρεάζονται. Ισχύει και για όλα τα είδη  των ‘’διαταραχών’’: πρωτ-, είναι 

η ρίζα όταν οι φωτοχρωστικές των L κωνίων είναι ελαττωματικές (κόκκινοι φωτοϋποδοχείς), 

δευτερ-, όταν οι Μ είναι μετατοπισμένες σε μεγαλύτερα μήκη κύμματος και τριταν-, όταν-

σπανιότερα βέβαια, είναι των S. 

 

 

Ανώμαλη  τριχρωματικότητα (anomalous trichromacy) είναι ένας κοινός τύπος, που 

επισυμβαίνει όταν μεταβάλλεται η φασματική ευαισθησία μιας εκ των φωτοχρωστικών των 

κωνίων. 

 Πρωτανομαλία(Protanomaly) είναι ήπιας μορφής , κατά την οποία το φάσμα απορρόφησης της 

χρωστικής( L)  είναι πιο κοντά σε αυτό της (Μ), δυσκολεύοντας τη διάκριση των κόκκινων-

πράσινων ερεθισμάτων. Είναι  παρούσα στο 1% των ανδρών και 0.01 % των γυναικών 

(Kalloniatis & Luu, 2007) . 

 Δευτερανωμαλία (Deuteranomaly),είναι ο μακράν πιο κοινός τύπος χρωματικής  διαταραχής(6% 

στους άνδρες, 0.4% στις γυναίκες (Kalloniatis & Luu, 2007) ). Προκαλείται από μια παρόμοια 

                                                           
22

 Τα μπλέ εμφανίζονται πρασινωπά, τα κίτρινα και τα πορτοκαλί ως ροζ, και τα  μοβ ως βαθύ- κόκκινα. 
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αλλά αντίστροφη με την παραπάνω , κατάσταση, όταν δηλ.  το χρωματικό φάσμα απορρόφησης 

της Μ, είναι μετατοπισμένο σε μεγαλύτερα μήκη, επηρεάζοντας έτσι ήπια την διάκριση των 

κόκκινων-πράσινων αποχρώσεων. 

 

 Τριτανωμαλία(Tritanomaly):είναι σπάνια και πλήττει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες 

(0.01% άνδρες και γυναίκες(Kalloniatis & Luu, 2007) ) . Επηρεάζει  τη διάκριση των μπλε-

πράσινων και κίτρινων-κόκκινων/ροζ. Τέλος, είναι συναφής με το χρωμόσωμα 7 και σε 

αντίθεση με τις περισσότερες άλλες μορφές, δεν είναι φυλοσύνδετη. 

 

5.2.2 Επίκτητες: 

Διαταραχές ή απώλεια της χρωματικής όρασης, μπορεί να επέλθει επίσης λόγω α)  κάποιας 

πιθανής βλάβης του αμφιβληστροειδούς (π.χ μετά από έκθεση σε υπεριώδες φως,10-300nm) β) 

κάποιας βλάβης στον εγκέφαλο (π.χ. προκληθείσα από την ανακίνηση του μωρού και άλλα 

τραύματα που παράγουν οίδημα στον ινιακό λοβό, κ.ά.), γ) λόγω διάφορων εκφυλιστικών νόσων 

του οφθαλμού, (λ.χ. εκφύλιση της ωχράς κηλίδας), δ) από αμφιβληστροειδική βλάβη που 

προκαλείται από  διαβήτη και ε) από έλλειψη βιταμίνης  Α. 

 

5.3 Ολικά  χρωματική τύφλωση (total color blindness ,achromatopsia, ACHM) 

Ως  αχρωματοψία 
23

ορίζεται αυστηρώς , η ανικανότητα από τον πάσχοντα, θέασης των 

χρωμάτων και είναι η μορφή χρωματικής ανεπάρκειας που θα μας απασχολήσει στην παρούσα 

εργασία. Παρόλο που ο όρος αναφέρεται κυρίως σε επίκτητες διαταραχές, όπως η εγκεφαλική 

                                                           
23

 Στα αγγλικά, σε αντίθεση με τα ελληνικά, ως achromatopsia δηλώνεται μόνο η ολικά χρωματική τύφλωση. Γι’ 

αυτό το λόγο εδώ χρησιμοποιούμε τον όρο με αυτή την ερμηνεία.  
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αχρωματοψία (celebral achromatopsia)
24,25,26

, τυπικά αναφέρεται και σε εκ γενετής
27

 (Blom, 

2009). Πρόκειται για μια αυτοσωμικά υπολειπόμενη ασθένεια του αμφιβληστροειδούς
28

 . Οι 

άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από αυτή, είτε υπολείπονται όλων των κωνίων τους είτε δεν 

λειτουργεί κανένα από αυτά ενώ υπάρχουν στον αμφιβληστροειδή τους. Έτσι , παρουσιάζουν 

μειωμένη οπτική οξύτητα, (συνήθως περίπου 0,1 ή 20/200),φωτο-αποστροφή, και 

νυσταγμό(Kohl et al., 1998)
29

.  Ο  επιπολασμός της νόσου υπολογίζεται σε 1 / 30.000 σε όλο τον 

κόσμο(Eksandh, 2002). Λόγω  της φύσης της ανεπάρκειας,οι ασθενείς είναι σε θέση να βλέπουν  

οποιοδήποτε χρώμα μόνο σε αποχρώσεις του γκρι
30

. Η πλήρης απάθεια των κωνίων έχει 

σοβαρές συνέπειες για την όραση, ιδίως σε σχέση με το βοθρίο, που εκεί φυσιολογικά υπάρχει 

πυκνή συγκέντρωση αυτών(Stylianos Michalakis et al., 2010). 

Μεταλλάξεις στα γονίδια CNGA3 και CNGB3 που κωδικοποιούν οποιονδήποτε από τους 

δύο τύπους υπομονάδων του cycling-nucleotide-gated(CNG)
31

 ,αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου 

το 75% όλων των περιπτώσεων πλήρους αχρωματοψίας (Kohl et al., 2005; Stylianos Michalakis 

et al., 2010) Μέχρι σήμερα,  είναι ανίατες , θέτοντας την εύρεση θεραπείας στο επίκεντρο 

πολλών ερευνητών. 

Η γενετική απενεργοποίηση της CNGA3 σε ποντικούς – η οποία βρίσκεται σε στενή 

συμφωνία με τον ανθρώπινο φαινότυπο - οδηγεί σε επιλεκτική απώλεια της μεσολάβησης  των 

                                                           
24

 Μετά από βλάβη κυρίως στη περιοχή V4(Gegenfurtner, 2003; Hidehiko Komatsu, 1998; A. R. Wade et al., 2002) 
25

 Γνωστή επίσης και ως χρωματική αγνωσία(color agnosia) 
26

 Στην εγκεφαλική αχρωματοψία, ένα άτομο δεν μπορεί να αντιληφθεί τα χρώματα, ακόμη και αν τα μάτια είναι 

ικανά να τα διακρίνουν. Μερικές πηγές θεωρούν ότι δεν πρόκειται για καθεαυτού color blindness , καθώς είναι 

θέμα αποτυχίας της αντίληψης και όχι της όρασης. Πρόκειται για μορφή οπτικής αγνωσίας(Blom, 2009). 
27

 Συχνότερα ως ραβδιο-μονοχρωματική και σπανιότερα ως κωνιο-μονοχρωματική όραση. 
28

 Πρακτικά: αν και οι δύο γονείς είναι φορείς του παθολογικού γονιδίου, κάθε παιδί τους έχει  25% πιθανότητα να 

μην έχει το γονίδιο, άλλο τόσο να  είναι φορέας  και  50% πιθανότητα να ‘’ασθενήσει’’.  
29

 Ο νυσταγμός και φωτο-αποστροφή παρουσιάζονται συνήθως κατά τους πρώτους μήνες της ζωής. 
30

 Αποχρώσεις του γκρι (Grayscale): πρόκειται για μια σειρά από ουδέτερα χρώματα, που κυμαίνονται από μαύρο 
έως άσπρο και αντίστροφα.  
31

 Πρόκειται για δίαυλους ιόντων που λειτουργούν σε απόκριση των συνδέσεων των κυκλικών νουκλεοτιδίων.  

Είναι μη-εκλεκτικοί δίαυλοι κατιόντων , που βρίσκονται στις μεμβράνες των διαφόρων τύπων ιστών και κυττάρων 

και είναι σημαντικό στην αισθητήρια μεταδιέγερση καθώς και στη  κυτταρική ανάπτυξη. 
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κωνίων στις αποκρίσεις στο φως (Biel et al., 1999; Stylianos Michalakis et al., 2010) που 

συνοδεύεται από μια σειρά από μορφολογικές, διαρθρωτικές, και μοριακές αλλαγές, και τελικά 

οδηγεί στο θάνατο των κυττάρων των κωνίων (S Michalakis et al., 2005).Ο Michalakis  και οι 

συνεργάτες του, σχεδίασαν μια θεραπευτική στρατηγική αντικατάστασης γονιδίου, 

χρησιμοποιώντας ανασυνδυασμένα ιϊκά στελέχη rAAV για να αποκαταστήσουν  την  λειτουργία 

του κωνίου στο CNGA3
-/-

 μοντέλο ποντικού
32

 αφού, όπως έδειξαν είναι δυνατό  να παραχθεί. Οι 

ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές σε συνδυασμό με τα συμπεριφορικά δεδομένα, παρείχαν 

σαφείς αποδείξεις , ότι αμφιβληστροειδείς με εκ γενετής δυσλειτουργικά κωνία, μπορεί να 

καταστούν ικανοί παραγωγής σημάτων, τα οποία υπόκεινται επεξεργασίας από υψηλότερα 

οπτικά κέντρα, με  τρόπο που επιτρέπει στα ζώα να διακρίνουν με επιτυχία τα αντικείμενα  

βάσει σημάτων ,προερχόμενα από κωνιακή μεσολάβηση, και να ανταποκριθούν ανάλογα. Η 

επιτυχία των πειραμάτων, έδωσε ελπίδες για μελλοντική χρήση αυτού του είδους της θεραπείας 

σε ανθρώπους. Μάλιστα, η έρευνά μας αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης έρευνας σε 

αχρωματικούς ασθενείς, που θα λάβουν παρόμοια θεραπεία με αυτή των Michalakis et al. , που 

παρουσιάστηκε παραπάνω. 

 

 

 

                                                           
32

 Τα ποντίκια είχαν μια εκ γενετής δυσλειτουργία. 
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6 TRISTIMULUS SPACE 

 

Σημαντικό πριν περάσουμε στη παρουσίαση του πειράματός μας είναι να μιλήσουμε για τα 

χρωματικά διάστημα και τους χρωματικούς μετασχηματισμούς, μιας και θα βοηθήσουν στην 

κατανόηση της επιλογής και του τρόπου δημιουργίας και παρουσίασης των ερεθισμάτων. 

6.1 Τί είναι ένα χρωματικό διάστημα (color space); 

Χρωματικό διάστημα (ή χρωματικός χώρος ή Color space-C.Sp)  είναι μια παράσταση με την 

οποία μπορούμε να καθορίσουμε τα χρώματα, δηλ. την ανθρώπινη αντίληψη του ορατού 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (Tkalcic & Tasic, 2003). Είναι  ένας τρόπος οργάνωσης όλων των 

εν δυνάμει διακριθέντων χρωμάτων
33

. Στηρίζεται σε ένα μαθηματικό μοντέλο, υπό την επιρροή 

της τριχρωματικής θεωρίας. Τα βασικά χρώματα λαμβάνουν συντεταγμένες χρωματικότητας . 

Προκειμένου να καθοριστεί η τιμή οποιουδήποτε χρώματος μέσα στο χρωματικό διάστημα, 

αρκούν μόνο δύο τιμές.   Το 1931 , η Commission Internationale de l’Eclairage (CIE), ανέπτυξε 

ένα τέτοιο διάστημα, που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται,  παρόλο που έχουν αναπτυχθεί πιο 

αξιόπιστα ‘’μοντέλα’’ . 

H επιλογή του color space να είναι πολύ σημαντική απόφαση, η οποία μπορεί να επηρεάσει 

δραματικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Η γνώση της ποικιλίας (των color spaces) , μπορεί 

εύκολα να μας οδηγήσει στην επιλογή του κατάλληλου ανά περίπτωση. Υπάρχουν πολλά και 

διαφορετικά είδη, που είναι δυνατό να κατηγοριοποιηθούν ως εξής (Tkalcic & Tasic, 2003): 
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 Από ένα φυσιολογικής όρασης άνθρωπο. 
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 Αυτά που βασίζονται στο οπτικό σύστημα του ανθρώπου (Human Visual System-ΗVS) : π.χ. 

RGB, τα βασιζόμενα στη ανταγωνιστική θεωρία color spaces, τα phenomenal color spaces. 

 C.Sp. για συγκεκριμένες εφαρμογές: διαστήματα που υιοθετούνται από τα συστήματα  

τηλεόρασης(YUV,YIQ), φωτογραφιών (Kodak Photo YCC) και εκτύπωσης(CMYY(K)) 

 CIE
34

 color spaces: διαστήματα  που αναπτύχθηκαν από την CIE  και έχουν κάποιες ιδιότητες 

υψηλής σημασίας όπως αντιληπτική γραμμικότητα(CIE XYZ,Lab και Luv) 

6.1 RGB ή LMS τριπλής διεγέρσεως, προσθετική απεικόνιση των χρωμάτων 

 

To RGB είναι ένα προσθετικό χρωματικό μοντέλο που στηρίζεται στη θεωρία της 

τριχρωματικότητας.  Αναπαρίσταται  με τριάδα συντεταγμένων LMS και ανταποκρίνεται στην 

απόκριση των  τριών  ειδών  κωνίων. Είναι η  παράσταση που συνήθως χρησιμοποιείται από 

πολλά συστήματα υπολογιστών και μορφές αρχείων(Cotton, 1995) 

Οι περισσότερες από τις συσκευές για τη λήψη εικόνων έχουν ένα LMS- τρόπο ανίχνευσης 

φωτός, παρόμοιο δηλαδή με τον τρόπο λειτουργίας των κωνίων,  και συχνά αναφέρονται ως 

RGB. Το χρώμα περιγράφεται  με τρεις συνιστώσες: R, G και B. Η τιμή τους είναι το άθροισμα 

των αντίστοιχων συναρτήσεων  ευαισθησίας και του εισερχόμενου φωτός: 

R=∫ 𝑠(𝜆)𝑅(𝜆)𝑑(𝜆)
830

300
 

G=∫ 𝑠(𝜆)𝐺(𝜆)𝑑(𝜆)
830

300
 

B=∫ 𝑠(𝜆)𝐵(𝜆)𝑑(𝜆)
830

300
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 Commission Internatianale de l’Eclairage 
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Όπου, S(λ): είναι το χρωματικό φάσμα, R(λ),G(λ) και B(λ): οι συναρτήσεις ευαισθησίας για το 

R,G και B αισθητήρα αντίστοιχα (Tkalcic & Tasic, 2003)
35

. 

Oι τιμές που λαμβάνει, εξαρτώνται από την συνάρτηση ευαισθησίας της συσκευής 

καταγραφής. Αυτό ανάγει το RGB σε χρωματικό χώρο εξαρτώμενο από της συσκευές (device-

dependent color space).Οι εκτυπωτές και  οι οθόνες, επίσης λειτουργούν βάσει του  RGB και 

έχουν τις δικές τους καμπύλες φασματικής  ευαισθησίας, γεγονός που καθιστά ακόμη 

δυσκολότερη την επίτευξη controlled περιβάλλοντος (Tkalcic & Tasic, 2003)(Tkalcic & Tasic, 

2003) Ωστόσο, υπάρχουν μέθοδοι για τη βαθμονόμηση των συσκευών και μπορούμε να 

μεταμορφώσουμε το χώρο RGB σε ένα γραμμικά, αντιληπτικά ομοιόμορφο χρωματικό χώρο 

οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε (βλ.Παράρτημα Α) . Κάτι τέτοιο μας επιτρέπει να  πούμε πως το 

RGB είναι ένας βασικός χρωματικός χώρος, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε άλλους χώρους 

χρώματος,  ανάλογα με τις ανάγκες. 

6.2 Χρωματομετρικοί μετασχηματισμοί 

Δεδομένου ότι τρία βασικά χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να  

αναπαραστήσουν ένα  χρώμα, πληρώντας έτσι την τριχρωματική θεωρία, είναι πιθανό πως το 

ίδιο χρώμα μπορεί να «δομηθεί» από διαφορετική ομάδα χρωμάτων και να  εκπροσωπείται από 

διαφορετικούς  χώρους. Η παραδοχή όμως αυτή , φέρνει στην επιφάνεια ένα πολύ σημαντικό 

πρόβλημα επικοινωνίας, μεταξύ των συσκευών και των υπολογιστικών συστημάτων (Cotton, 

1995). Οι χρωματομετρικοί μετασχηματισμοί (colorimetric transformations), δίνουν τη λύση: μας 

επιτρέπουν να κινούμαστε από το ένα χώρο στο άλλο, και ως εκ τούτου παρέχουν μια 

χαρτογράφηση από το ένα trichromatic colour space , στο άλλο. 

                                                           
35

 Μια παρενέργεια αυτού του μετασχηματισμού, οδηγεί στην απώλεια πληροφοριών και συνεπάγεται την 
ύπαρξη των λεγόμενων metamers (Tkalcic & Tasic, 2003) 
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Για την (ανα)παραγωγή των χρωματικών ερεθισμάτων που χρησιμοποιήσαμε στο πείραμά 

μας, προχωρήσαμε σε χρωμομετρικό μετασχηματισμό από LMS σε RGΒ χρώματα για συστήματα 

προβολής (βλ. ΠΕΙΡΑΜΑ-Σύστημα οπτικής παρουσίασης). 
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Β ΜΕΡΟΣ 

ΠΕΙΡΑΜΑ 

Βασικός στόχος της έρευνάς μας ήταν να εξετάσουμε την νευρωνική δραστηριότητα σε 

διάφορες περιοχές του οπτικού φλοιού ατόμων με διάφορες μορφές  χρωματικής ανεπάρκειας σε 

σύγκριση με ομάδα ελέγχου υποκειμένων με ομαλή τριχρωματική όραση. Για να το πετύχουμε, 

χρησιμοποιήσαμε τρείς κατηγορίες προσχεδιασμένων οπτικών ερεθισμάτων τα οποία 

κωδικοποιούσαν: α) μόνο αντίθεση φωτεινότητας με μηδενική χρωματική χροιά και κορεσμό 

(αναφερόμενα στο εξής απλά ως ερεθίσματα φωτεινότητας), β) μόνο χρωματική αντίθεση με ίση 

φωτεινότητα (αναφερόμενα στο εξής ως χρωματικά ερεθίσματα), και γ) συνδυασμό των δύο. 

