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Η µελέτη πάνω στις διαφορές των δύο φύλων, του άντρα και της
γυναίκας, του αγοριού και του κοριτσιού έχει µικρή ιστορία. Αν και η
φυλετική διαφοροποίηση ανάγεται στην αρχή δηµιουργίας του ανθρώπου
µόνο τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί έµφαση στην έρευνα για τις
αντικειµενικές διαφορές των φύλων. Βέβαια αυτό που ισχύει είναι ότι
σηµειώνεται µια κατηγοριοποίηση του άντρα και της γυναίκας στην
προσπάθεια να προσαρµοστούν στα πρότυπα της εκάστοτε κοινωνίας.
Αυτό όµως που είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένο και αξιόπιστο απέχει
πολύ από τον τρόπο µε τον οποίο απλουστεύονται κάποιες συµπεριφορές.
Η εξέταση των συµπεριφορών σε συνάρτηση µε τη µελέτη της
βιολογικής και νευροψυχολογικής σκοπιάς αποτελεί ίσως την ιδανική
λύση στην αντιµετώπιση ορισµένων θεµάτων όπως αυτό της διαφοράς
των δύο φύλων. Για αυτό και η εργασία αυτή απαρτίζεται κυρίως από
νευροψυχολογικές έρευνες και µελέτες πάνω στον τρόπο που
αναπτύσσεται η όποια διαφοροποίηση υπάρχει µεταξύ αντρών και
γυναικών τόσο σε γνωστικές λειτουργίες, όπως η µάθηση, η µνήµη η
αντίληψη,

η

προσοχή

όσο

και

στο

συναίσθηµα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αν και η Εύα έφαγε πρώτη το µήλο οι διαφορές των δύο φύλων δεν
έχουν δεχθεί ιδιαίτερη προσοχή στα αρχαία χρόνια. Ο Αριστοτέλης (384322 π.Χ) καθόρισε την περίοδο της 9ης εβδοµάδας κύησης ως την
περίοδο που το έµβρυο παίρνει την ψυχή του. Ο καθορισµός αυτός όµως
δεν είναι γνωστό αν στηριζόταν στο ότι αυτή είναι η στιγµή που ξεκινά η
ραγδαία εγκεφαλική ανάπτυξη. Το αρσενικό έµβρυο δεχόταν την ψυχή
του την 40η ηµέρα της κύησης και το θηλυκό την 80η εβδοµάδα της
κύησης. Από τη στιγµή που καµία διαφοροποίηση φύλου στην ανάπτυξη
του εγκεφάλου δεν είχε παρατηρηθεί, αυτό δείχνει ότι µια απευθείας
σχέση µεταξύ εµψύχωσης και εγκεφαλικής ανάπτυξης δεν είχε ληφθεί
υπόψη. Ο Ιπποκράτης (460- 377 π.Χ), εκτίµησε τη στιγµή που το
αρσενικό και θηλυκό ‘’εµψυχώθηκαν’’, στη 30η και στη 42η ηµέρα της
κύησης αντίστοιχα. Ο µηχανισµός της διαφοροποίησης των φύλων του
υπόλοιπου σώµατος ήταν το θέµα µεγάλης συζήτησης από την εποχή της
αρχαιότητας. Σύµφωνα µε τον ∆ηµόκριτο(γύρω στο 420 π.Χ), η
διαφοροποίηση των φύλων εξαρτιόταν από το αν θα επικρατούσε ο
σπόρος της µητέρας ή του πατέρα, ενώ ο Αναξαγόρας( 500 π.Χ) πρότεινε
ότι το σπέρµα από το δεξί όρχι παράγει αρσενικά νεογέννητα, ενώ
σπέρµα από την αριστερή πλευρά δίνει θηλυκά. Αυτές οι αντιλήψεις στο
µεταξύ δεν έχουν δεχθεί πειραµατική υποστήριξη, όπως και η οπτική του
Εµπεδοκλή , που ισχυρίστηκε ότι µια ζεστή µήτρα θα δηµιουργούσε ένα
αρσενικό και µια κρύα µήτρα ένα θηλυκό έµβρυο. (Swaab & Hofman,
1984).
Επιπλέον στο άρθρο τους οι παραπάνω (1984), αναφέρουν ότι
συστηµατικές παρατηρήσεις που αφορούν µορφολογικές διαφορές φύλου
στον ανθρώπινο εγκέφαλο, δεν χρονολογούνται περισσότερο από 100
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χρόνια. Στην πορεία του 19ου αιώνα το ενδιαφέρον σε πιθανές
µακροσκοπικές διαφορές φύλου αυξήθηκε ραγδαία, ενώ τον 20ο αιώνα ο
µηχανισµός της πιθανής τους προέλευσης δέχθηκε προσοχή από µια
πειραµατική

