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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Από την εποχή του Paul Broca το 18611 

οι ανατομικo-κλινικές συσχετίσεις έχουν δημιουργή-

σει τα θεμέλια για την κατανόηση της λειτουργίας της 

γλώσσας και την αποδόμησή της του στην αφασία2. 

Οι μελέτες αυτές βασίστηκαν στις συσχετίσεις μετα-

θανατίων ευρημάτων μεταξύ φλοιωδών κέντρων και 

γλωσσικών διαταραχών. Τα τελευταία χρόνια, η έλευ-

ση της απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI), 

μας επέτρεψε να αποκτήσουμε τις απαραίτητες γνώ-

σεις για τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου 

σε πρωτοφανή βαθμό και επηρέασε βαθύτατα την 

εξέλιξη των απόψεών μας για τον τρόπο λειτουργίας 

του εγκεφάλου. Σε αυτό το δοκίμιο επιχειρείται μια 

σύντομη ανασκόπηση σε πρωτότυπες πρωτοποριακές 

και τρέχουσες ανατομικές εργασίες σχετικές με το κύ-

κλωμα της γλώσσας.

ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΙ-
ΩΣΗΣ ΤΟΥΣ

Κρίσιμο ζήτημα για τη λειτουργία της γλώσσας είναι οι 
λειτουργικές και ανατομικές συνδέσεις, που καθορίζουν 
την ανθρώπινη ικανότητα για κατανόηση και παραγωγή 
προφορικού λόγου. Το σύστημα που διέπει τη λειτουρ-
γία της γλώσσας είναι σήμερα υπό συζήτηση όσον αφο-
ρά την ανατομική και λειτουργική οργάνωση του. Οπως 
Broca1 δήλωσε αρχικά, “Το μεγαλύτερο εμπόδιο στη φυ-
σιολογία της γλώσσας προέρχεται από την αβεβαιότητα 
που δημιουργείται από την ανεπαρκή λειτουργική ανά-
λυση που προαπαιτεί την διερεύνηση των οργάνων που 
συνδέονται με αυτή τη λειτουργία”2.  Η δήλωση αυτή 

Ανασκόπηση
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έχει υιοθετηθεί από πολλά νευροεπιστήμονες από τότε 
και μέχρι σήμερα. Ετσι, η αρτίωση της ανατομικής δομής 
με τη λειτουργία αυτού του συστήματος είναι σημαντι-
κή διότι οι λειτουργικές αλληλεπιδράσεις θα πρέπει να 
ορίζονται από την ανατομία και η ανατομία  πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται σε λειτουργικές αλληλεπιδράσεις επι-
τρέποντας έτσι μια κατανοητή εξήγηση της λειτουργίας 
αυτού του συστήματος σε φυσιολογικές συνθήκες και 
της αποδόμησής του κατά την νόσο (David Gow, διαπρο-
σωπική επικοινωνία). Η αρτίωση είναι ένα γενικό ζήτημα 
στη νευροεπιστήμη, και η γλώσσα παρέχει ιστορικά ένα 
εντυπωσιακά καλά καθορισμένο μοντέλο για το πρόβλη-
μα.

ΤΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Κατά παράδοση, εθεωρείτο ότι η διαδικασία της γλώσ-
σας πραγματοποιείται από ένα δίκτυο, που περιλαμβάνει  
μετωπιαίο-κροταφικο-βρεγματικές περιοχές του ανθρώ-
πινου εγκεφαλικού φλοιού3-7. Συγκεκριμένα, η περιοχή 
Broca στον μετωπιαίο λοβό, η γωνιώδης έλιξ στο κατώτε-
ρο βρεγματικό λοβίο, η περιοχή του Wernicke στον κρο-
ταφικό λοβό, και οι διασυνδέσεις τους μέσω της τοξοει-
δούς δέσμης και της κατώτερης επιμήκους δέσμης έχουν 
θεωρηθεί ως οι κύριες συνιστώσες του δικτύου, που εί-
ναι υπεύθυνο για την γένεση και έκφραση της γλώσσας3-7. 
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η κατανόηση του συ-
στήματος ανατομίας της γλώσσας δεν μεταβλήθηκε ση-
μαντικά για σχεδόν έναν αιώνα. Αυτό οφείλεται πιθανό-
τατα στην έλλειψη μιας μεθοδολογίας που θα μπορού-
σε να μας δώσει τη δυνατότητα διερεύνησης της  οδολο-
γίας  μεταξύ των φλοιωδών κέντρων αυτού του νευρω-
νικού συστήματος, όπως έχει γίνει σε πειραματόζωα8. Οι 
παρατηρήσεις αυτές βασίζονται σε κλινικές και παθολο-
γοανατομικές μελέτες. Μία εκτεταμένη ανασκόπηση για 
αυτό το θέμα μπορεί να βρεθεί στο σχετικό σύγγραμμα 
του Caplan9. Τα τελευταία χρόνια, η θέση αυτή έχει λά-
βει μεγαλύτερη στήριξη από τις παρατηρήσεις απεικόνι-
σης που προέρχονται από δομικές, λειτουργικές και κλι-
νικές μελέτες10, 11,12. Πρόσφατα, ωστόσο, εναλλακτικά μο-
ντέλα της επεξεργασίας της ομιλίας έχουν επίσης προτα-
θεί. Οι Hickock και Poeppel13, προσπάθησαν να διαφω-
τίσουν τη λειτουργική ανατομία της γλώσσας. Βασίστη-
καν σε παρατηρήσεις αξιολόγησης αποτελέσματος μετά 
από ερεθισμό ενώ χαρτογραφούσαν συστήματα σχετιζό-
μενα με την διαδικασία της ομιλίας. Ετσι, ισχυρίσθηκαν, 
ότι μία κοιλιακή κροταφο-μετωπιαία οδός είναι υπεύθυ-
νη για την ακουστική κατανόηση με την επεξεργασία των 
σημάτων ομιλίας και την μετάφραση εισαγόμενων σημά-
των ομιλίας σε νόημα. Ταυτόχρονα, μία ραχιαία μετω-
πο-βρεγματική οδός αρτιώνει ακουστικά σήματα ομιλί-

ας με κινητικές και αρθρικές εκφράσεις. Σε μια πρόσφα-
τη ανασκόπηση, η Friederici14 πρότεινε ένα μοντέλο της 
επεξεργασίας του λόγου που αποτελείται από ένα ραχι-
αίο μονοπάτι και δύο ακόμη κοιλιακά ευρισκόμενες δια-
δρομές. Σε αυτό το μοντέλο, το ραχιαίο μονοπάτι συνδέ-
ει την κατώτερη μετωπιαία έλικα (καλυπτρική μοίρα της 
κάτω μετωπιαίας έλικας-opercularis pars, περιοχή 44 του 
Brodmann) με την υπερχείλιο έλικα (περιοχή Brodmann 
40) και τα ανώτερα και μεσαία κροταφική έλικα μέσω της 
ανώτερης κροταφικής δέσμης. 

Από την άλλη πλευρά, οι κοιλιακές οδοί συνδέουν 
την κατώτερη μετωπιαία έλικα, (τρίγωνη μοίρα-Pars 
triangularis, περιοχή Brodmann 45) με τον κεφαλικό τμή-
μα της ανώτερης κροταφικής έλικας μέσω δύο διαφορε-
τικών δεσμών, που ονομάζονται αγκιστρωτή δέσμη και 
εξωτάτη κάψα, αντίστοιχα. Σύμφωνα με αυτό το σχή-
μα, η ραχιαία γραμμή παίζει ρόλο στην συντακτική επε-
ξεργασία ιεραρχικά πολύπλοκων φράσεων, ενώ η κοι-
λιακή διαδρομή, που εξυπηρετείται από την αγγιστρω-
τή δέσμη παίζει ρόλο στην συντακτική επεξεργασία των 
απλών  φράσεων. Τέλος η κοιλιακή οδός μέσω της εξώ-
τατης κάψας  έχει σχέση με την συντακτική επεξεργα-
σία και την γλωσσική κατανόηση. Πιο πρόσφατα, ωστό-
σο, μια νέα άποψη για το σχετιζόμενο με την γλώσσα κύ-
κλωμα έχει υποβληθεί με βάση δομικές και λειτουργικές 
μελέτες νευροαπεικονιστικές15,16,17. Ετσι, με την απεικόνι-
ση μαγνητικού συντονισμού διάχυσης (DTI) o Frey et al15 
έχουν δείξει ότι οι δύο υποδιαιρέσεις της περιοχής Broca 
συνδέονται διαφορετικά με τον βρεγματικο-κροταφικό 
φλοιό. Συγκεκριμένα, η κατώτερη μετωπιαία έλικα, (Pars 
opercularis, ΒΑ 44) συνδέεται με την υπερχείλιο έλικα 
(ΒΑ 40) μέσω της ανωτέρας επιμήκους δέσμης ΙΙΙ, και η 
κατώτερη μετωπιαία έλικα (Pars triangularis, περιοχή 
Brodmann 45) συνδέεται με την ανώτερη χρονική έλικα 
μέσω της ακραίας κάψας.