Υποθέσαμε ότι οι περιοχές που εμπλέκονται στην επεξεργασία του χρώματος με βάση 

προηγούμενες μελέτες, θα είχαν μειωμένη δραστηριότητα στους ασθενείς κατά την παρουσίαση 

ερεθισμάτων χρωματικής αντίθεσης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Επιπρόσθετα, υποθέσαμε 

ότι οργάνωση των περιοχών του οπτικού φλοιού των ασθενών, όσων αφορά τις αποκρίσεις τους 

σε αυτά τα ερεθίσματα, θα είναι πολύ διαφορετική καθώς δεν λαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες 

εισόδου από τον αμφιβληστροειδή. Έτσι, πιθανόν η λειτουργεία τους να άλλαξε μερικώς ή και 

να έχουν αναλάβει τελείως διαφορετικό ρόλο. Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να τις μελετήσουμε 

λεπτομερώς ούτως ώστε να ξεκαθαρίσουμε τι συμβαίνει. 

Με τη βοήθεια λειτουργικού μαγνητικού τομογράφου, συλλέξαμε τα fMRI δεδομένα για 

την απόκριση του οπτικού φλοιού στο χρώμα και στη φωτεινότητα σε τρείς ομάδες 

υποκειμένων: 1) ατόμα με ομαλή τριχρωματική όραση (normals), που αποτελούν και την ομάδα 

ελέγχου μας,  2) σε ατόμα που παρουσιάζουν ελλείψεις σε κάποιο από τα κωνία τους και 3) σε 

πάσχοντες από ολική χρωματική τύφλωση. Στους τελευταίους,  υπάρχουν μεν και τα τρία είδη 
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κωνίων, είναι  όμως δε, μη- λειτουργικά. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε επίσης ότι οι 

πάσχοντες αυτοί πρόκειται να λάβουν μια θεραπεία στο εγγύς μέλλον, που έχει ως στόχο να 

επαναθέσει σε λειτουργεία τα κωνία, και έτσι η μελέτη μας καθίσταται ακόμη πιο σημαντική 

καθώς θέτει τις αρχικές συνθήκες για διαμήκη χρονικά μελέτη των ασθενών αυτών και τη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων πριν και μετά την θεραπεία. Πιο λεπτομερώς, η θεραπεία 

περιλαμβάνει την εισαγωγή ιϊκού στελέχους στον αμφιβληστροειδή, όπως έπραξαν ο Michalakis  

και οι συνεργάτες του (Stylianos Michalakis et al., 2010) σε ποντίκια (βλ.κεφ. 5.3) προκειμένου 

να γίνει μια προσπάθεια αποκατάστασης της χρωματικής τους όρασης .  

Με βάση τα αποτελέσματα από τα διάφορα ερεθίσματα που χρησιμοποιήσαμε (για 

περισσότερες λεπτομέρειες,  βλ. παρακάτω) προχωρήσαμε σε δύο βασικές συγκρίσεις: μία που  

καταδεικνύει τη συνολική ενεργοποίηση στον οπτικό φλοιό ανεξάρτητα από το είδος του 

οπτικού ερεθίσματος καθώς αντιπαραβάλλει την δραστηριότητα κατά τη προβολή όλων των 

συνθηκών (χρωματικά ερεθίσματα και ερεθίσματα φωτεινότητας ) σε σχέση με ένα επίπεδο 

ελέγχου (intertrial) κατά το οποίο το φόντο παρέμενε σταθερό (σημειώνουμε πως τα υποκείμενα 

έκαναν την ίδια συμπεριφορική εργασία καθ’ όλη την διάρκεια της σάρωσης και όλες τις 

συνθήκες),  και μία που έχει ως στόχο να καταδείξει την δραστηριότητα που προκλήθηκε από τη 

παρουσία του χρώματος, εφόσον γινόταν σύγκριση του συνδυασμού χρωματικής συνθήκης και 

φωτεινότητας,  με αυτή τη συνθήκης φωτεινότητας χωρίς χρωματική αντίθεση. Υποθέσαμε ότι ο 

οπτικός φλοιός των δύο κατηγοριών ασθενών θα έδειχνε μεγάλη δραστηριότητα στην πρώτη 

σύγκριση καθώς βλέπουν/αντιλαμβάνονται τα ερεθίσματα σε σχέση με την συνθήκη ελέγχου 

αλλά αντίθετα ελάχιστη ή ανύπαρκτη διαφορά στη δεύτερη σύγκριση καθώς οι χρωματικές 

πληροφορίες είναι μειωμένες ή εντελώς απούσες. Επίσης ακόμα και μεταξύ των πρώτων 

(πάσχοντες με ένα ή δύο λειτουργικά κωνία) και των ολικά αχρωματικών, υποθέσαμε πως θα 
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υπάρχουν  διαφορές στη συνολική ενεργοποίηση του οπτκού φλοιού , ακόμα και στη περίπτωση 

της προβολής των αχρωματικών ερεθισμάτων εφόσον οι πρώτοι υπολείπονται μόνο ενός ή  δύο  

κωνίων  ενώ οι δεύτεροι έχουν μη-ενεργά  και τα τρία.  Τέλος , για τους μη-ασθενείς, αναμέναμε 

πως δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα αποτελέσματά μας και στα αποτελέσματα  

προηγούμενων ερευνητών . 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την 

ανάλυση των δεδομένων που συλλέξαμε  από τέσσερα  υγιή υποκείμενά , που θα τα 

συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα ενός ασθενούς που πάσχει από δαλτονισμό (υπολείπεται του L-

κωνίου) αλλά και δύο  με ολική αχρωματοψία. 

Μέθοδοι: 

Υποκείμενα: 

Συγκεντρώσαμε τα fMRI  
36

δεδομένα για την ενεργοποίηση του οπτικού φλοιού έξι  

ατόμων από την προβολή χρωματικών καθώς και ερεθισμάτων φωτεινότητας. Τα τέσσερα από 

αυτά (ηλικίας 22-26, δύο άντρες –δύο γυναίκες) είχαν φυσιολογική χρωματική όραση , ενώ το 

ένα (ηλικίας 23, γυναίκα) έπασχε από δαλτωνισμό (βλ. κεφ. 5.2.1 ) και τα άλλα δύο (μία 

γυναίκα, 38 ετών , ένας άντρας 37 ετών) από  ολική αχρωματοψία. 

Για τους φυσιολογικής χρωματικής όρασης και το δαλτονικό υποκείμενο   

πραγματοποιήθηκαν τρία διαφορετικά scans, για τα οποία πληρώθηκαν. Στη πρώτη συνάντηση, 

πήραμε τις εικόνες τις ανατομίας (anatomical) καθώς επίσης εκτελέσαμε το πείραμα 

αμφιβληστροειδικής χαρτογράφησης (retinotopy). Στην επόμενη, προχωρήσαμε στο πείραμά 
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 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το fMRI, βλ. Παράρτημα 
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μας με τις χρωματικές συνθήκες. Για τα ολικά αχρωματικά  υποκείμενα , πραγματοποιήθηκαν 

όλες οι μετρήσεις την ίδια μέρα. 

Βασική οδηγία ήταν η συγκέντρωσή τους  σε σταθερό, προκαθορισμένο σημείο (fixation 

point)  στο  κέντρο της οθόνης το οποίο άλλαζε μη-περιοδικά χρώμα, από κόκκινο σε πράσινο,  

αγνοώντας οτιδήποτε άλλο προβαλλόταν. Προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι τα υποκείμενα θα 

παρέμεναν ξύπνια καθ’όλη τη διάρκεια της εκάστοτε εξέτασης, ένα έργο που έπρεπε να 

εκτελέσουν ήταν να πατούν ένα κουμπί από ειδικό μαγνητοσυμβατό σύστημα, κάθε φορά που 

επερχόταν αλλαγή στο χρώμα.  Σε κάθε συνεδρία τηρούνταν πιστά οι κανόνες (πρωτόκολλο) 

ασφαλείας και υπήρξε 6-σέλιδο συμβόλαιο, που  έπρεπε  πάντοτε το  εκάστοτε υποκείμενο να 

υπογράψει,  πριν την εισαγωγή του στο χώρο της σάρωσης. 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από  scanner της SIEMENS(Magn. Prisma) μαγνητικού 

πεδίου 3Τ, του Max Planck Institute for Biological Cybernetics, στο Tübingen της Γερμανίας, με  

posterior- head surface coil, 64 channels. Για την ανάλυση, χρησιμοποιήσαμε το πακέτο 

mrVISTA, ένα πακέτο που χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο τη MATLAB για τους 

υπολογισμούς αλλά και την προβολή των αποτελεσμάτων (για το πείραμά μας :MATLAB 

R2010b, 7.11.0.584,32-bit(win32) και MATLAB R2013b ,8.2.0.70 1, 64-bit (win64) ). 

Ερεθίσματα 

Χρωματικά ερεθίσματα 

Τα χρωματικά  ερεθίσματα παρήχθησαν με το εργαλείο Psychophysics Toolbox 3. Ένα 

τυπικό χρωματικό ερέθισμα αποτελούνταν από 22 × 22 τετράγωνα. Κάθε ένα από αυτά 

καταλάμβανε 1
ο
  της οπτικής γωνίας και συνολικά η παράταξη,  22

ο
 για κάθε πλευρά. Το χρώμα 

αλλά και το luminance  των τετραγώνων, ανανεώνονταν κάθε ένα δευτερόλεπτο (1Hz) , ώστε να 
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παρέχεται χρονική και χωρική αντίθεση. To χρωματικό ερέθισμα και το contrast, 

προσδιορίζονταν από τις συντεταγμένες των κωνίων. Σε κάθε  ανανέωση , η χρωματικότητα 

κάθε τετραγώνου άλλαζε τυχαία, βάσει συγκεκριμένου τύπου· κάθε  τετράγωνο  περιείχε είτε 

τυχαίο αχρωματικό  contrast (L+M+S) έως 24%,  είτε ένα τυχαίο L-M contrast, με μέγιστη τιμή 

αντίθεσης 6%. Τα ερεθίσματά μας  (εικόνες ΠΕΙΡ.0-1 & 6-2), ήταν παρόμοια με αυτά που 

χρησιμοποίησαν ο Wade και οι συνεργάτες του (A. Wade, Augath, Logothetis, & Wandell, 

2008). 

Οι δύο τύποι ήταν οι εξής: 

 24%(L+M+S)contrast κωνίων vs. 6%(L-M)-cone +24%(L+M+S) cone-

contrast(προσθήκη χρωματικής αντίθεσης) 

 6%(L-M)-cone contrast vs 6%(L-M)-cone +24%(L+M+S) cone-contrast (προσθήκη 

luminance αντίθεσης). 

Ενδιάμεσα στη προβολή των παραπάνω, μεσολαβούσαν και blank εικόνες, που βοηθάει 

ώστε να  επιστρέψει η δραστηριότητα, που κατά τη διάρκεια του οπτικού ερεθισμού  είναι 

αυξημένη, στο επίπεδο ελέγχου / ηρεμίας (baseline level) -κάτι που είναι πολύ χρήσιμο για την 

μετέπειτα ανάλυσή μας. 

 

Εικόνα ΠΕΙΡ.0-2 χρωματικά ερεθίσματα Α 
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Στα αριστερά παρουσιάζεται το σχέδιο για  baseline/intertrial. Δεξιά: χρωματικό 

ερέθισμα κόκκινο/πράσινο με μέγιστο 6%(L-M)-cone contrast,, χωρίς προσθήκη 

luminance. 

 

Εικόνα ΠΕΙΡ.0-3 χρωματικά ερεθίσματα Β 

Αριστερά: ερέθισμα αχρωματικής συνθήκης luminance(L+M+S). Δεξιά: χρωματικό 

ερέθισμα με προσθήκη φωτεινότητας( (L+M+S)+(L-M) ) 

 

Τί σημαίνει 6% contrast L-M 

Όταν αναφερόμαστε σε 6%  χρωματικό contrast L-M εννοούμε ότι οι διεγέρσεις των L 

και M κωνίων πρέπει να έχουν μέγιστη διαφορά έως 6% σε σχέση με την διέγερσή τους κατά 

την συνθήκη παρουσίασης του μέσου γκρι το οποίο εξ ορισμού συνεπάγεται ισόποσες διεγέρσεις 

σε όλους τους τύπους κωνίων. Για να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα ξεκινούμε από τις LMS 

διεγέρσεις κατά την παρουσίαση του μέσου γκρι (π.χ. [0.5, 0.5, 0.5]), για κάθε τετραγωνάκι 

κρατάμε την τιμή του S κωνίου σταθερή, ανεβάζουμε τυχαία από 0-6 % το L πάνω από τη μέση 

τιμή του (πχ 0.5+0.06*0.5=0.53), ενώ παράλληλα και ισόποσα κατεβάζουμε την τιμή του Μ (πχ 

0.5-0.06*0.5=0.47). Το τελικό LMS για το τετραγωνάκι του παραδείγματος θα είναι [0.53, 0.47, 



 

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

0.5] .Στη περίπτωση αυτή , το αποτέλεσμα θα μας δώσει κοκκινότερα τετραγωνάκια ενώ αν 

κάνουμε το αντίστροφο (ανεβάσουμε το Μ  και κατεβάσουμε το L) , πρασινότερα. Σημαντικό να 

αναφέρουμε πως σ’αυτή την περίπτωση η συνολική φωτεινότητα (L+M+S) παραμένει σταθερή 

= 1.5 για όλα τα τετραγωνάκια. Γι’ αυτό αναφερόμαστε σε αμιγώς χρωματική συνθήκη. 

Τί σημαίνει 6% contrast (L+M)-S 

Τα πράγματα μπερδεύονται όταν θελήσουμε να προβάλουμε αμιγώς χρωματικό contrast 

με μπλε-κίτρινα τετραγωνάκια: εδώ, με παρόμοιο τρόπο αλλάζουμε ισόποσα, ταυτόχρονα το 

L+M και μειώνουμε το S  ανάλογα με το τί θέλουμε να δείξουμε. Δηλαδή, αν ανεβάσουμε το 

L+M και μειώσουμε το S, τότε θα έχουμε κίτρινα  και στην αντίθετη περίπτωση, μπλε. Και σ’ 

αυτή την συνθήκη η φωτεινότητα παραμένει σταθερή και έτσι έχουμε αμιγώς χρωματική 

συνθήκη. 

 

Τί σημαίνει 24% luminance contrast (L+M+S) 

Σ’ αυτή την περίπτωση τα τετραγωνάκια απλά αλλάζουν το επίπεδο του γκρι (τα τρία 

είδη κωνίων έχουν σε κάθε περίπτωση ισόποσες διεγέρσεις). Για να το επιτύχουμε απλά 

αλλάζουμε με maximum το 24% και τις τρείς τιμές παράλληλα. Όταν οι τιμές αυξάνονται τα 

τετραγωνάκια γίνονται πιο άσπρα ενώ όταν οι τιμές μειώνονται, πιο μαύρα. Έτσι έχουμε ένα 

αποκλειστικά  luminance contrast καθώς δεν περιέχει χρωματική διαφορά. 

 

Σημειωση : τα επίπεδα αντίθεσης επιλέχθηκαν ώστε να παράγουν ίσες αποκρίσεις στη V1,  

σύμφωνα με τη σχετική ευαισθησία της περιοχής σ’ αυτές τις χρωματικές κατευθύνσεις, όπως 

προκύπτει από fMRI  μελέτη σε ανθρώπους (Engel et al., 1997) 
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Τί σημαίνει συνδυασμός luminance και χρωματικού contrast (L+M+S)+(L-M) 

Σ’ αυτή την συνθήκη συνδυάζουμε το contrast φωτεινότητας με το κόκκινο/πράσινο 

χρωματικό contrast. Το επιτυγχάνουμε υπολογίζοντας ξεχωριστά τα δύο κοντράστ και 

προσθέτοντάς τις διαφορές από το μέσο γκρι. Για παράδειγμα  L+M+S=[0.6, 0.6, 0.6] και L-

M=[0.53, 0.47, 0.5] τότε (L+M+S)+(L-M)=[0.63, 0.57, 0.6]. 

Ερεθίσματα για του ολικά αχρωματικούς 

Για τα αχρωματικά υποκείμενα ειδικά, τα ερεθίσματα  διέφεραν ως προς τα ποσοστά του 

contrast που χρησιμοποιήσαμε, μιας και δε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα ίδια με αυτούς 

που βλέπουν χρώμα, εφόσον η όρασή τους είναι ραβδιομοχρωματική. Για να είμαστε σίγουροι 

πότε τα ερεθίσματα ήταν αντιληπτικά ίσης φωτεινότητας για τους ασθενείς, προηγούνταν πριν 

από τα βασικά πειράματα ένα έργο: Διατηρώντας το ποσοστό του contrast ενός κόκκινου 

ημικυκλίου που προβαλλόταν στην οθόνη , σταθερό  (6%) , οι συμμετέχοντες έπρεπε να 

ρυθμίσουν  με τη βοήθεια μαγνητοσυμβατής συσκευής, το άλλο ήμισυ του κύκλου που ήταν 

πράσινο,  έως ότου θεωρήσουν πως τα δύο τμήματα έχουν ίση φωτεινότητα και να μας 

ενημερώσουν  για την τελική τους απόφαση. Φυσικά, δεν ήταν σε θέση να δουν τα χρώματα 

αλλά αντιλαμβάνονταν διαφορές στη φωτεινότητα των δύο μερών του κύκλου .Η τιμή του 

πράσινου κυμαινόταν από 1 έως 1,5 και άλλαζε με βήμα 0.025. Στη συνέχεια  εμείς 

χρησιμοποιούσαμε την εκάστοτε τελική τιμή για να σχηματίσουμε τα χρωματικά ερεθίσματα  

που τους προβάλλαμε αμέσως μετά ( Εικόνα ΠΕΙΡ.0-3). 
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Α  Β  

 

Εικόνα ΠΕΙΡ.  0-4 παραδείγματα από προαπαιτούμενο έργο και από χρωματικό ερέθισμα  

ολικά αχρωματικών. 

Αριστερά (εικόνα Α), βλέπουμε  τέσσερις διαφορετικές τιμές του πράσινου (1.25, 

1.075, 1.2 και 1.5 ξεκινώντας  από πάνω αριστερά)ενώ το κόκκινο ημικύκλιο 

παρέμενε σταθερό .Παίρνοντας τις τιμές αυτές, φτιάχναμε τα ερεθίσματά μας (εικόνα 

Β. ). Συγκεκριμένα οι τιμές που βλέπουμε στη δεξιά εικόνα λαμβάνουν τις παρακάτω 

τιμές  για το  πράσινο: 1.25,  1.075 και 1.5, ξεκινώντας από πάνω δεξιά. Το 

τελευταίο παράδειγμα, κάτω δεξιά, είναι  το αχρωματικό ερέθισμα που 

χρησιμοποιήσαμε.  