προσέγγιση

ζώων.

Η

πρόβλεψη

ότι

οι

ορµόνες

αναµειγνύονταν στη διαφοροποίηση των φύλων των αναπαραγωγικών
οργάνων, όπως διατυπώθηκε το 1903 από τους Bouin& Ancel,
συνοδεύτηκε το 1930 από αυταπόδεικτες διαφορές φύλου στην υπόφυση,
τα τέλη της δεκαετίας του ’50. Αυτοί οι συγγραφείς έδειξαν ότι οι
ορµόνες φύλου είχαν µόνιµες επιδράσεις πάνω στη συµπεριφορά, όταν
χορηγούνταν κατά τη διάρκεια της πρώιµης ανάπτυξης. Μέχρι τη
δεκαετία του 1960, οι πειραµατικές έρευνες πάνω σε ζώα εκτελούνταν
γενικά σε αρσενικά ζώα για να αποφύγουν τη µεταβλητή του θηλυκού
κύκλου της περιόδου που προκαλούσε προβλήµατα. Αλλά µια αύξηση
στα δεδοµένα στα πειράµατα µε ζώα που αφορούσαν τις διαφορές του
φύλου έχει γίνει αξιοσηµείωτη στη βιβλιογραφία τις τελευταίες
δεκαετίες.
Σήµερα οι διαφορές φύλου, µε τη µια ή την άλλη παράµετρο του
εγκεφάλου,

χρησιµοποιούνται

για

να

αποδείξουν

τη

γυναικεία

κατωτερότητα, ανωτερότητα ή απλά απαρνούνται. Η προσοχή για τις
διαφυλικές διαφορές από τη µια στις νευροβιολογικές έρευνες των
τελευταίων δεκαετιών και από την άλλη το φεµινιστικό κίνηµα έχουν για
ακόµα µια φορά οδηγήσει σε µια ένταση της κριτικής που αφορά την
έρευνα στο διµορφισµό των φύλων από τις γυναίκες. Έχει αναφερθεί ότι
αυτήν την περίοδο η πλευρά φύση-ανατροφή αυτού του θέµατος µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για να επιβεβαιώσει την ανδρική κυριαρχία σαν να
είναι κάτι αναπόφευκτα βιολογικά καθορισµένο.
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1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΦΛΟΙΟΥ

Εικόνα 1: Τµήµατα του εγκεφαλικού φλοιού.
Frontal lobe: ο µετωπιαίος λοβός( πριν από την κεντρική αύλακα:central sulcus). Ρυθµίζει τη
σκέψη, το σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό ατοµικών αναγκών και το συναίσθηµα.
Parietal lobe: ο βρεγµατικός λοβός(εντοπίζεται πίσω από την κεντρική αύλακα). Είναι υπεύθυνος
για την αίσθηση του πόνου, το άγγιγµα, τη γεύση, τη θερµοκρασία, την πίεση. Ενεργοποίηση
συγκεκριµένων τµηµάτων του λοβού παράγει αισθήσεις γεύσης. Σχετίζεται ακόµα µε τα
µαθηµατικά και τη λογική.
Temporal lobe: ο κροταφικός λοβός (βρίσκεται κάτω από την πλάγια σχισµή:lateral fissure).
Κυρίως σχετίζεται µε την ακουστική αίσθηση, επιτρέπει την αναγνώριση συγκεκριµένων τόνων
και την ένταση του ήχου. Παίζει ρόλο ακόµα στη µνήµη και στην επεξεργασία των
συναισθηµάτων.
Occipital lobe: ο ινιακός λοβός(βρίσκεται πίσω από τον κροταφικό και το βρεγµατικό λοβό).
Επεξεργάζεται τις οπτικές πληροφορίες.
Limbic lobe: ο µεταιχµιακός λοβός εµπλέκεται στις συναισθηµατικές και σεξουαλικές πλευρές
της συµπεριφοράς και στην επεξεργασία της µνήµης.

α. Κυτταρική βάση
Η ανάπτυξη του εγκεφαλικού φλοιού είναι βασική για την
κατανόηση της ανθρώπινης γνωστικής ικανότητας. Ένα σηµαντικό
γεγονός στην προγεννητική ανάπτυξη του εγκεφάλου είναι η παραγωγή
νευρώνων και η µετανάστευση κυττάρων από το µέρος που προέρχονται
στις τελικές θέσεις τους στο φλοιό, οι οποίες καθορίζουν την πορεία, το
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σχήµα, τη συναπτική επικοινωνία και τη λειτουργία ενός νευρώνα.
Μελέτες της κυτταρικής µετανάστευσης δίνουν τη δυνατότητα για
ανάλυση των εξελικτικών µηχανισµών της κυτταρικής κινητικότητας και
για αναγνώριση των µορίων που βοηθούν τους νευρώνες να µετατοπίσουν τα σώµατα τους σε µεγάλες αποστάσεις και να βρουν τις
κατάλληλες θέσεις στον εγκέφαλο. Ένα άλλο σηµαντικό γεγονός που
ξεκινά πριν από τη γέννηση αλλά ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της
βρεφικής ηλικίας και της εφηβείας είναι η εγκαθίδρυση των νευρωνικών
συνδέσεων. Σε αυτό το στάδιο ο περιβαλλοντικός ερεθισµός διαµορφώνει το τελικό πρότυπο της νευρωνικής οργάνωσης από ένα αρχικό
στάδιο πλεοναζόντων κυττάρων, αξόνων και συνάψεων. Πρόσφατες
µελέτες έχουν δείξει ότι ο αριθµός των συνάψεων όπως επίσης και η
πυκνότητα των νευροδιαβιβαστικών υποδοχέων στον εγκεφαλικό φλοιό
αποµονώνονται συγχρόνως στις αισθητικές, κινητικές και συνειρµικές
περιοχές σε στενή σχέση µε τη δηµιουργία µεταβολικής δραστηριότητας
και πολύπλοκων γνωστικών λειτουργιών. (Rakic, 1996). Η γνωστική
υπεροχή του ανθρώπινου είδους οφείλεται κυρίως στη λειτουργική
ικανότητα του εγκεφαλικού φλοιού. Για αυτό είναι απαραίτητο να
εξετάσουµε τη γενετική, µοριακή, κυτταρική και φυσιολογική ανάπτυξη
του εγκεφαλικού φλοιού στα θηλαστικά.
Η έρευνα στην ανάπτυξη του εγκεφαλικού φλοιού µέχρι σήµερα
είχε περιοριστεί στο σχεδιαγράφηµα του χρόνου των εξελικτικών
γεγονότων, την περιγραφή της κυτταρικής συµπεριφοράς και τον
καθορισµό των κρίσιµων σταδίων βασισµένη κυρίως σε νευροανατοµικές
και

νευροκυτταρολογικές

µεθόδους.