Παλιότερες μελέτες έχουν προτείνει ότι ολόκληρη 
η περιοχή Broca (αποτελούμενη από Pars triangularis, 
Pars opercularis και κογχική μοίρα) είναι συνδεδεμένη 
με την οπίσθια κροταφική περιοχή μέσω της τοξοειδούς 
δέσμης. Η μελέτη αυτή ισχυρίζεται, ότι η τοξοειδής δέ-
σμη συνδέει περιοχές, που βρίσκονται ραχιαία της πε-
ριοχή Broca, δηλαδή τις περιοχές Brodmann 6 και 8. Σε 
μία άλλη μελέτη, οι Saur και συν17, συνδυάζοντας την λει-
τουργική μαγνητική τομογραφία με δεσμογραφία μέσω 
MRI διάχυσης, έδειξε ότι μια σχετιζόμενη με τη γλώσσα 
ραχιαία οδός που συνδέει την ανώτερη κροταφική έλικα 
με προ-κινητικές μετωπιαίες περιοχές συμπεριελάμβανε 
την τοξοειδή δεσμη και την ανώτερη επιμήκη δέσμη ΙΙΙ, η 
οποία εξυπηρετεί την συλλαβική επανάληψη του λόγου. 
Από την άλλη πλευρά μία κοιλιακή οδός σχετιζόμενη με 
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την γλώσσα, που συνδέει τη μέση κροταφική έλικα και 
την ατρακτοειδή (εξω κροταφοϊνιακή) έλικα με τον κοιλι-
ο-πλάγιο προμετωπιαίο φλοιό μέσω της εξωτάτης κάψας 
φαίνεται ότι συμμετέχουν στην υψηλού επιπέδου σημα-
σιακή επεξεργασία και στην ακουστική κατανόηση φρά-
σεων. Μια άλλη δεσμογραφική μελέτη  μέσω MRI διά-
χυσης19 έδειξε ότι η εξωτάτη κάψα είναι μία μακρά συν-
δετική φλοιο-φλοιώδης δέσμη, η οποία συνδέει το ανώ-
τερο χρονικό γκουρού με την κατώτερη μετωπιαία έλικα 
(Pars triangularis, περιοχή Brodmann 45). Με βάση αυτές 
τις παρατηρήσεις,  μια εναλλακτική οδός για το παραδο-
σιακό σχήμα της γλώσσας έχει προταθεί η οποία περι-
λαμβάνει την ακροτάτη δέσμη και μία πρόσφατα ανακα-
λυφθείσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο δέσμη δηλαδή την 
μέση επιμήκη δέσμη18,19,20. Αυτή η δέσμη διέρχεται μαζι-
κά στην ανώτερη κροταφική έλικα διασυνδέοντας την πε-
ριοχή του Broca, την περιοχή του Wernicke και το κατώτε-
ρο βρεγματικό λοβίο. 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η γλώσσα έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται ως ένα νευ-
ρικό σύστημα και έχει πρώϊμα αναγνωριστεί από ανα-
τόμους3,4 ως ένα κατανεμημένο σύστημα με εντοπισμέ-
να κέντρα-διαδικαστές, αρτιωμένα με την βοήθεια δε-
σμών της λευκής ουσίας. Από γνωσιακή νευροεπιστημο-
νική άποψη, η εκδήλωση της γλώσσας θεωρείται ως ιδι-
ότητα έκφρασης του συστήματος. Η λειτουργικότητα των 
επιμέρους στοιχείων του και η αρτίωσή τους διασφαλί-
ζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος στο σύνο-
λό του21. Ετσι, για να κατανοήσει κανείς τη γλώσσα είναι 
αναγκαίο να διαλευκάνει την ανατομία του συστήματος 
και πώς η ανατομία του αντικατοπτρίζεται στις λειτουρ-
γικές εκδηλώσεις των επιμέρους ενοτήτων (modules) 
επεξεργασίας  και τις αλληλεπιδράσεις τους. Αυτή η έν-
νοια είναι πολύ σημαντική για λόγους που περιγράφο-
νται από τους γνωστικούς και κλινικούς τομείς της νευ-
ροεπιστήμης. Από την θέση της γνωστικής θεώρησης των 
νευρωνικών συστημάτων πρέπει να κατανοήσουμε το εί-
δος των πληροφοριών που συλλέγονται για τον χαρακτη-
ρισμό του μοντέλου διεργασίας. Επιπλέον, στην κλινική 
νευροεπιστήμη και την βιολογία των συστημάτων, η με-
λέτη πολλαπλών ανατομικών περιοχών, οι οποίες είναι οι 
συνιστώσες ενός δομικού και λειτουργικού κυκλώματος 
μπορεί να είναι μια σημαντική λεωφόρος για την ταυτο-
ποίηση ενός βιολογικού δείκτη για μια ασθένεια22. Η τε-
λευταία αυτή σημείωση μπορεί να έχει σημαντικές επι-
πτώσεις για τις διαταραχές του λόγου, όπως η δυσλεξία. 
Επιπλέον, από ιατρική άποψη, πρέπει να έχουμε σαφή 
περιγραφή του νευρικού συστήματος για την κατανόηση 