 

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

 

Ερέθισμα για το retinotopy 

Προκειμένου να οριοθετήσουμε τις περιοχές του οπτικού φλοιού, χρησιμοποιήσαμε pRF 

μοντέλο  ανάλυσης (population recepting field model). Τα ερεθίσματα που χρησιμοποιήθηκαν 

για να γίνει το retinotopy, αποτελούνταν από υψηλής αντίθεσης checkerboard-pattern -

ασπρόμαυρες- μπάρες (sweeping bars), που κινούνταν σε όλο το  οπτικό πεδίο, προς οκτώ 

προεπιλεγμένες κατευθύνσεις (0-προς τα πάνω, 45, 90 135, 180, 225, 270, 315, 360 μοίρες) και 

ερέθιζαν τον αμφιβληστροειδή των υποκειμένων (Εικόνες ΠΕΙΡ.0-4 & 6-5). 

 

Σημείωση: 1) Στο κέντρο όλων των τύπων ερεθισμάτων για τους μη ασθενείς και το δαλτονικό 

υποκείμενο , υπήρχε fixation point, που άλλαζε μη περιοδικά χρώμα, από κόκκινο σε πράσινο. Η 

τοποθέτησή του αντιστοιχούσε στο κεντρικό βοθρίο της όρασης. 

2) για τους αχρωματικούς, υπήρχε στο κέντρο ένας μεγάλος σταυρός που άλλαζε μη περιοδικά 

από +  σε    Χ. 
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Γ1                         Γ2          

 

Eικόνα ΠΕΙΡ.0-5 παράδειγμα ερεθίσματος για retinotopy 

Στη παραπάνω εικόνα βλέπουμε παράδειγμα του ερεθίσματος που χρησιμοποιήθηκε 

για την αμφιβληστροειδοτοπική χαρτογράφηση (retinotopy). Οι μπάρες κινούνταν σε 

όλο το οπτικό πεδίο , προς οκτώ προεπιλεγμένες κατευθύνσεις. Τα κόκκινα βελάκια 

δείχνουν την κίνηση την κίνηση του ερεθίσματος σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις 

(Α1-από κάτω προς τα πάνω/ Β1-από αριστερά προς τα δεξιά)ενώ οι εικόνες Α2 και  

Β2 μας δείχνουν τα αμέσως επόμενα βήματα του ερεθίσματος. Στη Γ1 και Γ2 

βλέπουμε το ερέθισμα ακριβώς όπως  προβαλλόταν, χωρίς τα βελάκια.  
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Εικόνα ΠΕΙΡ.  0-6 παράδειγμα ερεθίσματος για retinotopy ολικά αχρωματικών 

Στα ερεθίσματα για το retinotopy  που χρησιμοποιήθηκε για τους ολικά 

αχρωματικούς, το fixation point είχε αντικατασταθεί από ένα μεγάλο σταυρό (για να 

είμαστε σίγοιροι πως θα το έβλεπαν, μιας και η διακριτική ικανότητα σε ασθενείς με 

αχρωματοψία δεν είναι καλή), που άλλαζε κατεύθυνση και χρώμα  μη - περιοδικά .  

 

Σύστημα οπτικής παρουσίασης 

Τα ερεθίσματα προβάλλονταν σε οθόνη διαστάσεων 22 x 40.3cm, με τη χρήση projector 

(NEC, PE401H/DLP
®

 , TEXAS INSTRUMENTS) που βρισκόταν στο πίσω μέρος του σαρωτή.  

Το υποκείμενο είχε πλήρη οπτική πρόσβαση στο πεδίο της οθόνης, μέσω ενός κατόπτρου πάνω 

στο head-coil. Η απόσταση από το μάτι του ατόμου έως το καθρέφτη ήταν 12cm και από αυτόν 

ως την οθόνη, 61cm. 

Όταν  αυξάνεται το επίπεδο του φωτισμού, η όραση αρχίζει να μεταπίπτει από σκοτοπική και 

φωτοπική. Η ενδιάμεση αυτή περιοχή ονομάζεται μεσοπική όραση και είναι ιδανική καθώς 

μετέχουν σε αυτή και οι δύο τύποι φωτοϋποδοχέων μιας καθώς στα επίπεδα αυτά φωτισμού, τα 
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ραβδία  δεν έχουν φτάσει σε κορεσμό ενώ  τα κωνία αρχίζουν να ενεργοποιούνται. Προκειμένου 

να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές που ήταν κατάλληλες για όλα τα υποκείμενα, 

χρησιμοποιήσαμε τρία  φίλτρα (NDX4+, ND2 & ND8).  

Παράμετροι MRI-λήψη εικόνων(image Acquisition) 

Συλλέχθηκαν volumes των 29 slices,σε 1980 x 1080 image matrix, με  την μέθοδο 

EPI(Τ2* weighted gradient echo):χρόνο ηχούς (ΤΕ) 35ms , 3mm slice thickness-απόσταση 

μεταξύ των διαδοχικών τομών,flip angle 90 
ο
 και χρόνο επανάληψης TR=2000ms,σε μαγνητικό 

πεδίο 3Τ. Για  το retinotopy: προβλήθηκαν σετ των 8 bars και συλλέξαμε συνολικά 195 εικόνες 

(Vol.) για κάθε σάρωση. Για το κυρίως πείραμα: 3 (χρωματικά)conditions  × 4 φορές-

επαναλήψεις στη κάθε σάρωση  12 trials, 180 εικόνες  και TR=2000 ms για κάθε εικόνα. 

Οι τομές λήφθηκαν  λίγο πάνω από τη μέση –περίπου, του κρανίου (πιο ψηλά από το 

ύψος του αφτιού) και κάτω, καλύπτοντας και ένα μικρό μέρος της άνω περιοχής της 

παρεγκεφαλίδας, ώστε να ήμασταν σίγουροι πως θα περιελάμβαναν όλο το οπίσθιο μέρος του 

εγκεφάλου, τον οπτικό φλοιό. Αυτή η περιοχή επιλέχθηκε καθώς  στα χωρικά της πλαίσια 

αναμένεται ο εντοπισμός της ενεργοποίησης στο συγκεκριμένο πείραμα. 

Βαθμονόμηση(calibration) οθόνης και εφαρμογή διόρθωσης γαμμα: 

Πριν το πείραμα προηγήθηκε βαθμονόμηση του συστήματος προβολής με τη βοήθεια 

ενός σπεκτροραδιομέτρου (spectroradiometer CS 100A –Konica Minolta). Τοποθετήσαμε 

σπεκτροραδιομέτρο (spectroradiometer CS 100A –Konica Minolta)  απέναντι από την οθόνη μας 

και μετρήσαμε τα φάσματα του φωτός (δηλ. την ένταση ανά μήκος κύματος 300-700nm για όλα 

τα χρώματα από το μαύρο μέχρι και το άσπρο)για τα τρια χρωματικα κανάλια της οθόνης σε 15 

διαφορετικές ισο-κατανεμημένες τιμές [0-255] εισόδου στην κάρτα γραφικών του υπολογιστή. 
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Τα 15 αυτά σημεία μετρήσεων ανά χρωματικό κανάλι, χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμήσουμε 

τις καμπύλες γάμμα της οθόνης ξεχωριστά για κάθε κανάλι και για να φτιάξουμε πίνακες (color 

look-up tables) που εφαρμόζουν τις αντεστραμμένες καμπύλες γάμμα στις τιμές εισόδου , ούτως 

ώστε να επιτυγχάνεται γραμμική άνοδος της έντασης για προεπιλεγμένες τιμές εισόδου. 

Παραδείγματος χάρη, έστω ότι οι μετρήσεις του spectroradiometer  μας έδωσαν τα εξής 

αποτελέσματα: LV=0.09 cd/m
2
 για το μαύρο (RGBαρχικό=[0, 0, 0]), LV=25.31 cd/m

2
 για το μέσο 

γκρι (RGBαρχικό=[128 128 128] και LV=94.31 cd/m
2 

για το άσπρο (RGBαρχικό=[255, 255, 255]). 

Για να έχουμε γραμμικά βαθμονομημένο σύστημα παρουσίασης το μέσο γκρι πρέπει να έχει 

φωτεινότητα μισή της διαφοράς άσπρο μείον μαύρο και δη 47.2 cd/m
2
. Οπότε, μέσω της 

αντεστραμμένης καμπύλης τιμών εισόδου (Εικ. ΠΕΙΡ.6 ), βρίσκουμε την βαθμονομημένη τιμή 

εισόδου (RGBβαθμονομημένο) που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα φωτεινότητα. Για το 

παράδειγμά μας η τιμή είναι 160. Με αυτό τον τρόπο φτιάχνουμε τους πίνακες για όλες τις τιμές 

βαθμονομημένου RGB για ευκολία μετατροπής κατά την διάρκεια του πειράματος (RGBβαθμ 0 = 

0, ... , RGBβαθμ 128 = 160, ... , RGBβαθμ 255 = 255). 
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Εικόνα ΠΕΙΡ.7-6 Σχηματική αναπαράσταση καμπύλης –γάμμα 

 

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήσαμε τα φάσματα για να μετατρέψουμε τις τιμές των 

χρωμάτων σε LMS χρωματόχωρο, όπου υπολογίζουμε τα διάφορα χρωματικά 

contrasts/συνθήκες σε RGB τιμές εισόδου στην κάρτα γραφικών προκειμένου να τα 

παρουσιάσουμε στην οθόνη. 

Σε συντομία, ο LMS χρωματόχωρος -εξού και η ονομασία του- περιλαμβάνει τρείς τιμές 

που ανταποκρίνονται στις διεγέρσεις των τριών τύπων κωνίων L, Μ, και S αντίστοιχα. Γι’ αυτό 

το λόγο απαιτείται να χρησιμοποιήσουμε χρωμομετρικό μετασχηματισμό από LMS σε RGΒ 

χρώματα για συστήματα προβολής.  Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε διόρθωση γάμμα  με βάση 

τους  προαναφερθέντες πίνακες έτσι ώστε τα χρώματα να αναπαραχθούν στην οθόνη  στις 

επιθυμητές μονάδες,  που θα έχουν ως αποτέλεσμα  και την επιθυμητή διέγερση των κωνίων. 

(Εικόνα ΠΕΙΡ.0-6). 
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Λήψη  εικόνων   

Πριν την εισαγωγή των υποκειμένων στο χώρο της σάρωσης, περνούσαν  από έλεγχο 

ώστε να μην έχουν τίποτε μεταλλικό πάνω τους και  λαμβάνονταν  το ιστορικό τους. 

Προηγούνταν κάποια μορφή σύντομης εκπαίδευσης , προκειμένου να εξοικειωθούν με το 

παράδειγμα (task)  που έπρεπε να εκτελέσουν . 

Δύο είναι οι καταστάσεις μετάβασης τους  κατά την διάρκεια της  παραμονής τους εντός 

του μαγνήτη) μια κατάσταση όπου  εκτελούσαν τη λειτουργία , με τα εκάστοτε ερεθίσματα 

παρόντα και β) μια κατάσταση όπου δεν υποβαλλόταν σε αυτά (intertrial/baseline),  αλλά επί της 

ουσίας παράμεναν σε εγρήγορση - παρά την απουσία ερεθίσματος, έπρεπε να πατούν το κουμπί 

με την αλλαγή χρώματος του fixation point. 

 

Ανάλυση δεδομένων 

Προ-επεξεργασία εικόνων 

Ανάλογα με τη φύση των δεδομένων μας ακολουθήσαμε διαφορετική ανάλυση, 

χρησιμοποιώντας πάντα το πακέτο ανάλυσης mrVISTA, που έχει ως βασικό της εργαλείο τη 

MATLAB (για τη βήμα- προς- βήμα διαδικασία, βλ. Παράρτημα). Αρχικά , όλα τα δεδομένα 

που συλλέχθηκαν, μετατράπηκαν σε  αναγνώσιμη μορφή για το νευροαπεικονιστικό μας 

software (από DICOM σε NIfTI μορφή) . Πριν  τη στατιστική ανάλυση , οι από το σαρωτή 

ληφθείσες εικόνες, υπέκειντο σε προ-επεξεργασία  για την ανασχέτιση του θορύβου και την 

αντιμετώπιση γεωμετρικών παραμορφώσεων  στο σήμα,  από τις ανεπιθύμητες μετακινήσεις του 

ατόμου στο scanner.Συνήθης τακτική μας ήταν  η πολλαπλή σάρωση ,που ακολουθούνταν  από 

ειδική πρoσαρμογή προς αντιστοίχιση μεταξύ όμοιων αλλά διαφορετικής χρονικής λήψης, 
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τομών. H διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως διόρθωση κίνησης/ motion correction ή 

aligment/ευθυγράμμιση (για τη διαδικασία βλ. παράρτημα). Εξομάλυνση επέρχεται και από 

ειδική διαδικασία εύρεσης μέσων όρων των γειτονικών ογκοστοιχείων  (average, βλ. 

παράρτημα) 

Δεδομένα από ανατομία : 

Η λευκή και φαιά ουσία επιλέγησαν  και χρωματίστηκαν με τη βοήθεια του 

προγράμματος ITK-GRAY (Version 1.6.01, 2008 και  Version 3.00,2014) και ‘’με το χέρι’’,  

ώστε να περιοριστούν τυχόντα λάθη από αυτόματο διαχωρισμό . Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 

τμηματοποίηση( Segmentation) και το αποτέλεσμα της είναι η δημιουργία ενός τρισδιάστατου 

μοντέλου, του υπό εξέτασην εγκεφάλου. Πάνω στα ημισφαίρια προβάλλαμε τα αποτελέσματά 

μας. 

Δεδομένα από retinotopy: 

Για τα retinotopy δεδομένα , χρησιμοποιήσαμε το pRF μοντέλο  ανάλυσης (population 

recepting field model). Αυτή η μέθοδος  μας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουμε τη θέση του 

ερεθίσματος (ασπρόμαυρες μπάρες)  σε κάθε αποκρινόμενο voxel. Η εφαρμογή του pRF, έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφιβληστροειδοτοπικών χαρτών. Με τη βοήθεια των τελευταίων 

σχεδιάσαμε, πάνω στο τρισδιάστατο μοντέλο/επιφάνεια του εγκεφάλου (στο surface), τις ROI’s 

(regions of interest),  τις περιοχές δηλαδή του οπτικού φλοιού, που θέλουμε να εξετάσουμε. 

Δεδομένα από τη προβολή χρωματικών συνθηκών: 

Η στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε στο στάδιο αυτό είναι το GLM (General 

linear Model), όπου θα προσπαθούσε εφαρμόσει το κανονικοποιημένο
37

 μοντέλο για τη 

                                                           
37

 Βάσει προηγούμενων εμπειρικών μελετών σε fMRI χρονοσειρές (time series_. 
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συνάρτηση αιμοδυναμικής απόκρισης (HRF-Hemodynamic Response Function) σε κάθε  voxel 

(Εικόνα ΠΕΙΡ.0-7). Πριν όμως από την εφαρμογή του, μετατρέψαμε τις εικόνες του εγκεφάλου 

που πήραμε  από το μαγνήτη σε text files (parfiles), ώστε να είναι αναγνώσιμα από το 

πρόγραμμά μας. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στη δημιουργία δύο βασικών συγκρίσεων 

(contrasts, βλ. αμέσως επόμενο υποκεφάλαιο), ώστε να δούμε πού υπήρξε η ενεργοποίηση που 

προκλήθηκε-αν όντως υφίσταται κάποια, κατά την υποβολή του υποκειμένου στα ερεθίσματα. 

 

Εικόνα ΠΕΙΡ.0-8 σχηματικές αναπαραστάσεις  της  αιμοδυναμικής απόκρισης 

Αντιπροσωπευτικές κυματομορφές σε -μικρής διάρκειας, μεμονωμένο ερέθισμα 

(εικόνα αριστερά) και σε μπλοκ από διαδοχικά ερεθίσματα (δεξιά), που δείχνουν 

καθαρά, τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της HRF: αρχική πτώση σήματος, που 

ακολουθείται από αύξηση που φτάνει ως τη μέγιστη τιμή του ,για να καταλήξει  στην 

μεταδιεγερτική υποτίναξη ( initial dippeak poststimulus undershoot) (Συλαϊδή, 

2007) 
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Contrasts: πώς υπολογίσαμε τα αποτελέσματα 

Προχωρήσαμε  σε δύο συγκρίσεις (contrasts). Η  πρώτη περιελάμβανε όλες τις συνθήκες 

(φωτεινότητας και χρώματος ), κατά τη προβολή όλων των συνθηκών σε σχέση το επίπεδο 

ελέγχου  (intertrial) (στο εξής : “all col.Cond. Vs Intertrial’’). .Η δεύτερη,  μας έδειξε μόνο την 

δραστηριότητα που προκλήθηκε από τη παρουσία του χρώματος, εφόσον γινόταν σύγκριση της 

χρωματικής συνθήκης με προσθήκη φωτεινότητας, με αυτή της φωτεινότητας  (στο εξής: 

‘’[color+luminance] Vs luminance’’ ).  Από αυτό, μιας και το κοινό στοιχείο ήταν το 

luminance,  μπορούμε να δούμε τα voxels που ανταποκρίνονται αποκλειστικά στο χρώμα. 