Πρόσφατα

πειράµατα

µε

προγεννητικό χειρισµό της φλοιικής εξέλιξης έχουν διαταράξει την
φυσιολογική πορεία της ανάπτυξης. Συνολικά αυτές οι µελέτες έχουν
δείξει ότι η εξέλιξη του εγκεφαλικού φλοιού ξεκινά από πρώιµα στάδια,
τα οποία εξειδικεύονται µε τις οδηγίες µέσα στις κυτταρικές συνδέσεις
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και στις µετέπειτα φάσεις είναι πιο εξαρτηµένα στη

νευρωνική

δραστηριότητα . Η σειρά των κυτταρικών συµβάντων που λαµβάνουν
χώρα στο σχηµατισµό του εγκεφαλικού φλοιού, περιγράφεται σαν να
προέρχεται στον εγκέφαλο των ανώτερων θηλαστικών κατά τη διάρκεια
της προγεννητικής και µεταγεννητικής ανάπτυξης.(Rakic, 1996).
β.Προγεννητική δηµιουργία των φλοιικών νευρώνων
Είναι γεγονός ότι το νεογέννητο παιδί έχει ένα εντυπωσιακό
εγκεφαλικό φλοιό µε καλά σχεδιασµένα ατοµικά στρώµατα και περιοχές
µε αρχιτεκτονική διάταξη των κυττάρων. Όµως µε τις κλασικές ιστολογικές µεθόδους δεν µπορούσε να καθοριστεί πότε η γένεση διάφορων
κατηγοριών φλοιικών νευρώνων ξεκινά και τελειώνει. Η αναγνώριση του
DNA έδωσε ακριβή δεδοµένα και στο ξεκίνηµα και στον τερµατισµό της
φλοιικής γένεσης στην µαϊµού rhesus. Με την χρήση αυτής της µεθόδου
αποκαλύφθηκε ότι η δηµιουργία των φλοιικών νευρώνων σε αυτό το
είδος πρωτεύοντος θηλαστικού ξεκινά στο πρώτο τέταρτο της κύησης
των 165 ηµερών, περίπου τη 40η εµβρυονική ηµέρα. Η ενεργός
παραγωγή των νευρώνων του φλοιού διαρκεί 30 µε 60 ηµέρες, ανάλογα
µε την αρχιτεκτονική διάταξη. Για παράδειγµα, η γένεση των νευρώνων
που προορίζονται για τον ανώτερο µεταιχµιακό φλοιό ολοκληρώνεται
την 70η εµβρυονική ηµέρα, ενώ οι νευρώνες που συνθέτουν τον
πρωταρχικό οπτικό φλοιό παράγονται µέχρι την 100η εµβρυονική ηµέρα.
Άλλες αναλύσεις έχουν δείξει ότι κανένας νεοφλοιικός νευρώνας δεν
παράγεται κατά το υπόλοιπο της κύησης. (Rakic , 1996).
Σύµφωνα µε τον ίδιο(1996), στους ανθρώπους η ανάπτυξη του
φλοιού ξεκινά την 6η εβδοµάδα κύησης (περίπου δηλαδή την 42η
εµβρυονική ηµέρα) και η παραγωγή τους διαρκεί µέχρι την 125η ηµέρα ή
και περισσότερο. Έτσι σε αντίθεση µε τα περισσότερα θηλαστικά όπου η
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ανάπτυξη του φλοιού διαρκεί µέχρι τη γέννηση ή και έπειτα, τα
πρωτεύοντα έχουν συµπληρώσει τους νευρώνες στη διάρκεια του µέσου
τρίτου της κύησης.