των μηχανισμών της παθολογίας και την αξιολόγηση θε-
ραπειών. Οι θεραπείες αυτές μπορούν να επηρεάσουν 
τη δομή του συστήματος και κυρίως τη λειτουργία του. 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Από μεθοδολογική άποψη, η μελέτη της ανατομικής 
δομής, με τη λειτουργία του συστήματος της γλώσσας 
και την αρτίωσή τους, σήμερα μπορεί να πραγματοποιη-
θεί μέσω πολλαπλών τεχνικών απεικόνισης. Ετσι, ο συν-
δυασμός μια σειράς δομικών και λειτουργικών τεχνικών 
θα επιτρέψει τον ορισμό των κέντρων του φλοιού στη 
ζώνη της γλώσσας. Το μεγάλο εύρος των μέσων απεικό-
νισης θα επιτρέψει σαφή χαρακτηρισμό της δομικής και 
λειτουργικής αρχιτεκτονικής  του συστήματος της γλώσ-
σας και θα μπορούσε να έχει ευρύτερες εφαρμογές. Οι 
εφαρμογές αυτές θα μπορούσαν να αναφέρονται στην 
αναγνώριση μεταβολών στις σχέσεις δομής-λειτουργίας 
σε συνθήκες ανάπτυξης, γήρανσης και ειδικής νοσολογί-
ας καθώς και σε μια μεγάλη σειρά από κλινικές καταστά-
σεις, όπως η δυσλεξία, η επιληψία, η διάσχιση (απώλεια 
λειτουργικής συνοχής μεταξύ διαφόρων κέντρων ή νευ-
ρικών οδών), που ακολουθούν  εγκεφαλικό επεισόδιο και 
σε όγκους του εγκεφάλου που διακόπτουν δέσμες λευ-
κής ουσίας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τελευταία, με βάση τα στοιχεία, που έχουν συγκε-
ντρωθεί από δομικές και λειτουργικές απεικονιστικές  
μελέτες, το παραδοσιακό σχήμα του κυκλώματος γλώσ-
σας έχει αμφισβητηθεί. Εδώ, αυτή η αντιπαράθεση 
ανασκοπήθηκε επιγραμματικά. Επιπλέον, μια πολλαπλή 
απεικονιστική προσέγγιση  ενδείκνυται ως μέσο για να 
διαφωτισθεί η δομή και η λειτουργία του συστήματος 
γλώσσας. Αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση αναμένεται 
να επιτρέψει τη διαλεύκανση αυτού του συστήματος σε 
φυσιολογικές συνθήκες αλλά και κατά την αποδόμησή 
του σε διάφορες νοσολογικές καταστάσεις.

SUMMARY

On the anatomy of the language circuity
N. Makris, M.D, Ph.D.

Since Paul Broca in 18611, anatomical-clinical 
correlations have created the foundation for 
understanding the language function and its breakdown 
in aphasia2. These studies were based on associations 
of postmortem findings of individual cortical centers 
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and linguistic abnormalities. In recent years, the advent 
of magnetic resonance imaging (MRI) technology has 
allowed us to gain insight regarding the structure and 
function of the brain in an unprecedented way and has 
influenced profoundly the evolution of our views on how 
the brain works. In this essay are reviewed briefly original 
pioneering and current anatomical formulations regarding 
the language circuitry. 

* Η απόδοση στα Ελληνικά έγινε σε συνεργασία με τον 
κ. Μίλτο Π. Βασιλείου
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