Στην αρχή εκτελέσαμε το πρώτο contrast , και ελέγξαμε την ενεργοποίηση των διαφόρων 

περιοχών. Η σύγκριση αυτή μας δίνει τα ογκοστοιχεία (voxels) που ενεργοποιούνται με οπτικό 

σήμα αδιαφορώντας αν αυτό είναι χρωματικό ή φωτεινότητας. Προχωρήσαμε σε περιορισμό 

(restrict)  των περιοχών με βάση αυτή την ενεργοποίηση και ελέγξαμε τον αριθμό των 

ενεργοποιημένων voxels. Στη συνέχεια, εκτελέσαμε την δεύτερη σύγκριση η οποία αναδεικνύει 

τις περιοχές που είναι ευαίσθητες στο χρώμα, μόνο στις ‘’περιορισμένες’’  περιοχές από την 

προηγούμενη σύγκριση, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερη στατιστική ισχύ. Ακολούθως, 

εφαρμόσαμε για ακόμα μια φορά restrict και σημειώσαμε ξανά τον αριθμό των 

ενεργοποιημένων Voxels. Αυτό μας έδωσε το πληθυσμό των ογκοστοιχείων που 

ενεργοποιούνται παρουσία χρώματος. Από τους δύο αριθμούς που προέκυψαν λοιπόν, 

υπολογίσαμε το ποσοστό χρωματικών ογκοστοιχείων για κάθε περιοχή.  Η εικόνα 6-8 δείχνει 

συνοπτικά τα βήματ α που ακολουθήσαμε για την επεξεργασία των δεδομένων μας. 
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Εικόνα ΠΕΙΡ.6-8 συνοπτική σχηματική αναπαράσταση βημάτων επεξεργασίας δεδομένων. 
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Αποτελέσματα 

Υγιείς : 

Τα αποτελέσματα
38

 υπολογίσθηκαν βάσει της διαφοράς των αποκρίσεων μεταξύ δύο 

βασικών contrasts με p=0.001   και ήταν συνεπή ως προς τη θεωρία για την ομάδα ελέγχου και 

τα προσδοκώμενα / αναμενόμενα για την ασθενή. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώνεται και εδώ, όπως 

μπορεί να δει κανείς και στην εικόνα που ακολουθεί (εικ.ΑΠΟΤ.7.1, πάνω δεξιά και κάτω) , πως 

η hV4 είναι η περιοχή που κατά κύριο λόγο είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία του χρώματος, 

έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό ευαισθησίας για όλα τα υποκείμενα. 

 

                                                           
38

 Σημείωση: τα αποτελέσματα είναι οργανωμένα βάσει του contrast ‘’[col+lum.] Vs Luminance’. 
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Εικόνα ΑΠΟΤ.0-1 Παραδείγματα  ενεργοποιήσεων-αποτελέσματα 

Οι εικόνες αποτελούν παραδείγματα ενεργοποιήσεων σε μη -ασθενείς. Οι πάνω  δεξιά 

και αριστερά,  προέρχονται από το ίδιο υποκείμενο , ενώ η κάτω από διαφορετικό. Η 

πρώτη ,δείχνει την ενεργοποίηση από τη σύγκριση  όλων των χρωματικών συνθηκών 

προς το intertrial( ‘’all (col.cond) Vs Intertial’’ ). Δίπλα εφαρμόσαμε το contrast 

‘’[col+lum.]  Vs Luminance’’, για το ίδιο ημισφαίριο του ίδιου υποκειμένου· οι 

διαφορές είναι εμφανείς. Μάλιστα έχουν επισημανθεί οι περιοχές V1 και hV4. Η 

τελευταία, αναδεικνύεται ως η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό ευαισθησίας στα 

χρώματα.  

 

Η πρώτη εικόνα (εικ.ΑΠΟΤ.7.1 πάνω , αριστερά), δείχνει την ενεργοποίηση που 

προκαλείται παρουσία όλων των συνθηκών(εφαρμοσμένο contrast: ‘’all (col.cond) Vs 

Intertial’’) , σε αριστερό ημισφαίριο εθελοντή. Ακριβώς δίπλα, για το ίδιο άτομο, βλέπουμε πως 
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διαφορές μεταξύ των περιοχών είναι μεγάλες στο χρωματικό contrast (‘’[col+lum.] Vs 

Luminance’’). Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για το δεξί ημισφαίριο (εικ.κάτω). 

Από την εφαρμογή της σύγκρισης ‘’[col+lum.] Vs Luminance’’ , φαίνεται πως ελάχιστη 

έως καθόλου χρωματική επιλεκτικότητα , έχει η περιοχή  V3d και ακολούθως,  η V3A και V2d 

και των δύο ημισφαιρίων και μάλιστα για το 100% των εθελοντών (βλ. Εικ. ΑΠΟΤ.7.2) . 

 

Εικόνα ΑΠΟΤ.0-2 παραδείγματα ενεργοποιήσεων [color+luminance] Vs luminance 

Στην εικόνα βλέπουμε παραδείγματα ενεργοποιήσεων αριστερού και δεξιού 

ημισφαιρίου διαφορετικών υποκειμένων ,κατά την εφαρμογή της σύγκρισης 

‘’[col+lum.]  Vs Luminance’’ , όπου μας δείχνει τις περιοχές που ενδιαφέρονται για 

το χρώμα. Και στα δύο , φαίνεται καθαρά πως η μεγαλύτερη ενεργοποίηση επέρχεται 

στη περιοχή hV4 ακολουθεί η V3v και V2v, μικρότερη και αναλογικά πάντοτε με το 

μέγεθός της η V1 και σχεδόν μηδαμινώς ενεργοποιημένες οι V2d V3d  και V3A. 
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Αρκετά μεγαλύτερη ενεργοποίηση, αλλά και πάλι χαμηλή σε σχέση με τη hV4, 

παρουσιάζει η V2v και η  V3v, κυρίως του δεξιού ημισφαιρίου, για όλα τα υποκείμενα 

υποδεικνύοντας πως στις περιοχές υπάρχει σχετική χρωματική επιλεκτικότητα αλλά με βασική 

προτίμηση στο luminance (εικόνες ΑΠΟΤ.7.2 & ΑΠΟΤ.7.3) . 

 

Εικόνα ΑΠΟΤ.0-3 παράδειγμα αριστερού ημισφαιρίου μη ασθενούς 

Αριστερά, βλέπουμε την προκληθείσα ενεργοποίηση  στο αριστερό ημισφαίριο μη -

ασθενούς κατά τη προβολή όλων των χρωματικών συνθηκών. Στα δεξιά, για το ίδιο 

υποκείμενο βλέπουμε τις χρωματικώς πιο ευαίσθητες περιοχές (εφαρμοσμ ένο contrast 

:‘’[col+lum.]  Vs Luminance’’).Και σ’αυτή τη περίπτωση είναι ξεκάθαρη η υπεροχή 

της hV4 σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές.  

 

Όσον αφορά στη V1, τα αποτελέσματα μας έδειξαν αρκετά υψηλή ενεργοποίηση κατά 

την προβολή των χρωματικών ερεθισμάτων (’[col+lum.] Vs Luminance’’) -και μάλιστα για 
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όλους , μεγαλύτερο ποσοστό λαμβάνει το δεξί ημισφαίριο, αλλά σε σχέση με την ευαισθησία της 

περιοχής στο luminance (όπως αυτό προκύπτει από τη συσχέτιση ‘’all (color cond.+luminance) 

Vs intertrial’’), το ποσοστό είναι πολύ μικρό (βλ. εικόνα ΑΠΟΤ.7.4)  ˙ υπάρχει δηλαδή σε 

όλους, ισχυρή απόκριση στο  χρώμα όπως και στα πειράματα των  Wade et al.(A. Wade et al., 

2008). 

 

Εικόνα ΑΠΟΤ.0-4 παράδειγμα ενεργοποίησης V1 σε μη-ασθενή 

Στην εικόνα διακρίνουμε  την ενεργοποίηση που υπάρχει  στον εγκέφαλο μη -ασθενούς 

στη περιοχή V1 μετά από την εφαρμογή του contrast ‘’all (color cond.+luminance) 

Vs intertrial’’(εικ.Α) και μετά το  ‘’[col+lum.] Vs Luminance’’(εικ.Β1). Η διαφορά 

ανάμεσα στις δύο εικόνες είναι μεγάλη , δείχνοντας πως η περιοχή είναι σχετικά 

ευαίσθητη στην επεξεργασία του χρώματος, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση 

με την ευαισθησία της προς τη φωτεινότητα· αυτό μπορούμε να το διαπ ιστώσουμε και 

από τη σύγκριση της Α εικόνας με τη Β2 όπου βλέπουμε την ενεργοποίηση της 

περιοχής περιορισμένη και σε μεγέθυνση τη περιοχή.  
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Επιπροσθέτως, παρατηρήσαμε, πως ως επί το πλείστον, οι  χρωματικές αποκρίσεις στις 

ventral περιοχές, ήταν ισχυρότερες σε σχέση με τις dorsal, κάτι που συμφωνεί με τους Bartels & 

Zeki και Wade et al.(Bartels & Zeki, 2000; A. Wade et al., 2008)  (βλ εικόνα ΑΠΟΤ.0.5). 

 

Εικόνα ΑΠΟΤ. 0.5 παραδείγματα ενεργοποιήσεων στις ραχιαίες και κοιλιακές περιοχές 

Εδώ μπορούμε να δούμε ότι μεγαλύτερη ενεργοποίηση, κατά την εφαρμογή του 

contrast  ’’ [col+lum.]  Vs Luminance’’, υπάρχει στις κοιλιακές περιοχές (κάτω 

ήμισυ V1, V2v, V3v, hV4), σε σχέση με τις ραχιαίες (άνω ήμισυ V1, V2d, V3d, V3A. 
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Εικόνα ΑΠΟΤ. 7-0 αριστερό ημισφαίριο μη-ασθενούς 

Στις πρώτες δύο εικόνες, Α και Β, βλέπουμε την ενεργοποίηση που αναφέρονται στην 

’all(col.Cond) Vs Intertial’ σύγκριση  και στην ‘[col+lum.]  Vs Luminance’, 

αντιστοίχως με μη-restricted ROIs΄. Ομοίως όσον αφορά στα contrasts και για την 

επόμενη σειρά, Γ και Δ, αλλά με restricted-ROIs. Μάλιστα, στη περίπτωση της Δ, 
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έχουμε κρατήσει τα restricted-ROIs,  προκειμένου να αντιληφθούμε οπτικά τη 

διαφορά. Η ποσοτική τους όμως αντίθεση, γίνεται φανερά αισθητή στην Ε, όπου 

έχουμε εφαρμόσει για δεύτερη φορά ‘’restrict’’. Επιπλέον παρατηρούμε και εδώ ως η  

περιοχή που επιδέχεται την μεγαλύτερη επιρροή, είναι ξεκάθαρα η hV4. 

 

Εικόνα ΑΠΟΤ. 7-7 δεξί ημισφαίριο μη ασθενούς 

Ισχύει ότι και στη προηγούμενη  εικόνα
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Ακόμη , τα  μεγέθη (amplitudes) των αποκρίσεων στα χρωματικά contrasts  στη hV4, 

ήταν υψηλότερα σε σχέση με της γειτονικής περιοχής V3v (A. Wade et al., 2008) αλλά και 

γενικότερα  απ’ όλες τις άλλες περιοχές του οπτικού φλοιού. Σε αντίθεση, στη συνθήκη 

φωτεινότητας (luminance), δεν φάνηκε κάποια προτίμηση σε σύγκριση με τις παρακείμενές της. 

 

 

Εικόνα ΑΠΟΤ.7-8:  all(col.cond) Vs intertial (μη-πάσχον υποκείμενο) 

Προκληθείσα  ενεργοποίηση στα δύο ημισφαίρια ενός εκ των υποκειμένων κατά την 

εφαρμογή του ‘’all(col.Cond) Vs Intertial’’ contrast 
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Εικόνα ΑΠΟΤ.7-9: [col+lum.] Vs Luminance(μη-πάσχοντα υποκείμενα) 

Ενεργοποίηση στο  αριστερό ημισφαίριο του ίδιου υποκειμένου ,μετά τη εφαρμογή του 

‘’[col+lum.]  Vs Luminance’’ contrast. 

 

Δαλτονικό υποκείμενο: 

Τα αποτελέσματα της δυχρωματικής ασθενούς, στο contrast ‘’all (color 

cond.+luminance) Vs intertrial’’ (εικ. ΑΠΟΤ.7.10-αριστερά) έδειξαν πως υπάρχει 

ενεργοποίηση, όταν όμως θελήσαμε να ελέγξουμε τις περιοχές που επεξεργάζονται το χρώμα, 

εφαρμόζοντας το contrast ‘’[col+lum.] Vs Luminance’’ ( ίδια εικ.δεξιά), δεν υπήρχε καμία. 

Αυτό ήταν  αναμενόμενο, εξαιτίας του δαλτωνισμού -και κατά συνέπεια του μεταμερισμού-  και 

δείχνει πως αντιλαμβάνεται και διαχωρίζει τα χρώματα χρησιμοποιώντας τις διαφορές στα 

επίπεδα της  φωτεινότητάς τους. 
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Εικόνα ΑΠΟΤ.0.10 all (col.cond) Vs Intertial και [col+lum.] Vs Luminance (πάσχον 

υποκείμενο-αριστερό ημισφαίριο) 

Πρόκειται για το αριστερό ημισφαίριο  του πάσχοντος υποκειμένου. Στα αριστερά 

φαίνεται η  ενεργοποίηση που υπάρχει κατά την προβολή του contrast ‘’all (col.cond) 

Vs Intertial’’, δηλαδή κατά την προβολή όλων των χρωματικών  συνθηκών. Σε 

αντίθεση με αυτή τη συνθήκη,όπως μπορεί κανείς να δει στην εικόνα δεξιά,  όπου το 

εφαρμοσμένο contrast είναι το ’’ [col+lum.]  Vs Luminance’’-δηλαδή θα έπρεπε να 

μας δείχνει τις περιοχές που επεξεργάζονται το χρώμα, δεν φαίνεται να υπάρχει 

ενεργοποίηση ακόμα και σε περιοχές όπως η hV4. 
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Εικόνα ΑΠΟΤ.7-11  all(col.cond) Vs Intertial και [col+lum.] Vs Luminance (πάσχον 

υποκείμενο από δαλτονισμό -δεξί ημισφαίριο) 

Οι εικόνες  δείχνουν ξεκάθαρα , πως ενώ υπάρχει ενεργοποίηση όταν προβάλλουμε τα 

ερεθίσματα (χρωματικά και φωτεινότητας), εντούτοις δεν υπάρχει καμία όταν 

θελήσουμε να δούμε  τις αμιγώς χρωματικές περιοχές.  

 

 

 

0λικά αχρωματικοί ασθενείς: 

Τα αποτελέσματα των ολικά αχρωματικών ασθενών, στο contrast ‘’all (color 

cond.+luminance) Vs intertrial’’  πως υπάρχει κάποια ενεργοποίηση (βλ. εικόνα ΑΠΟΤ. 7-7, 

αριστερά) , αλλά στη περίπτωση του ‘’[col+lum.] Vs Luminance’’, για όλες τις περιοχές υπήρξε 

μηδενική (βλ. εικόνα ΑΠΟΤ. 7-12, δεξιά) 



Β  ΜΕΡΟΣ:    ΠΕΙΡΑΜΑ  

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

 

 

 

Εικόνα ΑΠΟΤ. 0-12 Αποτελέσματα ενεργοποίησης ολικά αχρωματικού υποκειμένου 

Στη παραπάνω εικόνα βλέπουμε το αριστερό  ημισφαίριο ενός εκ των δύο ολικά 

αχρωματικών  υποκειμένων. Αριστερά είναι η προκληθείσα ενεργοποίηση όπως 

προκύπτει από την εφαρμογή της σύγκρισης  όλων των συνθηκών σε σχέση με το 

intertrial (‘’all (color cond.+luminance) Vs intertrial’’) ενώ δεξιά μετά την 

εφαρμογή του ‘’ [col+lum.]  Vs Luminance’’ . 
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Εικόνα ΑΠΟΤ. 0-13 Αποτελέσματα ενεργοποίησης δεξιού ημισφαιρίου, ολικά 

αχρωματικού υποκειμένου 

Στη παραπάνω εικόνα βλέπουμε το δεξί   ημισφαίριο ενός  ολικά αχρωματικού 

υποκειμένου. Αριστερά είναι η προκληθείσα ενεργοποίηση μετά την  εφαρμογή της 

σύγκρισης  όλων των συνθηκών σε σχέση με το intertrial (‘’all (color 

cond.+luminance) Vs intertrial’’) ενώ δεξιά μετά την εφαρμογή του ‘’ [col+lum.]  Vs 

Luminance’’. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην έρευνά  μας, θελήσαμε να μελετήσουμε  αρχικά την ενεργοποίηση που προκαλείται 

στον οπτικό φλοιό υγιών ατόμων από τη προβολή χρωματικών ερεθισμάτων και ερεθισμάτων 

φωτεινότητας, προκειμένου να δούμε τις περιοχές εκείνες που είναι υπεύθυνες για την 

επεξεργασία του χρώματος αλλά και όσες είναι ευαίσθητες στη φωτεινότητα και στη συνέχεια 

να τις συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες ενεργοποιήσεις σε ατόμα με χρωματικές ανεπάρκειες. Με 

τη βοήθεια λειτουργικού μαγνητικού τομογράφου, συγκεντρώσαμε τα δεδομένα για την 

απόκριση του ινιακού φλοιού σε ερεθίσματα που περιέχουν κόκκινα-πράσινα χρώματα 

(χρωματική συνθήκη) , ερεθίσματα με κόκκινα/ πράσινα χρώματα με επιπλέον προσθήκη 

φωτεινότητας και   ερεθίσματα φωτεινότητας (αχρωματική συνθήκη, γκρι χρώματα), από εφτά 

υποκείμενα. Τα τέσσερα από αυτά είχαν ομαλή τριχρωματική όραση , το ένα έπασχε από 

δαλτονισμό και τα άλλα δύο ήταν ολικά χρωματικώς τυφλά. Για να βρούμε τη συνολική 

ενεργοποίηση που προκλήθηκε στις περιοχές του φλοιού, πραγματοποιήσαμε ένα contrast 

(p=0.001), όπου συνέκρινε όλες τις συνθήκες (φωτεινότητας και χρώματος), σε σχέση με το 

επίπεδο ελέγχου  (intertrial) ( “all col.Cond. Vs Intertrial’’). Για να ελέγξουμε τη  

δραστηριότητα που προκλήθηκε  μόνο από τη παρουσία του χρώματος προχωρήσαμε σε ένα 

δεύτερο contrast (p=0.001),, που συγκρίνονταν η χρωματική συνθήκη με προσθήκη 

φωτεινότητας, με αυτή της φωτεινότητας (‘’[color+luminance] Vs luminance’’ ). 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσής μας, για τους μη ασθενείς έδειξαν πως η V1 ενεργοποιήθηκε 

αρκετά κατά την προβολή ιδιαίτερα των κόκκινων-πράσινων ερεθισμάτων , κάτι που έρχεται σε 

συμφωνία με τους Engel et al (Engel et al., 1997), αλλά και πάλι το ποσοστό ενεργοποίησης της 

περιοχής αυτής  σε σχέση με το ποσοστό ενεργοποίησης  που προκλήθηκε  κατά την προβολή 

ερεθισμάτων φωτεινότητας, παρέμενε αναλογικά, χαμηλό. Οι V3dκαι  V3A από την άλλη δεν 
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παρουσίασαν σε κανένα από τα υποκείμενα μας κάποια δραστηριότητα, γεγονός που 

δικαιολογείται από το ότι  η εμπλοκή τους στο χρώμα, φαίνεται να είναι ελάχιστη έως μηδαμινή 

(Adams & Zeki, 2001; B. R. Conway, 2009; Felleman & Van Essen, 1987; Tsao et al., 2003). 