γ. Προέλευση των νευρώνων του φλοιού
Η εξέταση µιας σειράς εµβρύων της µαϊµούς rhesus (µετά από
έκθεση σε θυµιδίνη) αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι νευρώνες που
προορίζονται για το νεοφλοιό παράγονται στο γόνιµο κυτταρικό στρώµα
που βρίσκεται στη γραµµή της κοιλότητας της εγκεφαλικής κοιλίας και
αυτό το στρώµα ονοµάζεται κοιλιακή ζώνη. Ένα µέρος του σώµατος των
πρόδροµων κυττάρων εφάπτεται στην κοιλιακή επιφάνεια µε ένα
τελείωµα ενώ ο πυρήνας κινείται µε διαλείποντα τρόπο πρώτα µακριά
από την κοιλιακή επιφάνεια για τη σύνθεση του DNA και ύστερα πίσω
στην επιφάνεια για να υποστεί µιτωτική διαίρεση. Ένας συνδυασµός
αναλύσεων έδειξε ότι οι πρόδροµοι των νευρωνικών και νευρογλοιακών
κυτταρικών γραµµών σε αυτό το είδος συνυπάρχουν στην κοιλιακή ζώνη
από το ξεκίνηµα της δηµιουργίας του φλοιού (που στη µαϊµού συµβαίνει
τη 40η εµβρυονική ηµέρα). Ποικιλία νευρογλοιακών και νευρωνικών
κυτταρικών γραµµών έχει παρατηρηθεί στο ανθρώπινο µέρος του
εγκεφάλου που καταλαµβάνει το ανώτερο µέρος της κρανιακής κοιλότητας, µετά θάνατο, σε ένα πρώιµο εξελικτικό στάδιο.(Rakic, 1996).
Αυτοραδιογραφικές αναλύσεις κυττάρων (αναγνωρισµένων µε
θυµιδίνη) έδειξαν ότι µετά τη 40η εµβρυονική ηµέρα µερικοί νευρώνες
(µετά τη µίτωση ) αποτραβούν το τελείωµα τους από την κοιλιακή
επιφάνεια και ξεκινούν το ταξίδι για τις τελικές θέσεις τους στο φλοιό.
Αµέσως µετά τόσο στη µαϊµού όσο και στον άνθρωπο εντοπίζεται ένα
άλλο γόνιµο στρώµα ανάµεσα στις κοιλιακές και µέσες ζώνες, η
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υποκοιλιακή ζώνη. Σε αντίθεση µε τη κοιλιακή ζώνη, αυτή αποτελείται
από χωρισµένα κύτταρα που δεν εφάπτονται στην κοιλιακή επιφάνεια.
Αυξάνεται σε πλάτος σε ύστερα στάδια της ανάπτυξης του φλοιού, σε
συνάρτηση µε τη µείωση πλάτους της κοιλιακής ζώνης. Έχει προταθεί
ότι η υποκοιλιακή ζώνη παράγει περισσότερα τοπικά νευρωνικά
κυκλώµατα που προορίζονται για τα υπερκοκκιώδη φλοιικά στρώµατα
και αργότερα νευρογλοιακά κύτταρα.(Rakic, 1996).
Σύµφωνα µε τον ίδιο(1996), κατά την εµβρυονική και προγεννητική
ανάπτυξη το τελεγκεφαλικό τοίχωµα αποτελείται από διάφορα κυτταρικά
στρώµατα ή ζώνες που δεν υπάρχουν στον ώριµο εγκέφαλο. Ένα από
αυτά είναι η παροδική ζώνη υποπλάκας, η οποία αποτελείται από
νευρώνες που παράγονται νωρίς και εντοπίζονται κάτω από τη φλοιική
πλάκα ανάµεσα σε πλήθος αξόνων, δενδριτών, νευρογλοιακών ινών και
µεταναστευτικών νευρώνων. Μελέτες σε εγκεφάλους ( σε µαϊµού και
άνθρωπο) έδειξαν ότι οι άξονες από το εγκεφαλικό στέλεχος, το βασικό
προσθεγκέφαλο, το θάλαµο και µονόπλευρο και ετερόπλευρο εγκεφαλικό
ηµισφαίριο φθάνουν διαδοχικά στη ζώνη αυτή και µετά από ένα
διάστηµα εισέρχονται στην υπερκείµενη φλοιική πλάκα. Ένα ανώµαλο
υπόλειµµα νευρώνων αυτής της ζώνης µπορεί να σχηµατίσουν µάζες µε
τη µορφή διπλού φλοιού και αυτά θεωρούνται ότι είναι η πηγή δυσίατων
επιληπτικών διαταραχών στα παιδιά.
Η βασική αρχή της ανάπτυξης του φλοιού είναι ότι οι νευρώνες που
αποτελούν το φλοιό δεν παράγονται στον ίδιο το φλοιό. Μετά την
τελευταία µιτωτική τους διαίρεση κοντά στην εγκεφαλική κοιλία, οι
µεταµιτωτικοί νευρώνες µεταναστεύουν προς την επιφάνεια της
χοριοειδούς µήνιγγας και σχηµατίζουν τη φλοιική πλάκα. Στο δρόµο,
διαπερνούν τις ενδιάµεσες ζώνες, που έχουν ήδη πολλούς νευράξονες και
άλλα κυτταρικά στοιχεία.(Rakic, 1996).
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δ . Οντογένεση της γνωστικής λειτουργίας
Η έδρα της γνωστικής λειτουργίας εντοπίζεται στον εγκεφαλικό
φλοιό, τον οποίο είδαµε από νευρολογική σκοπιά . Πώς όµως ξεκινά το
άτοµο να θέτει σε εφαρµογή τη γνωστική του λειτουργία; Έρευνες για
τον τρόπο που αναπτύσσεται η λογική των εµβρύων για το φυσικό κόσµο
έχουν καταλήξει σε δυο εξελικτικά πρότυπα. Το πρώτο έχει να κάνει µε
το πώς µαθαίνουν ένα νέο φυσικό φαινόµενο τα νήπια, τα οποία
σχηµατίζουν µια πρωταρχική αντίληψη που περιλαµβάνει την ουσία
αλλά λίγες από τις λεπτοµέρειες. Τα νήπια σταδιακά αναγνωρίζουν
ξεκάθαρες και συνεχείς µεταβλητές που είναι σχετικές µε την αρχική
αντίληψη, µελετούν τις συνέπειες τους και συσχετίζουν τη γνώση αυτή
στη λογική τους, καταλήγοντας σε πιο ακριβείς προβλέψεις στο χρόνο.
Το δεύτερο εξελικτικό πρότυπο είναι ότι µετά την αναγνώριση της
συνεχούς µεταβλητής η οποία συσχετίζεται µε την αρχική ιδέα τα νήπια
επιτυγχάνουν στην αιτιολόγηση της µεταβλητής πρώτα ποιοτικά( τα
νήπια