Αντιθέτως, στη V3v (A. R. Wade et al., 2002) ενεργοποιήθηκε ένα σημαντικό ποσοστό 

νευρώνων όπως και στη V2v, σε σχέση με τη V2d. Αυτά τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι 

φυσιολογικά και συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες που αναφέρουν πως η επεξεργασία του 

χρώματος λαμβάνει χώρα κυρίως στις περιοχές που ενώνει το κοιλιακό ρεύμα, δηλ. τη V1, V2v, 

V3v και V4 (B. R. Conway & Tsao, 2006; A. R. Wade et al., 2002). 

Αυτό που είναι ξεκάθαρο από τα αποτελέσματα όλων των φυσιολογικών υποκειμένων μας, είναι 

πως η V4, κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργοποίησης ως προς τα χρωματικά ερεθίσματα, σε 

σχέση με όλες τις άλλες, έρχοντας έτσι σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες (Barbur & Spang, 

2008; Bartels & Zeki, 2000; Bouvier & Engel, 2006; Leeuwen et al., 2014; Mckeefry & Zeki, 

1997). 

Για  το δαλτονικό υποκείμενο, κατά την εφαρμογή της σύγκρισης “all col.Cond. Vs 

Intertrial’’  βρέθηκε πως υπάρχει ενεργοποίηση στις διάφορες περιοχές του ινιακού φλοιού 

όπως ακριβώς συνέβη και στους μη ασθενείς. Όμως όταν θελήσαμε να δούμε τις περιοχές που 

ενεργοποιήθηκαν αποκλειστικά από το χρώμα με το contrast ‘’[color+luminance] Vs 

luminance’’ ,δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα. Η απόκριση  αυτή του εγκεφάλου του ασθενούς  

στα κόκκινης και πράσινης χρωματικότητας  ερεθίσματα δικαιολογείται από την έκπτωση που 

παρουσιάζει στο οπτικό του σύστημα, αφού απουσιάζουν οι ‘’πράσινοι’’ φωτοϋποδοχείς. Κατά 

τη σύγκριση των χρωματικών ερεθισμάτων,  επέρχεται σύγχυση στο διαχωρισμό των κόκκινων-

πράσινων με αποτέλεσμα να τα  ταυτίζει λανθασμένα μεταξύ τους,  εξαιτίας του φαινομένου του 
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μεταμερισμού, που κάνει τη γκάμα των ‘’όμοιων-ταυτόσιμων’’  αντιληπτικά  χρωμάτων  για το 

υποκείμενο αυτό να είναι σαφώς μεγαλύτερη  σε σχέση με τους ομαλά τριχρωματικούς. 

Στους  ολικούς αχρωματικούς ασθενείς, η προκαλούμενη από το χρώμα δραστηριότητα 

του εγκεφάλου ήταν  μηδενική σε όλες τις περιοχές κάτι που είναι λογικό, εφόσον δεν είναι 

λειτουργικά τα κωνία τους. Επιπρόσθετα, εξαιτίας αυτής της απουσίας δεν μπορούμε να πούμε 

πως είναι δυνατή στη περίπτωση αυτή η μεταμερικότητα που συναντάται στο δυσχρωματικό 

υποκείμενο, καθώς  δεν υπάρχουν τα κωνία για να αθροίσουν τη διαφορά των αποκρίσεών τους 

και κατά συνέπεια δεν μπορούν τα ταυτίσουν οι ασθενείς αυτοί εσφαλμένως τα διάφορα 

χρώματα. Ακόμα και η ενεργοποίηση του ινιακού λοβού των ασθενών αυτών κατά τη προβολή 

των ερεθισμάτων φωτεινότητας,  υπήρξε πολύ μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη στις άλλες 

δύο ομάδες υποκειμένων. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός, ότι εκτός από τα ραβδία και 

τα κωνία συμμετέχουν στη κωδικοποίηση της φωτεινότητας ∙ επειδή σε αυτούς,  δεν είναι 

ενεργά, ένα μέρος της πληροφορίας χάνεται και ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τα προερχόμενα από 

τα ραβδία σήματα, που μέσω των Μ-γαγγλιακών κυττάρων και της μεγαλοκυτταρικής οδού, 

καταλήγουν στον ινιακό λοβό και κυρίως στις περιοχές της ραχιαίας οδού (Carlson, 2013). 

Τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας είναι αρκετά σημαντικά καθώς αποτελούν μέρος της 

ευρύτερης έρευνάς μας πάνω σε άτομα με χρωματικές ανεπάρκειες αλλά και το πρώτο μέρος σε 

έρευνα με ολικά αχρωματικά άτομα που θα λάβουν ειδική θεραπεία με την εισαγωγή αδενοϊού, 

για την αποκατάσταση της έγχρωμης όρασής τους.  Στα άμεσα σχέδιά μας, μετά την θεραπεία 

των ασθενών αυτών, είναι να επαναλάβουμε τα πειράματά μας, ώστε να συγκρίνουμε το fMRI 

σήμα στις διάφορες περιοχές του οπτικού φλοιού και μεταξύ των ολικά αχρωματικών  ασθενών 

πριν και μετά την εισαγωγή του ιού, αλλά και να συγκρίνουμε και το πριν και το μετά σε σχέση 

με τους μη ασθενείς. 
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Πιθανές μελλοντικές βελτιώσεις στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής, 

συνιστούν μεγαλύτερο δείγμα τόσο ασθενών όσο και ομαλά τριχρωματικών εξεταζόμενων, με 

σκοπό την ανάδειξη ή την απόρριψη των οριακά μη-σημαντικών διαφορών και την 

ισχυροποίηση των ήδη υπαρχουσών. Τέλος , σκόπιμο θα ήταν να υπάρξει απόλυτη ταύτιση 

μεταξύ των μέσων τιμή της ηλικίας και των φύλων των ομάδων, κάτι που δεν μπορούσε να είναι 

εφικτό στη μελέτη αυτή αλλά που ήδη έχει δρομολογηθεί για την συνέχεια της έρευνας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Λειτουργική μαγνητική τομογραφία, σήμα BOLD 

Η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (magnetic resonance imaging- MRI),είναι μια 

διαδικασία που χρησιμοποιείται  ουσιαστικά για  να δούμε το εσωτερικό των υλικών, με  μη 

επεμβατικό τρόπο. Όπως φανερώνεται και από την ονομασία , σχηματίζει εικόνες με μέτρηση σε 

διαφορετικά υλικά, παρουσία  ισχυρού μαγνητικού πεδίου. 

Στο τομέα των νευροεπιστημών, η MRI  συχνά χρησιμοποιείται προκειμένου να 

απεικονιθεί  το  εσωτερικό του εγκεφάλου, ενώ το υποκείμενο εκτελεί  βασικές λειτουργίες, 

όπως το να ακούει έναν ήχο, ή να πατά ένα κουμπί. Αυτού του είδους μαγνητική τομογραφία, 

αναφέρεται ως λειτουργική μαγνητική τομογραφία ή fMRI(functional MRI), μια επίσης μη 

επεμβατική μέθοδος  για τη μέτρηση αιμοδυναμικών αποκρίσεων σε αλλαγές της νευρωνικής 

δραστηριότητας  του εγκεφάλου. Τί  σημαίνει όμως αυτό θα εξηγήσουμε αμέσως παρακάτω: 

Η βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται , είναι πως οι νευρώνες του εγκεφάλου, 

καταναλώνουν γλυκόζη και οξυγόνο κατά τις διάφορες λειτουργίες τους, τα οποία τους 

παρέχονται μέσω του αίματος μετρώντας έτσι τις αιμοδυναμικές αποκρίσεις σε αλλαγές της 

νευρωνικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Όταν αυτή αυξηθεί, αυξάνεται και η  περιφερειακή 

εγκεφαλική ροή του  αίματος , προκαλώντας την μείωση της τοπική συγκέντρωση της 

οξυγονωμένης αιμοσφαιρίνης. Mε τη σειρά της, αυτή, οδηγεί σε μία εντοπισμένη αύξηση του 

σήματος του fMRI στον εγκέφαλο. Ως εκ τούτου η ένταση του σήματος συσχετίζεται με τοπικές  

αλλαγές στη νευρωνική δραστηριότητα (συνήθως κατά μέσο όρο πάνω από 2-6s και πάνω από 

1-27 mm
3
 του φλοιού) 

39
.  Πιο απλά: όσο πιο πολύ και σκληρά ‘’δουλεύουν΄΄ οι νευρώνες, τα 

                                                           
39

 Τουλάχιστον , εντός του πρωτογενούς οπτικού φλοιό (VI), το σήμα αλλάζει  μονοτονικά με ερεθίσματα 
αντίθεσης (Courtney & Ungerleidert, 1997) 
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επίπεδα του Ο2 στο αίμα ,θα ποικίλουν  ανάλογα με το πόσο γρήγορα καταναλώνεται το οξυγόνο 

για μεταβολικούς σκοπούς. Στις  περιοχές με ενεργούς νευρώνες υπάρχει μεγαλύτερη ροή 

οξυγονωμένου αίματος σε σχέση με αυτό που χρειάζονται οι νευρώνες και κατ’ επέκταση το 

σήμα που εξαρτάται από το ποσοστό οξυγόνου ανεβαίνει. Ουσιαστικά, η fMRI μετράει τις 

διαφορές στους ιστούς του εγκεφάλου, βασιζόμενη σε αυτά τα λειτουργικώς -εξαρτημένα 

επίπεδα του οξυγονωμένου αίματος. Αυτό είναι ευρέως γνωστό ως Blood-Oxygen-Level-

Dependent(BOLD) signal. 

Voxel 

Voxels (ογκοστοιχεία) είναι μικρές (2
3
-3

3
 mm

3
) κυβικές περιοχές του εγκεφάλου, που  

περιλαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες νευρώνων. Η μέτρηση του BOLD σήματος ενός voxel, 

είναι ενδεικτική της δραστηριότητας του group των νευρώνων που βρίσκονται εντός αυτού. 

Καθώς οι νευρώνες του voxel  ενεργοποιούνται κατά την εγκεφαλική λειτουργία, το BOLD 

σήμα του θα μεταβάλλεται με τη πάροδο του χρόνου. 

Χρωματικά χαρακτηριστικά των φλοιϊκών κυττάρων 

Πότε λέμε πως ένα κύτταρο  ανταποκρίνεται στο χρώμα; Τί «προαπαιτήσεις» πρέπει να 

πληρούνται για να το χαρακτηρίσουμε ως color selective; Η απλούστερη απάντηση θα ήταν πως 

θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα ενιαίο χρώμα ή έστω σε ένα περιορισμένο φάσμα. Ωστόσο, 

το χρώμα δεν είμαι μια φυσική ιδιότητα των αντικειμένων, αλλά μια αίσθηση (Gegenfurtner, 

2003). Από τη μια πλευρά, δύο ερεθίσματα που αντανακλούν  τις ίδιες φασματικές κατανομές 

του φωτός (κάτι που προκαλεί  ίδια τοπική διέγερση των κωνίων), αποδίδουν διαφορετικό 

χρωματικό αντίλλημα, όταν έχουν διαφορετικό background
40

(Gegenfurtner, 2003). Από την 

άλλη , διαφορετικές φασματικές κατανομές , μπορεί να οδηγήσουν σε αντίληψη του ίδιου 

                                                           
40

 Μια διαδικασία που συχνά ονομάζεται χρωματική επαγωγή - color induction. 
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χρώματος, είτε επειδή τα ερεθίσματα είναι μεταμερικά (metameric), είτε επειδή   προκαλούν  το 

ίδιο μοτίβο ενεργοποίησης των κωνίων, είτε επειδή ερμηνεύονται σα να έχουν προκληθεί από το 

ίδιο αντικείμενο
41

(Gegenfurtner, 2003). Θα  πρέπει επομένως να γίνει μια διαφοροποίηση των  

δύο τύπων των color-selective νευρωνικών αποκρίσεων: ένας που σχετίζεται με την αναλογία 

των διεγέρσεων των κωνίων και ένας με την αντίληψή μας. 

Πρόσφατες μελέτες στον οπτικό φλοιό έχουν υιοθετήσει ένα αυστηρό κριτήριο σχετικά με 

τον ορισμό της χρωματικής επιλεκτικότητας των κυττάρων: όσα από αυτά ανταποκρίνονται σε 

όλα τα φωτεινά ερεθίσματα, ταξινομούνται ως «luminance» κύτταρα και τα υπόλοιπα, λίγα, που 

ανταποκρίνονται σε χρωματικά ερεθίσματα, ως «χρωματικά». Με  αυτό το τρόπο, το ποσοστό 

των τελευταίων κυμαίνεται στο 10%(D. Hubel & Wiesel, 1968). Ορισμένοι  ερευνητές 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτό το κριτήριο (B. R. Conway, Hubel, & Livingstone, 

2002)
42

. Η αναλογία των χρωματικά διακείμενων κυττάρων εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από τη 

σχετική κλιμάκωση της φωτεινότητας και των χρωματικών εισροών. Στο φλοιό  η ανάλυση 

χρώματος και φωτεινότητας γίνεται χωριστά. 

 

                                                           
41

 Χρωματική σταθερότητα-Color constancy(Walsh & Kulikowski, 1998). 
42

 Απόκριση στη φωτεινότητα, σημαίνει πως τα κύτταρα αθροίζουν τα inputs των L- και Μ-κωνίων, σε αναλογία 
2:1(Carlson, 2013).  Πολλoί νευρώνες στα μεγαλοκυτταρικά στρώματα του LGN και αρκετά κύτταρα σε όλο τον 
οπτικό φλοιό (visual cortex) συμπεριφέρονται έτσι. Κάποια από αυτά όμως, διαφέρουν ελαφρώς, δίνοντας μια 
διαφορετική απόκριση προς το χρώμα. Παραδείγματος χάρη, ένα κύτταρο που τα αθροίζει με αναλογία 2.1:1, θα 
ανταποκριθεί καλύτερα στο κόκκινο, απ’ότι στο πράσινο  ίδιας φωτεινότητας. Σύμφωνα με αυτό, τα περισσότερα 
κύτταρα είναι εν δυνάμει χρωματικά (Gegenfurtner, 2003). Ο ορισμός αυτών βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο. 
Κύτταρα που προσθέτουν τις εισροές των μεγάλου και μεσαίου μήκους κύματος κωνίων, ονομάζονται «luminance 
κύτταρα», ενώ αυτά που αφαιρούν τα L-,M-, ή S- κωνία, «χρωματικά», επιτρέποντας μ’ αυτό το τρόπο στα πρώτα 
να δίνουν διαφορετικές αποκρίσεις στη χρωματική διαμόρφωση (colour modulation) και σε πολλά από τα 
δεύτερα, να ανταποκρίνονται στις μεταβολές της φωτεινότητας. 
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RETINOTOPY 

Μετρήσεις fMRI στις οπτικές περιοχές του ανθρώπου , διενεργούνται διαρκώς εξαιτίας του 

ενδιαφέροντος που παρουσιάζει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και της πιθανότητας κλινικής 

εφαρμογής (Wandell, Dumoulin, & Brewer, 2007). Διαφορές μεταξύ των πρωτευόντων ειδών 

(M. G. Rosa & Tweedale, 2005)αλλά μεταξύ αυτών και των ανθρώπων (Brewer, Press, 

Logothetis, & Wandell, 2002; Van Essen, 2003), κάνουν τις απευθείας μετρήσεις του 

ανθρώπινου φλοιού, ελκυστικότερες. 

Από μελέτες σε ανθρώπους με βλάβες (Bridge, 2011), καθώς και από μεταγενέστερες 

νευροφυσιολογικές μελέτες σε πρωτεύοντα θηλαστικά, ήταν ήδη γνωστό εδώ και σχεδόν ένα 

αιώνα πως υπάρχει (αν και κάπως διαστρεβλωμένη) αντιπροσώπευση του αμφιβληστροειδούς 

στα κέντρα του οπτικού συστήματος (έξω γονατώδη πυρήνα, άνω διδύμιο, οπτικό φλοιό). 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη γνώση, αρκετές ομάδες στα μέσα της δεκαετίας του 1990 

επιχείρησαν να οριοθετήσουν τους χάρτες του οπτικού πεδίου(visual field maps). Αυτή η  

ιδιαίτερη τοπογραφική οργάνωση, που είναι γνωστή ως «αμφιβληστροειδοτοπική χαρτογράφηση» 

ή «χαρτογράφηση του αμφιβληστροειδούς» (retinotopy ή  Retinotopic map ή retinal mapping) 

εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους · παραδείγματος χάρη, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά 

με την πιθανή αντιληπτική λειτουργία μιας συγκεκριμένης περιοχής του φλοιού (Wandell et al., 

2007), μετρήσεις από αυτούς τους χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λεπτομερείς 

αναλύσεις των παθολογιών οπτικού συστήματος. Ακόμη χωρίς τη γνώση των λειτουργικών 

χαρτών, λειτουργικές αποκρίσεις μπορεί να συγκριθούν μόνο με τον καθορισμό ανατομικά 

κοινών σημείων. Αλλά  η ανατομική δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου, παρουσιάζει 

ποικιλομορφία  και οι μέθοδοι για τη διάθεση ενός εγκεφάλου μέσα σε ένα στερεοταξικό 

σύστημα συντεταγμένων, όπως το Talairach ή το MNI, σπάνια παρέχουν χωρική βεβαιότητα 
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εντώς  μισού εκατοστού (Di Russo, Martinez, Sereno, Pitzlis, & Hillyard, 2002; Wandell et al., 

2007). 

Ο προσδιορισμός μιας περιοχής ενδιαφέροντος (region-of-interest, ROI) 

χρησιμοποιώντας μια  λειτουργική μέτρηση, όπως ένα χάρτη, παρέχει πολύ καλύτερη 

υποστήριξη για την υπόθεση ότι είναι, μεταξύ των ατόμων, συγκριτικά μετρήσιμες οι περιοχές . 

 

Travelling - Wave method (μέθοδος οδεύοντος κύματος) 

 

Οι χάρτες οπτικού πεδίου ανιχνεύουν  τη θέση  του ερεθίσματος που προκαλεί τη 

μεγαλύτερη ανταπόκριση σε κάθε θέση του φλοιού. Για  τη μέτρησής τους, πολλά εργαστήρια 

χρησιμοποιούν   τη μέθοδο travelling-wave (που ονομάζεται επίσης phase-encoded Retinotopic 

mapping), είτε με ένα δαχτυλίδι (επεκτεινόμενη στεφάνη) είτε με μια σφήνα ως ερεθίσματα 

(Wandell, Brewer, & Dougherty, 2005; Wandell et al., 2007; Warnking et al., 2002)
43

. Σε  αυτή 

τη μέθοδο, παρουσιάζονται, για παράδειγμα, μια σειρά από μοτίβα αντίθεσης σε ομόκεντρους 

δακτυλίους διαφορετικών διαμέτρων. Οι  αποκρίσεις στην σειρά δακτυλίων  χρησιμοποιούνται 

για την εκτίμηση της πιο αποτελεσματικής eccentricity. Οι γωνιακές μετρήσεις συγκρίνουν τις 

αποκρίσεις σε μια σειρά από μοτίβα αντίθεσης που περιλαμβάνει σφήνες που περιστρέφονται 

γύρω από σταθερό  σημείο. Στο σύνολό τους, οι δύο μετρήσεις καθορίζουν την πιο 

αποτελεσματική θέση του οπτικού πεδίου σε polar συντεταγμένες (εκκεντρότητα, γωνία). 

                                                           
43

 Για να βρεθεί η eccentricity ως επι το πλείστον χρησιμοποιείται η   επεκτεινόμενη στεφάνη ή δαχτυλίδι και για τη 

γωνιακή όραση συνήθως περιστρεφόμενη σφήνα . Αυτό  που είναι πραγματικά σημαντικό  προκειμένου να βρεθεί 

το κεντρο της όρασης, είναι οι συμμετέχοντες να αγνοούν τα προβαλλόμενα ερεθίσματα και να παραμένουν 

προσηλωμένα σε ένα κεντικό σημείο (fixation point) . 
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Πλεονεκτήματα: 

Σε σχέση με προηγούμενες μεθόδους, η travelling-wave method έχει τρία πλεονεκτήματα 

(Wandell et al., 2007): 

 παρουσιάζει μια ομαλή σειρά από θέσεις οπτικού πεδίου από τους οποίες η πιο 

αποτελεσματική , μπορεί να προεκταθεί χρησιμοποιώντας απλές μαθηματικές μεθόδους. 

 ολόκληρη η διάταξη του οπτικού πεδίου υπολογίζεται και η περιγραφή του ΧΟΠ, δεν 

περιορίζεται από την επιλογή ορισμένων κρίσιμων θέσεων του οπτικού πεδίου. 

 συγκρίνοντας ερεθίσματα σε ορισμένες κρίσιμες περιοχές του ΧΟΠ, με κενά-blank  

πεδία, δημιουργεί μια διάχυτη φλοιϊκή απάντηση ,που εξαπλώνεται όσο ένα εκατοστό στη V1. 

 Επιπροσθέτως, είναι αποτελεσματική για τη μέτρηση χαρτών πεδίου με νευρώνες που 

έχουν μικρά υποδεκτικά πεδία, που περιορίζονται κυρίως σε ένα ημιπεδίο, όπως V1. 

Μειονεκτήματα: 

Αν και με τη μέθοδο αυτή μπορούν να προσδιοριστούν  πολλές περιοχές, εντούτοις 

υπόκειται σε σημαντικούς περιορισμούς (Wandell et al., 2007). Παραδείγματος χάρη : 

 είναι ελλιπώς σχεδιασμένη, να μετρά  νευρωνικούς πληθυσμούς το υποδεκτικό  κέντρο 

των οποίων είναι το fovea. Για παράδειγμα, η περιστρεφόμενη  σφήνα δεν θα υπολογίσει τη 

ανταπόκριση ενός νευρώνα, που το κέντρο του πεδίου του βρίσκεται στο fixation point. 

Συνεπώς, οι  περιοχές κοντά στο κεντρικό πεδίο αναπαράστασης, δεν είναι εύκολο να μετρηθούν 

και είναι κοινώς γνωστές ως   foveal confluence. 
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 Αποτυγχάνει στην ανίχνευση των θέσεων του ερεθίσματος,  όταν τα υποδεκτικά πεδία 

των νευρώνων είναι μεγάλα και ‘’αντιμετωπίζει’’ αυτές τις περιοχές ως μη αποκρινόμενες ή ως 

φλοιϊκές περιοχές με  ασθενή αντίδραση. Για την αποφυγή κάτι τέτοιου,  είναι απαραίτητο να 

συμπεριληφθεί ένας κενός-blank έλεγχος. 

                

Εικόνα ΠΑΡ.Α.0.1 παραδείγματα από χρονική πορεία ενός travelling wave.  

Οι ημιτονοειδείς καμπύλες προσεγγίζουν την χρονική πορεία ενός οδεύοντος κύματος αρκετά 

καλά. Ωστόσο , δεν  πρόκειται για ακριβές μοντέλο.(Harvey, 2011) 
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Εντοπισμός  χαρτών του οπτικού πεδίου 

Μια οπτική περιοχή μπορεί να προσδιοριστεί με βάση την αρχιτεκτονική, την 

συνδεσιμότητα, την οπτική τοπογραφία ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της(Van Essen, 2003; 

Wandell et al., 2007). Ο  ορισμός αυτός όμως , είναι γεμάτος αντιπαραθέσεις, διότι αυτά τα 

εμπειρικά κριτήρια είναι δυνατόν να αλληλοσυγκρούονται, και οι άνθρωποι να διαφέρουν όσον 

αφορά τον ορισμό της οπτικής περιοχής. 

Retinotopic mapping σε φλοιώδεις περιοχές πλην της V1, είναι συνήθως πολύπλοκο να 

επιτελεστεί, υπό την έννοια πως παρακείμενα σημεία του πεδίου, δεν αντιπροσωπεύονται 

πάντοτε σε παρακείμενες περιφέρειες της ίδιας περιοχής
44

. Εξ ορισμού, κάθε χάρτης οπτικού 

                                                           
44

 Για παράδειγμα, στο δευτεροταγή οπτικό φλοιό (V2), ο χάρτης χωρίζεται με μια φανταστική οριζόντια γραμμή με 

τέτοιο τρόπο ώστε τα μέρη του αμφιβληστροειδούς που ανταποκρίνονται στο άνω ήμισυ του πεδίου να 

     

Εικόνα ΠΑΡ.Α. 0.2 παραδείγματα μοντέλου οδεύοντος κύματος 

Το travelling wave mapping , μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε 

ερέθισμα, αλλά καθίσταται ιδιαίτερα κατάλληλο  στις περιπτώσεις που 

θέλουμε να χαρτογραφήσουμε μια συνεχή σειρά συντονισμένων 

αποκρίσεων, π.χ Polar angle, Eccentricity, Orientation, Spatial 

Frequency.  (Αριστερά: )polar map, (δεξιά: ) eccentricity map  (Harvey, 

2011) 
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πεδίου περιέχει όχι περισσότερο από μια ενιαία εκπροσώπηση για κάθε σημείο στο οπτικό πεδίο. 

Για να θεωρηθεί ως οπτική , μια περιοχή στο φλοιό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό 

τμήμα του οπτικού πεδίου και μάλιστα με μεθοδευμένο τρόπο (Wandell et al., 2007) ή σύμφωνα 

με κάποιους άλλους ερευνητές, οφείλει να περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο χάρτη του οπτικού 

πεδίου (M. G. . Rosa, 2002). 

Τα προαπαιτούμενα ‘’προσόντα’’ για την κάλυψη του οπτικού πεδίου δημιουργούνται εν 

μέρει από βιολογικούς και εν μέρει από μεθοδολογικούς λόγους. Βιολογικά, οι χάρτες  του 

φλοιού δεν αντιπροσωπεύουν  κάθε περιοχή του οπτικού πεδίου με ίσης έκτασης επιφάνεια. 

Όταν ένας χάρτης αφιερώνει πολύ μικρό χώρο σε μια περιοχή, τότε η λειτουργική 

νευροαπεικόνιση μπορεί να μην είναι σε θέση να ανιχνεύσει την αντιπροσώπευση. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους πρέπει να είναι συνεπή και ομοιόμορφα σε όλα τα επιμέρους  υποκείμενα, 

όμως  ακόμη και ευρέως αποδεκτοί χάρτες μπορούν να ποικίλλουν σε μέγεθος. 

Human visual field 

Οι fMRI μετρήσεις των ‘’οδεύοντων κυμάτων ’’αποκαλύπτουν τρεις χάρτες ημιπεδίου κοντά 

στην αύλακα calcarine, στον ινιακό λοβό. Ο πρωτοταγής οπτικός φλοιός(V1) καταλαμβάνει 

calcarine φλοιό και αντιπροσωπεύει ένα ημιπεδίο του οπτικού χώρου. Δύο επιπλέον χάρτες 

(V2,V3) καταλαμβάνουν μια λωρίδα φλοιού, με περίπου 1-3 cm πλάτος, που περικλείουν τη V1. 

Οι V2 και V3  περιέχουν ασυνεχείς χάρτες ημιπεδίου, που χωρίζονται κατά μήκος του 

οριζόντιου meridian. Η  ασυνέχεια δημιουργεί δύο quarterfield χάρτες στις V2 και V3 (V3-

dorsal (V3d)  και V2-dorsal (V2d) για το ραχιαίο τμήμα, και  V3-ventral (V3v) V2-ventral (V2v) 

                                                                                                                                                                                           
παριστάνονται στο φλοιώδη ιστό και να χωρίζονται από εκείνα που ανταποκρίνονται στο κάτω ήμισυ. Περισσότερο  

πολύπλοκο  το θέμα γίνεται για τις περιοχές V3,V4 και V6.  
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για το κοιλιακό), κάθε ένας από τους οποίους έχει μια μεγάλη πλευρά που αντιπροσωπεύει τον 

οριζόντιο meridian και μία δεύτερη το κατακόρυφο (Wandell et al., 2007). 

Ο χάρτης εκκεντρότητας , ξεκινά από τη μεγάλη εκπροσώπηση του βοθρίου, στη κοιλιακή-

πλευρική επιφάνεια του ινιακού πόλου και  όλο και περισσότερο  περιφερειακά ερεθίσματα 

εκπροσωπούνται σε όλες  τις πρόσθιες θέσεις κατά μήκος της έσω επιφάνειας (Wandell et al., 

2007). 

Υπάρχει μια διχογνωμία σχετικά με τη περιοχή V3 των πιθήκων , όπου πολύ συνοπτικά 

αναφέρει πως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα τμήματα της περιοχής που περικλείουν τη V2, γι’ 

αυτό και τη χωρίζουν σε  V3d(dorsal)  και VP(για τη ventral). Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει για 

τους ανθρώπους , σύμφωνα με τους ερευνητές, που δεν βρίσκουν βασικές διαφορές. Ως εκ 

τούτου, τις ονομάζουν  (Wandell et al., 2007). Πολλά ερευνητικά groups,  επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη από μια πληθώρα οπτικών περιοχών στη dorsal φλοιό, που εκτίνεται από το πρόσθιο 

τμήμα της V3 εντώς της ενδοβρεγματικής αύλακας (intraparietal sulcus IPS). Η περιοχή που 

είναι παρακείμενη αυτής, έχει πολλές ομοιότητες με τη V3A των μακάκων και έτσι πήρε κι το 

ίδιο όνομα (Wandell et al., 2007). Το ακριβώς εφαπτόμενο τμήμα της  V3v,είναι ένας χάρτης 

ημιπεδίου, με κοινό προσανατολισμό με τη συρρέουσα αναπαράσταση του βοθρίου των V1,V2 

και V3, που ονομάζεται hV4
45

 (Brewer, Liu, Wade, & Wandell, 2005; Wandell et al., 2007). 

Η αναπαράσταση της εκκεντρότητας είναι παράλληλη προς αυτή των V1,V2 ,V3 αλλά η 

hV4 είναι μικρότερη από τη V3. Ο γωνιακός χάρτης στην V4 ‘’τρέχει’’ από το άνω κατακόρυφο 

                                                           
45

 Μέρος της περιοχής αναφέρεται από ορισμένους ως V4v. Το ‘’h’’ από το ‘’ human’’, προστέθηκε ώστε να κάνει 

σαφές πως είναι ουσιώδης οι διαφορές μεταξύ αυτής και της V4 των μακάκων (Brewer et al., 2005, 2002; Wandell 

et al., 2007), η ομολογία των οποίων παραμένει αναπόδεικτη.     



113 
 

ΡΗΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ                     ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                        Αρ.Μ.: 12Μ09  

meridian στα σύνορα της V3v σε όλη τo πλευρικό κομμάτι  της collateral αύλακας, προς τo 

κάτω κατακόρυφο meridian, επί της οπίσθιας ατρακτοειδούς έλικας (Wandell et al., 2007)
46

. 

 

 

 

Εικόνα ΠΑΡ.Α. 0.3 Τraveling wave και εντοπισμός ερεθισμάτων 

Οι ενεργοποιήσεις των meridian  είναι ασαφείς  και η χαρτογράφηση οδεύοντος κύματος, θα 

αποτύχει για υψηλότερες οπτικές περιοχές όπου οι νευρώνες έχουν μεγάλο υποδεκτικό πεδίο. 

Ένας ακριβέστερος χάρτης μπορεί να ληφθεί με τη χαρτογραφώντας την απόκριση σε μια σειρά 

από ερεθίσματα σε finely spaced θέσεις  στο οπτικό πεδίο. Χρησιμοποιώντας την αρχή του ενός  

οδεύοντος κύματος μπορούμε να καθορίσουμε τη θέση του ερεθίσματος σε κάθε  αποκρινόμενο 

voxel (ή στην κορυφή του cortical mesh) (Harvey, 2011) 

                                                           
46

 Από τις μελέτες που έχουν γίνει ,είναι φανερό πως άνθρωποι και πίθηκοι έχουν σε μεγάλο βαθμό παρόμοια 

τοπολογική οργάνωση των πρώιμων οπτικών περιοχών(early visual areas):καταρχάς, οι V1, V2,V3/VP
 
 και V4, 

οριοθετούνται από εναλλασσόμενες αντιπροσωπεύσεις των κάθετων και οριζόντιων meridians·δεύτερον, στις 

V1,V2 και V3/VP, το άνω ήμισυ του οπτικού πεδίου αντιπροσωπεύεται κοιλιακώς στο φλοιό, και ραχιαίως το κάνω 

ήμισυ. Τέλος οι περιοχές V2 καιV3/VP σχηματίζουν ομόκεντρες ζώνες που περιβάλλουν εν μέρει τη V1,με συνεχής 

isoeccentricity  γραμμές  , από τη μια περιοχή στην άλλη (Courtney & Ungerleidert, 1997). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Oδηγός για ανάλυση δεδομένων με τη χρήση mrVista 

 

Η βασική ρουτίνα που πρέπει να ακολουθείται πάντα κάθε φορά που εκτελούμε μια 

καινούρια σάρωση(για όλου του είδους τα πειράματα)  και για κάθε υποκείμενο ξεχωριστά, 

ξεκινά: 

 με την ταξινόμηση των δεδομένων από το μαγνήτη σε ένα φάκελο που φτιάχνουμε με τα 

πρωτότυπα δεδομένα(raw_data) και σε ένα με τα υπό  επεξεργασία(processed) και 

 με την μετατροπή των δεδομένων (βλ. Επόμενο υποκεφάλαιο). 

Στο processed, δημιουργώ επίσης φάκελο με το όνομα NIfTI, που θα βάλω τις NIFTI 

εικόνες. 

Στις  διαδικασίες αναλύσεων που ακολουθούν, θεωρούμε δεδομένα τα βήματα αυτά. 

 

Μετατροπή  και προετοιμασία δεδομένων 

Σχεδόν  όλοι οι MRI σαρωτές , παράγουν νευροαπεικονιστικά δεδομένα σε μορφή DICOM, μια 

τυποποιημένη ιατρική μορφή εικόνων.  Διάφορες  εταιρείες  έχουν αναπτύξει ειδικές μορφές 

δεδομένων που πληρούν τα  DICOM standard , και συχνά είναι ο προεπιλεγμένος τύπος 

δεδομένων που εξάγεται (π.χ. PAR/REC στα scanner της Philips). 
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Η  ανάλυση των νευροαπεικονιστικών δεδομένων, συχνά ξεκινά με τη μετατροπή από τη 

DICOM  μορφή, σε μια άλλη που ονομάζεται NIFTΙ, μιας και τα περισσότερα πακέτα ανάλυσης 

δεν δουλεύουν απευθείας με τα original. Η niftι  μορφή, είναι αναγνώσιμη απο τα 

νευραπεικονιστικά software ανάλυσης  όπως SPM, FSL,AFNI. Ορισμένοι καταστευαστές 

scanners, έχουν  εφαρμόσει την επιλογή εξαγωγής δεδομένων τύπου NIFTI  απευθείας από τη 

κονσόλα του σαρωτή. 

Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι πως χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους  εργαλεία, 

είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από τα αρχικά δεδομένα μας, με απρόβλεπτο τρόπο. 

Για πράδειγμα ο προσανατολισμός  δεξιά-αριστερά μπορεί να είναι αναποδος, κάτι που ίσως να 

είναι διαφορετικός στις διάφορες MRI συχνότητες που παράγονται από τον ίδιο σαρωτή. Πρέπει 

να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν με το orientation, πριν ξεκινήσουμε το πείραμε ή την 

ανάλυση αυτού
47

. 

Βήμα 1 : Μετατροπή δεδομένων από DICOM αρχεία σε NIfTI 

Πηγαίνω στους φακέλους που έχω αποθηκεύσει τις εικόνες μου. Μπορώ είτε να τις 

επιλέξω είτε όλες είτε μόνο μία και τις σύρω στο πρόγραμμα ’’ dam2nii
48

, 2013(Drag and Drop 

DICOM2NIfTI Converter)’’ που φτίαχνει  και αποθηκεύει μόνο του 3 αρχεία στο φάκελο που 

έχω επιλέξει να αποθηκεύονται, ένα εκ των οποίων θα ξεκινά με ‘’co….’’ . 

[To παρακάτω βήμα το χρησιμοποιούμε μόνο μία φορά , πριν το segmentation:] 

                                                           
47

 Μπορούμε πολύ εύκολα να επαληθεύσουμε τον προσανατολισμό, σαρώνοντας ένα  phantom με ένα σημάδι πάνω, 

ή προσκολλώντας μία κάψουλα βιταμίνης Ε στο headcoil  σε μια προκαθορισμένη περιοχή. 
48

 dcm2nii, 2013(Drag and Drop DICOM2NIfTI), πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο και πλήρη μετατροπέα DΙCOM 

Philips PAR/REC αρχείων, που τρέχει στα Windows, linux  και Mac OsX.Παρέχεται δωρεάν, ως μέρος ενός image 

viewer πακέτου, του MRIcron.  
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Βήμα 2 : Average 

 

Αφού τελειώσω , δημιουργώ ένα φάκελο ’’ Average_Anatomical’’ και ανοίγω τη 

MATLAB.Φροντίζω να είμαι στο σωστό  directory : 

Cd D: /DATA/AR000-01/Processed/2   (σωστός φάκελος) 

nii = readFileNifti('co20140516_190751ADNI192slices64channels002a1001.nii.gz'); (του λέω 

ποιό αρχείο ΝNIfTI, αυτό δηλαδή που λάβαμε από το προηγούμενο βήμα) 

ni.fname = 'AR000_01_2.nii.gz';   (ο φάκελος που βρίσκεται το αρχείο: δηλ. η συμπιεσμένη 

εικόνα που χρησιμοποιήσαμε, προέρχεται από το δεύτερο αρχείο  scan) 

writeFileNifti(ni); 

(επαναλαμβάνω τα ίδια βήματα για όσους φακέλους έχω μετατρέψει σε NIfTI,προκειμένου να βρω 

το μέσο όρο τους) 

ni = readFileNifti('co20140516_190751ADNI192slices64channels003a1001.nii.gz'); 

ni = niftiSetQto(ni,ni.sto_xyz); 

ni.fname = 'AR000_01_3.nii.gz'; 

writeFileNifti(ni); 

ΠΡΟΣΟΧΗ: αντιγράφω τα δημιουργηθέντα αρχεία στο ‘’average_Anatomical’’ 

cd .. 
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cd average_Anatomical\ (εντολή που δίνεται όταν θέλουμε να βρει τη ‘’διαδρομή’’- φάκελο, 

διαφορετικά, προχωρώ αμέσως στο επόμενο:) 

 

mrAnatAverageAcpcNifti({'AR000_01_2.nii.gz','AR000_01_3.nii.gz'});  (του λέω σε ποιά 

αρχεία να εκτελέσει το AverageAcpc) 

Βήμα 3 : Εύρεση  Anterior Colliculus- Posterior Colliculus 

Θα μου ανοίξει το ACPC. Σ’ αυτό εδώ το σημείο, ουσιαστικά θα πρέπει να κεντράρω τις 

εικόνες, βρίσκοντας τα AC(anterior colliculus)  και PC(posterior colliculus)
49

.Μόλις θεωρήσω 

πως τα βρήκα, πατάω ’’SET’’ . 

Βήμα 4 : Segmentation με  ITK-SNAP 

Στη συνέχεια ανοίγω το πρόγραμμα ITK –SNAP  (εμείς χρησιμοποιήσαμε το Version 

1.6.01, 2008 και  Version 3.00,2014), όπου θα χρωματίσω τα ημισφαίρια ώστε να φτιάξω 

τρισδιάστατα μοντέλα αυτών και φορτώνω τις εικόνες που θέλω να επεξεργαστώ. 

FileOpenGray scale  Image (Ctrl+G) 

FileOpen Segment Image (Ctrl+D)  (αυτό το κάνουμε στις επόμενες φορές που ανοίγουμε το 

πρόγραμμα) 

 

IMAGE FILE FORMAT: NIfTI (SPMS) FILE 

                                                           
49

 O προσδιορισμός των commissures   σε χαμηλής ανάλυσης εικόνες, όπως οι functional, απαιτεί λίγη εικασία σε 

συνδυασμό με γνώση του πού βρίσκονται σε σχέση με τα ανατομικά στοιχεία που μπορούμε να δούμε, όπως ο 

θάλαμος, το μεσολόβιο και το εγκεφαλικό στέλεχος. 
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BrowseAverage_ Anat   (φάκελος που έχω αποθηκεύσει το αρχείο ‘….nii.gz’, δηλαδή το αρχείο 

NIfTI) 

Νext 

Image Orientation <Select an orientation Preset  (η συμπλήρωση εξαρτάται από τις διάφορες 

παραμέτρους κατά το scanning) 

 

 

Μου ανοίγει ένα  παράθυρο με τρεις διαφορετικές οπτικές του προς εξέτασιν εγκεφάλου 

και ένα κενό , όπου θα ‘’γεμίσει’’ με το 3Δ μοντέλο, που θα φτιάξουμε. 

Σημείωση: Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί , μιας και τυχόντα 

μικρολάθη , απροσεξίες ή παραλείψεις , θα επηρεάσουν τη περαιτέρω ανάλυσή μας και θα τη 

προσκολλήσουν αρκετά, με αποτέλεσμα να πρέπει να επιστρέφουμε πίσω, σπαταλώντας 

πολύτιμο χρόνο. 

 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.0-9 Παράδειγμα ΙΤΚ-SNAP 
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παράθυρο ΙΤΚ-SNAP, πριν το segmentation 

 

Για να ξεκινήσει η ‘’ζωγραφική’’ θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα δύο ημισφαίρια. Βρίσκουμε 

το slice εκείνο που είναι περίπου στη μέση και χρησιμοποιούμε το εργαλείο polygone, για να 

θέσω ένα πλέγμα ανάμεσά τους: 

 Σχηματίζω  περιμετρικά  ένα πολύγωνο, το οποίο θα περικλείει το ημισφαίριο 

 active drawing label 

 δεξί κλικ εντός μαρκάρεται το πλαίσιο και γίνεται πράσινο 

 accept 

Χρωματίζω τα slices αναλόγως. Μόλις  τελειώσω το χρωματισμό, πηγαίνω στην καρτέλα 

topology και κάνω κλικ στο ‘’topology check’’. 

#Volumes-1(πάντα , διαφορετικά πατάω Del) 

#Cavities-0(πάντα, διαφορετικά πατάω Fill) 

#Handles-0(πάντα διαφορετικά πατάω Findβρίσκω στο Handle location, τα λάθη – κενά, 

…,και τα διορθώνω) 

Στην επιλογή Handles , που  θα δείξει αν υπάρχουν λάθη αλλά και τυχούσες τρύπες, αν 

πατήσω Find θα μου εμφανίσει μια λίστα με αυτά  και θα μου υποδείξει πού είναι , 

μετακινώντας το κέρσορα ταυτόχρονα και στις 3 εικόνες . Καλό θα ήταν να κάνουμε update  στο 

τρισδιάστατο  μοντέλο μας και να προσπαθήσουμε να το δούμε κι από κει. Επεμβαίνουμε όπου 
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και όπως χρειάζεται , χρησιμοποιώντας ιδανικά και μεθοδικά και τα τέσσερα παράθυρα , μιας 

και πολλές φορές δεν είναι και τόσο εμφανές πού ακριβώς είναι το λάθος. 

Κάνοντας πάλι ανανέωση στο topology check, βλέπουμε αν το διορθώσαμε ή όχι και 

συνεχίζουμε και για τα υπόλοιπα. 

Αποθηκεύω και κάνω έξοδο: 

Save Segment Image (Ctrl+S) 

Save< Label Descriptions 

Quit (Ctrl+Q) 

 

 Συμβουλές : 

 Ακόμη κι αν τα Handles είναι μηδενικά, ελέγχω από το 3D, για τυχόντα λάθη , τρύπες 

κλπ. 

 Επίσης, προσέχω τα τελειώματα , να μην είναι κοφτά. Εδώ, μπορεί να με βοηθήσει το 

SMOOTH, το οποίο όμως θα πρέπει να προσέξω πάρα πολύ κατά τη χρήση του , καθώς 

ναι μεν εξομαλύνει τις άκρες, από την άλλη όμως μπορεί να δημιουργήσει πολλά 

προβλήματα. 

 Ασφαλέστερο ακόμη είναι να μην έχω τσεκάρει την επιλογή 3D Brush, καθώς ότι 

χρωματίζω στο ένα slice αυτομάτως πηγαίνει και στα επόμενα, χρωματίζοντας οτιδήποτε 

υπάρχει από κάτω, χωρίς έλεγχο. Μπορεί λοιπόν φαινομενικά να φαίνεται πιο γρήγορο, 

στην πραγματικότητα όμως αν δεν προσέξουμε πού και πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, 

μπορεί να καταλήξουμε να σπαταλήσομε το διπλάσιο χρόνο. 
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 Όταν ανοίγω τα Greyscale Image στο ITK
50

, προσέχω να υπάρχει αντιστοιχία των 

ημισφαιρίων. 

 Κάνω πολλά SAVE 

 Από το EDIT μπορώ να αλλάξω το Contrast των χρωμάτων 

 από το Overall Label Opacityφτιάχνω/διορθώνω τη διαπερατότητα του χρώματος των 

ημισφαιρίων 

 Κάνω έλεγχο στην εικόνα μου, από το πρόγραμμα ‘’micron.exe’’(απλά τη σύρω και την 

εναποθέτω στην αρχική σελίδα). 

 

 

Eικόνα ΠΑΡ. Β.0-10 ΙΤΚ-SNAP, segmentation 

Το 3D μοντέλο απεικονίζεται στη κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου ενώ στη δεξία 

πάνω, βλέπουμε το border που δημιουργήσαμε ανάμεσα στα ημισφαίρια. Κυκλωμένα 

στα αριστερά του μενού επιλογών, είναι τα αποτελέσματα του topology check. 

 

                                                           
50

 To ITK(Insight Segmentation and Registration Toolkit) παρέχει μια μεγάλη γκάμα εργαλείων μεταξύ των οποίων 
και μετατροπείς αρχείων τύπου DICOM σε NIfTI 
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Βήμα 5 : Initialization  & Motion Correction 

(πάντα εκτελώ τα παρακάτω, για τα εκάστοτε νέα δεδομένα: ) 

Στο processed  φτιάχνω φάκελο :Anat< inplane εικόνα + ‘’…nii.nii.gz’’ και 

ΝΙfTI < με όλες τις nifti εικόνες 

Πάω στα data μου,   πχ AR-000-02,και  τα μετατρέπω από dicom σε nifti · μετονομάζω, π.χ.  σε 

AR-000-02-2.nii( δηλ ¨για το subject ΑR000, τη δεύτερη φορά που μπήκε στο scanner(02),  το 

δεύτερο scan (2) ). 

Από  το average_Anatomical  (φάκελος που έχω δημιουργήσει για την ανατομία του 

υποκειμένου, και περιλαμβάνει το ‘’….nii.nii‘‘ αρχείο),  κάνω copy  το ‘’…nii.nii’’ στο 

καινούργιο processed<Anat. 

Πάω  στο πρώτο φάκελο και δημιουργώ φάκελο temp.-->παίρνω τη πρώτη εικόνα και 

την αντιγράφω εκεί.Τη μετατρέπω σε nifti και μετονομάζω: AR000-02-

02_inplane_anat.nii.gz(αυτή είναι η inplane εικόνα μου). Τη αντιγράφω στο φάκελο Anat. 

Ανοίγω τη MATLAB (πχ D:-DATA-AR000-02<processed) 

fx >> mrInit 

μου ανοίγει ένα παράθυρο και βάζω τα ακόλουθα: 

Session<Browse<(inplane Anatomy)- βάζω  την inplane εικόνα 

Functional<βάζω όλες τις NIfTI εικόνες μουτις επιλέγωADD 

Subject Volume Anatomy<   το average_anatomy 
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Κάνω  check : 

 Ιmage pre-processing (εκτελεί motion correction + slice time correction:τους 

αλλάζει λίγο το χρόνο μέσα στο file οπότε όταν τα τρέχω κάνουν καλύτερο fit στο 

μοντέλο) 

 

 Clip frames from times series (μας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψουμε κάποια 

από τα scans) 

 

Ok 

Description: 2, 3, 4, κλπ (ανάλογα πως τα έχω 

αποθηκεύσει τα scans) 

Οk 

Επιλέγω τα scans group scansok 

 

Επειδή έκανα click στο pre-processing θα μου εμφανίσει 

ένα πινακάκι και θα επιλέξω: 

 

  Motion correction 

Motion compbetween+ within scansok 

Enter number < [1:2:29 2:2:28] ok  Adjusting scan 1…κοκ 

Tip: όταν μου εμφανίσει το παράθυρο 

που μου ζητά να κάνω skip 

κάποιες εικόνες, ελέγχω το 

πρωτόκολλό μου από τις 

σαρώσεις. Αν υπάρχει κάποιο 

λάθος, τότε αφαιρώ από την 

αρχή πάντα 4 εικόνες, ενώ 

όταν συμβαίνει το αντίθετο , 

είναι δηλαδή σωστές, τότε του 

λέω να αφαιρέσει 3(στο 

πλαίσιο ‘’SKIP’’).Στο πίνακα 

που εμφανίζεται δίπλα ‘’ΚEEP 

(after skip)’’,συμπληρώνω τον 

επιθυμητό, τελικό αριθμό 

slices.αν π.χ η μέτρησή μου 

είναι   195 sl. Και θέλω να 

κρατήσει 191 στο τέλος, αλλά 

δεν είχε πάει κάτι στραβά 

κατά τη διάρκεια των scans, 

τότε βάζω στο πρώτο κουτάκι 

3 και στο δεύτερο 191. Έτσι , 

θα κόψει’’ 3 από την 

αρχή(υπολ.=192) και 1 από το 

τέλος(υπολ.=192)κ.τ.λ. 
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Αν είναι επιτυχές το εγχείρημά μου, προχωρώ σε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, το 

alignment , που θα μας δείξει αν μέχρι ώρας ό,τι κάναμε ήταν σωστό ή όχι (με βασικότερο το 

segmentation). Εδώ , στο παράθυρο που θα μας ανοίξει προσπαθούμε να ταιριάξουμε τις 

function εικόνες με την ανατομία. 

Ανοίγω τα inplanes στη MATLAB, με την εντολή 

>>mrVista 

Στο παράθυρο που μου ανοίγει :Edit<edit/view Alignments 

Anat ‘’… nii. nii’’( όχι inplane) 

Αλλάζω τη γωνία των θέσεων των  slices(rotate axials-axial flipsκαθρεφτισμός) 

Προσοχή να είναι στην ίδια φορά! 

Windows>Open Rx/Ref Comp.Window 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ   να κάνω πάντα SAVE :Xforms και 

SAVE: mrVistaAligment 

Βήμα 6 : Gray matter σύνορο 

Αφού  τελειώσω φτιάχνω το ‘’σύνορο ‘’του GRAY –MATTER 

(στη MATLAB: ) 

>>mrVista: 

(μου ανοίγει την inplane εικόνα)>Gray<Gray-White segm, < Instal or R.Segm 
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Επιλέγω την εικόνα της ανατομίας που έχω χρωματίσει. 

Στο πίνακα που ανοίγει: labels< 5 

Επιστρέφω στο inplane παράθυρο: window<open Gray 2-View( μου ανοίγει το 

‘’…nii.nii’’) 

Ελέγχω αν είναι σωστό το gray –border: 

ROI<Create <createGrayROI 

ROI<Select/Edit/CombineEdit ROI Name/Color (αλλάζω το χρώμα) 

Το αποθηκεύει αυτόματα. 

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω τα κάνω για όλα τα fuctional δεδομένα. Στη συνέχεια ακολουθεί 

η διαδικασία/ανάλυση των retinotopy δεδομένων και αυτών με το ερέθισμα (σε εμάς, τα 

δεδομένα με το ’’χρώμα’’). Πριν όμως από αυτά , θα πρέπει να έχουμε φτιάξει τα  surfaces. 

Βήμα 7 : Meshes/surfaces: 

>> mrVista 3 

Gray<Surface Mesh<Build&Display επιλέγω ημισφαίριομε ρωτάει αν το segmentation 

είναι σωστό. Επιβεβαιώνω>Yes 

Ανοίγει τον mrMesh server και  το δημιουργηθέν surface. Το ημισφαίριο που μου ανοίγει , είναι 

3-διαστάσεων, και έχει πτυχώσεις. Όμως μια τέτοια μορφή, δεν είναι εύχρηστη για τα παρακάτω 

βήματα της ανάλυσης, μιας και θέλω να δω  την ενεργοποίηση σε όλες τις περιοχές. Γι’ αυτό το 

λόγο θα ‘’φουσκώσω’’ το μοντέλο αυτό, φτιάχνοντας την  inflated version του. 
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Εικόνα ΠΑΡ. Β.0-11 παράδειγμα  mesh surface 

 

 

Gray<inflate<inflate(set params) 

Smooth with windowed sinc (0) (1) 

0 

Smooth iterations 

150                                                      (ορίζω πως θέλω να  εμφανίζεται) 

Smooth Relaxation (0-2) 

1.5 

>OK 
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Εικόνα ΠΑΡ. Β.0-12 πίνακας παραμέτρων για δημιουργία Infatted surface 

 

 

 

 

 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.0-13 παράδειγμα Inflated mesh 

 

 

Surface Mesh<Save Selected Mesh 

1. Την ίδια διαδικασία ακολουθώ και για τα 2 ημισφαίρια. 
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2. Για κάθε υποκείμενο αρκεί μόνο μία φορά να φτιάξω τα meshes.Πολλές φορές όμως, αν 

το ίδιο υποκείμενο το βάλουμε να εκτελέσει ένα διαφορετικό πείραμα, ίσως χρειάζεται 

να τα ξαναδημιουργήσουμε. Το ίδιο ισχύει και για το aligment˙το segmentation, 

παραμένει το ίδιο! 

Retinotopy: 

pRF  analysis 

Το πρόγραμμα που τρέχω  το ερέθισμα, έχει 

αποθηκεύσει  δύο αρχεία, το ένα εκ των οποίων είναι το 

ερέθισμα και το άλλο οι παράμετροι που τέθηκαν στο scan. 

Μετονομάζω σε image_matrix και params αντίστοιχα και 

δημιουργώ φάκελο, εκεί που έχω το mrSession,με το όνομα’’ 

Stimulus’’ και τα αντιγράφω εκεί. 

 

Πάω  στη MATLAB 

>>mrVista 

στο inplane παράθυρο, επιλέγω από το Data Type,< Average 

Analysis<average t-Series 

Μόλις   ολοκληρωθεί εκτελώ :xform 

Κλείνω το inplane 

Population Receptive Field (PRF) 

μοντέλο  

 

Κάθε voxel / κορυφή στον 

οπτικό φλοιό έχει ένα 

υποδεκτικό πεδίο, δηλαδή 

ένα τμήμα του οπτικού 

πεδίου στο οποίο 

αποκρίνεται. 

 

Το μέγεθος και το σχήμα 

αυτού του πληθυσμού του  

υποδεκτικού πεδίου (PRF) 

ποικίλλει: 

  • Στο κέντρο της όρασης  

το PRF είναι μικρότεροo από 

ό, τι στην περιφέρεια 

• Στις πρώιμες οπτικές 

περιοχές είναι μικρότερο 

από ό, τι σε υψηλότερης 

επεξεργασίας 

• Το σχήμα και το προφίλ 

του , πιθανώς, να διαφέρει 

επίσης. 

Επιπλέον , η απόκριση 

επηρεάζεται λόγω της 

αιμοδυναμικής 

καθυστέρησης. 

 

βελτίωση της 

χαρτογράφησης επέρχεται 

με την εφαρμογή ενός 

μοντέλου σχεδιασμένου 

πάνω στις ιδιότητες  του 

PRF (βλ. (Dumoulin & 

Wandell, 2008))! (Harvey, 

2011) 
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(MATLAB: ) 

>> mrVista 3 (η εντολή αυτή ανοίγει το Volume 3 παράθυρο) 

Analysis<  Retinot. Model<Set Params 

Spatial  Class:<Stim From Scan 

Image: image filter 

Class: 8 bars (επιλέγω τι είδους stimulus είναι) 

Removed frames: 3 (εξαρτάται πόσες εικόνες έκανα skip) 

Radius: 13.6 (αν.εφαπτομένη) 

Detending fMax : 1 

Save Data TYPES 

Done 

ΠΡΟΣΟΧΉ, συμπληρώνω τις παραπάνω παραμέτρους, ανάλογα το ερέθισμα. 

Ελέγχω αν είναι σωστό το stimulus: Plots<Retinop. Model<View Stimulus 
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Εικόνα ΠΑΡ. Β.0-14 ερεθίσματα από pRF χαρτογράφηση 

Κάθε φυσιολογικό   ερέθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ’ αυτή τη μέθοδο, αλλά  ο 

παραδοσιακός τρόπος (και πιο αποδοτικός)  είναι  ένας συνδυασμός  wedges  και 

rings(μεσαία εικόνα). Σε  διαφορετική περίπτωση οι παράμετροι είναι ασαφής και 

δεν μπορούμε να κάνουμε fit το μοντέλο. Μόνο η σφήνα, δεν είναι σε θέση να κάνει 

διάκριση μεταξύ του κόκκινου και πράσινου υποδεκτικού πεδίου (εικόνα στα δεξιά). 

Αν όμως κάνουμε  χαρτογράφηση σε Καρτεσιανές συντεταγμένες, δε τα χρειαζόμαστε: 

sweeping bars(εικόνα στα αριστερά), σε όλο το φάσμα του οπτικού πεδίου και προς 

όλες τις κατευθύνσεις, είναι ιδανικές.  

 

Αν είναι σωστό , προχωράω στην εφαρμογή τους μοντέλου pRF. 

Analysis<Ret.Model<Run pRF 

Η ανάλυση αυτή θα πάρει αρκετές ώρες. 

Αφού φορτωθεί ένα μοντέλο, και έχοντας ορίσει τα ROI, μπορούμε να εκτελούν 

διάφορες αναλύσεις για το PRF σε κάθε ROI. Οι περισσότερες από αυτές τις επιλογές είναι 

προσβάσιμη μέσω του μενού: 
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Analysis<Retinotopic Model

    

 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.0-15 χάρτες βασισμένοι στο μοντέλο PRF 

Πάνω εικόνα από :(Harvey, 2011), κάτω εικόνα από :(Dumoulin & Wandell, 2008). 

 

 

Επιλέγουμε Plots<Retinotopic Model< Receptive Field and Model Fit (all time 

points).Θα ανοίξει ένα ξεχωριστό παράθυρο  με το εργαλείο rmPlotGUI για το επιλεγμένο ROI. 
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Εικόνα ΠΑΡ. Β.0-16 παράθυρο pRF model 

 

Επεξήγηση επιλογών  παραθύρου: 

 

Voxel Slider: επιλέγει το τρέχον voxel των οποίων τα δεδομένα  θέλουμε να προβάλλουμε. 

Receptive Field: Δείχνει τη καλύτερη προσαρμογή   PRF για αυτό το voxel, όπως αποθηκεύεται 

στο τρέχον αρχείο αμφιβληστροειδικού μοντέλου. 

Time Series: (Εμφανίζει τρία time series traces) 

(1) τη παρατηρούμενη χρονοσειρά για το ογκοστοιχείο-Voxel(μαύρο), μετά την αφαίρεση της 

τάσης και τη μετατροπή σε ποσοστό της αλλαγή του σήματος. 

(2) την προβλεπόμενη απόκριση που παράγεται από την εκτιμώμενη PRF ανάλυση (μπλε) 

(3) τα residuals  (που παρατηρήθηκαν – προβλέφθηκαν). Κάθε ένα από αυτά μπορεί να τα δούμε 

χρησιμοποιώντας τα πλαίσια ελέγχου στα δεξιά του plot. 

PRF stats: Εμφανίζει τις παραμέτρους για επιλεγμένο/α PRF voxel(s), καθώς και τις 

συντεταγμένες του(ς). Οι συντεταγμένες προσδιορίζονται (για αυτό το Gray/ Volume ROI) ως 
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[axi cor sag], προσδιορίζοντας την axial (S -> I), coronal (A -> P), και sagittal (L -> R) slice του 

επιλεγμένου ογκοστοιχείου. 

Προβολή των retin. maps  στα surfaces 

Aνοίγω τα surfaces 

Gray<surface mesh<Load<επιλέγω ημισφαίριο 

Κάνω load ret.Map: File<Retinotopy Model<select &load Model<επιλέγω το πρώτο(‘’...-

fFit’’)>Open 

Εμφανίζεται το eccentricity 

View<Phase map 

Εμφανίζεται : 

Polar Angleδεξί κλικ >polar angle Color Wheel επιλέγω: Polar Angle>OK (στο 

παράθυρο που μου ανοίγει) 

Δεξί κλικ και πάλι <(ανάλογα το οπτικό πεδίο/ημισφαίριο )επιλέγω right/left Visual Color 

Wheel 

Update (Ctrl+0) για να το δω στο surface 

Δημιουργία ROIs 

Στο mrVista3 

Ανοίγω τα surfaces και κάνω load το retinotopy map και στη συνέχεια upload. 
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Πατάω το πλήκτρο  ‘’d’’όπου μου εμφανίζει στο ένα μολύβι. Σχεδιάζω την περιοχή  και 

όταν τελειώσω , προκειμένου να την οριοθετήσω και να τη ‘’κλείσω’’, πατώ το  ‘’c’’. Για  να 

τη μαρκάρω πατάω το ‘’f’’, όπου μου μαυρίζει ότι σχημάτισα. Στη συνέχεια 

Gray<Mesh ROI’s<Get ROI from Mesh (drawn with ‘’d’’ key, All layers) (Ctrl+Space) 

 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.0-17 παράδειγμα εντοπισμού V1 

 

Κάνω upload να ελέγχω και τα surface. Στο αρχικό παράθυρο, κάτω δεξιά έχει ένα πλαίσιο 

με το όνομα ROI, που πριν τη δημιουργία αυτών  εμφανίζει ένα μήνυμα που λέει : none. Όταν 

λοιπόν κάνω τα παραπάνω, για την πρώτη φορά θα εμφανίσει ROI1, για την επόμενη ROI2 

κ.ο.κ. Καλό θα ήταν να μετονομάζουμε κάθε μία περιοχή την ίδια αμέσως μετά την οριοθέτησή 

της ώστε να μην ξεχάσουμε αργότερα ποία σχεδιάσαμε πρώτη κλπ.: 

ROI<Select/Edit/Combine<Edit ROI Name/colorμετoνομάζω π.χ. σε V1 RH (σημαντικό 

επίσης είναι να δηλώνουμε στο όνομα και σε ποίο από τα δύο ημισφαίρια ανήκουν, π.χ. LH-

left hem.ή RH-right hem.) 

Έτσι μπορούμε να δούμε πού και σε ποιες περιοχές υπάρχει ενεργοποίηση. 
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Aνάλυση GLM: 

Σ’ αυτό το στάδιο, η βασική μου ανάλυση είναι το GLM(general linear model), όπου θα 

κάνει fit το μοντέλο σε κάθε  voxel. Στη συνέχεια θα κάνουμε όσες συσχετίσεις(contrasts) μας 

εξυπηρετούν ώστε να δούμε πού υπάρχει η  ενεργοποίηση που προκλήθηκε-αν όντως υφίσταται 

κάποια, κατά την υποβολή του υποκειμένου στο ερέθισμα. 

Πριν προχωρήσω όμως, πρέπει να μετατρέψω τα αρχεία που παίρνω από το μαγνήτη σε 

text files, ώστε να είναι αναγνώσιμα από το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ (εδώ: mrVista) 

Δημιουργία Parfiles 

Βρίσκω τα δεδομένα του μαγνήτη και τα αντιγράφω σε φάκελο που φτιάχνω με το όνομα 

matfiles, στο φάκελο processed 

MATLAB: 

Επιλέγω το directory που έχω  τα matfiles 

for n=2:8; (ανάλογα με τους φακέλους των scans που έχω, τροποποιώ κάθε φορά) 

gk_make_parfile_human_color('D:\DATA\AR000-

02\processed\matfiles','D:\DATA\AR000-02\processed\matfiles',n,1,0); (directory που 

βρίσκονται τα δεδομένα,  directory που θέλω να τα αποθηκεύσει, το scan που θέλω να κάνει 

slap, το πρώτο του λέω να το εμφανίσει blank, εντολή για να το ανοίξει) 

end 

Αν μου εμφανίσει κάποιο λάθος, κάνω load τα scans από τα  matfiles (σύρω το matfile, από 

το παράθυρο της MATLB, στα αριστερά) 
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>>load('2014-05-23_12_10_RFmap_fMRI_AR000-02-2.mat') 

>>params 

>>output    ( ελέγχω και βλέπω τις παραμέτρους , και στη συνέχεια διορθώνω) 

Καλό θα ήταν να τα κάνω ένα-ένα και να ελέγχω πάντα τα matfiles. Η παραπάνω εντολή θα 

είναι: 

gk_make_parfile_human_color('D:\DATA\AR000-

02\processed\matfiles','D:\DATA\AR000-02\processed\matfiles',2,1,0), για το matfile 2, 

gk_make_parfile_human_color('D:\DATA\AR000-

02\processed\matfiles','D:\DATA\AR000-02\processed\matfiles',3,1,0), για το 3 κ.ο.κ.. 

 

Δημιουργώ φάκελο Stimuli και αντιγράφω τα  parfiles αρχεία. 

Εφαρμογή GLM 

Εφαρμόζω το  GLM, με δύο τρόπους: 

Α τρόπος— inplane παράθυρο 

GLM<Assign parfiles to scans<επιλέγω ποια θέλω 

GLM<Grouping<group scans    - Group scans in which data type? <MotionComp 

GLM<GLM/contrast ,New Code<Apply GLM, scan group 

Xform<inplane<Volume<tSeries(all scans)<trilinear interpolation  (=δίνει στο voxel μια μέση 

τιμή - μετατρέπω τα functional data σε  3D) 
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Β τρόπος – inplane + Volume 3 παράθυρο 

Ανοίγω το inplane και επιλέγω από τα data type τα  Motion Comp. 

Ανοίγω  από την εντολή Window<Open Gray 3-View Window, και επιλέγω επίσης τα  

Motion Comp 

Με την εντολή: 

Xform<inplane<Volume<tSeries (all scans)<trilinear interpolation 

ΠΡΟΣΟΧΗ: και τα δύο παράθυρα πρέπει ν είναι ανοιχτά , με επιλεγμένα τα Μοtion Comp!!!! 

 

Ακολουθώ τα ίδια βήματα δηλ GLM<assign parfiles to scans …κ.ο.κ. 

Πρόκειται για μια χρονοβόρα ανάλυση, που είναι δυνατό να διαρκέσει από λίγα λεπτά, 

έως αρκετές ώρες. 

Δημιουργία contrasts 

Για να δω την ενεργοποίηση όπως λέχθηκε και παραπάνω, πρέπει να κάνω κάποια 

contrasts, κάποιες δηλαδή συγκρίσεις, ποιοί παράγοντες ήταν πιο σημαντικοί , ποιοί λιγότερο 

κλπ. Ανάλογα με το υπό διερεύνηση ερώτημα , επιλέγουμε και τα αντίστοιχα με την εξής 

διαδικασία: 

(στο volume 3 παράθυρο ,και έχοντας επιλέξει από τα  data type  τα GLM) 

>> mrVista 3 
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GLM<GLM/contrast, New code<compute Contrast map (επιλέγω και ονομάζω) 

Το αποθηκεύει αυτόματα. 

Προβολή Contrasts 

Για να δούμε το αποτέλεσμα πρέπει να το ξανακάνουμε load(File<Parameter Map<Load 

Parameter Map). 

Επιλέγω το statistic threshhold 

Ανοίγω τα surfaces και κάνω upload. ’’ Φορτώνω’’  και τα ROIS(File<ROI<load 

ROI(shared) ) αναλόγως του ημισφαιρίου που βρίσκομαι και ξανακάνω upload. 

Για να διευκολυνθώ, αλλάζω τα χρώματα της μπάρας που μου δείχνει την ενεργοποίηση 

κάνοντας δεξί κλικ πάνω της και επιλέγοντας Winter+Autumn. 

 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.0-18 αλλαγές παραμέτρων  στο Vol3 παράθυρο 
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Πρέπει όμως να αλλάξω και το στατιστικό threshold, αλλά και να επιλέξω να μου εμφανίσει πχ 

μόνο τα στατιστικώς σημαντικά ενεργοποιημένα voxel. Αυτό το κάνω αλλάζοντας τις επιλογές 

των πινάκων στα δεξιά του παραθύρου.
51

 

 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.0-19 αλλαγές παραμέτρων στο Vol3 παράθυρο 

ROIs Restriction 

Στη συνέχεια, θέλω να ελέγξω το μέγεθος κάθε περιοχής. Από το πλαίσιο ROI κάτω 

δεξιά , τη περιοχή που με ενδιαφέρει. 

ROI<Select/Edit/Combine < Edit ROI Name/color (Ctrl+N) και βλέπω πόσα voxel 

περιλαμβάνει. Σημειώνω κάπου τον αριθμό. 

                                                           
51

 Cothreshthreshold/ p value  

   MapWinMinτο βάζω στο 0 και αφήνω το ΜapWinMax ως έχει αν θέλω να δω τις συνθήκες που με 

ενδιαφέρουν σε σχέση με τη βάση μου, πχ εδω  , στο contrast ‘’all color Cond.Vs Intertial’’, αν θέλω να δω τις 

καθαρά χρωματικές περιοχές , θα κάνω το παραπάνω--κίτρινα χρώματα, διαφορετικά, αν κάνω το αντίστροφο και 

θέσω 0 στο MapWinMax αφήνοντας το MapWinMin στη προκαθορισμένη τιμή, τότε θα μου δείξει τις περιοχές του 

intertrial—μπλε χρώματα.  
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Εικόνα ΠΑΡ. Β.0-20 παράδειγμα ROI πριν το restrict 

Δεξιά: πίνακας που αναγράφει το σύνολο των voxel της επιλεγόμενης περιοχής, όπως 

την έχουμε σχεδιάσει. Αριστερά: η ενεργοποίηση σε σχέση με τη περιοχή  

 

Όταν θέλω να μου δείξει όμως πόσα από αυτά ενεργοποιήθηκαν ή/και πόσα από αυτά 

είναι στατιστικώς σημαντικά , στα διάφορα conditions μας ,  τότε ακολουθώ τη διαδικασία του 

restrict. 

ROI<Restrict <Restrict selected ROI (Ctrl +X) 
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Εικόνα ΠΑΡ. Β.0-21 παράδειγμα ROI μετά το restrict 

Δεξιά: πίνακας που αναγράφει το ποσό των voxel της ίδιας περιοχής,μετά την 

εφαρμογή του restrict. Η διαφορά είναι εμφανής κάτι που μπορούμε να 

διαπιστώσουμε και από το surface (αριστερά).  

 

Το ίδιο κάνω και για τα υπόλοιπα contrasts για όλες τις περιοχές που με ενδιαφέρουν και 

υπολογίζω τις διαφορές τους. 

Amplitubes 

Αν θέλω να μου εμφανιστούν τα amplitudes : 

GLM<Time Course UI < Scan Group (δείχνει το BOLD σήμα) 

 

Εικόνα ΠΑΡ. Β.0-22 παράδειγμα amplitude 
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Δημιουργώντας mrVista δομές δεδομένων από τα raw data 

Μιας και ο raw /directory  έχει παραμετροποιηθεί, υπάρχουν διάφορα εργαλεία για να 

κάνουμε το initialization μιας νέας mrVista session. 

 mrInit :παρέχει GUI  για το initialization των δεδομένων. Μετά  από αυτό , εκτός από το 

φάκελο  ‘’raw’’δεδομένων, το session θα περιέχει τα ακόλουθα: 

 mrSESSION.mat: αρχείο- κλειδί της MATLAB, που περιέχει πληροφορίες για το ποια 

σετς δεδομένων βρίσκονται στον current directory. 

 Inplane  directory: περιλαμβάνει όλες τις εκτελούμενες αναλύσεις των δεδομένων, στον 

ίδιο προσανατολισμό, με το οποίο  λήφθηκαν από το σαρωτή. 

 Inplane/Original: περιλαμβάνει τα δεδομένα πριν το preprocessing. Οποιοσδήποτε  

‘’χάρτης’’ ή data files τα οποία υπολογίζονται από αυτού του τύπου τα δεδομένα , 

αποθηκεύονται εδώ. Άλλοι τύποι , όπως Averages, Motion Comb, GLM, βρίσκονται σε 

άλλους φακέλους. 

 Inplane/anat.mat: είναι ένας τύπος MATLAB τύπος αρχείων, που περιλαμβάνει το 

inplane anatomy και πληροφορίες 

 Inplane/Original/TSeries: αυτός ο φάκελος περιέχει τα time series αρχεία των πρωταρχικών   

scans. Κάθε ένα από αυτά έχει ένα υποφάκελο, π.χ ‘’Inplane/Original/TSeries/Scan1’’, 

’’Inplane/Original/TSeries/Scan2’’ κλπ. Εντώς  των υποφακέλων, αποθηκεύονται slice  προ 

slice, οι  time series, πχ. Inplane/Original/TSeries/Scan1/tSeries7.mat’’, για το scan 1, slice 

7. Tα αρχεία time series περιλαμβάνουν μία μεταβλητή ‘’ tSeries’’ , που είναι 2 διαστάσεων 

πίνακας με [nTimePoints] σειρές προς  [nVoxels] στήλες . 
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