επεξεργάζονται

σχετικές

ποσότητες)και

ύστερα

ποσοτικά

(επεξεργασία απόλυτων ποσοτήτων). (Baillargeon,1996).
Ενδιαφέρον είναι το αποτέλεσµα ενός από τα πειράµατα που έγιναν
για να ελέγξουν τα την ικανότητα των νηπίων 4,5 µηνών να βρίσκουν
λογική

σε

φαινόµενα

υποστήριξης

σε

απλά

προβλήµατα

που

περιλαµβάνουν µια πιθανή και µια απίθανη εκδοχή του προβλήµατος. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα θηλυκά νήπια κοίταζαν περισσότερο χρόνο
στο απίθανο απ’ότι στο πιθανό, που σηµαίνει ότι καταλάβαιναν ότι κάτι
δεν πάει καλά και έδειχναν ξαφνιασµένα. Σε αντίθεση τα αρσενικά νήπια
είχαν την τάση να κοιτούν το ίδιο τόσο την πιθανή όσο και την απίθανη
εκδοχή. Λόγω του ότι τα θηλυκά νήπια ωριµάζουν ελαφρώς γρηγορότερα
από ότι τα αρσενικά είναι κοινές οι διαφορές που σχετίζονται µε το φύλο
σε πειράµατα νηπίων. Με βάση αυτό τον ισχυρισµό είναι πιθανό ότι όταν
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εξετάζονται µε την ίδια πειραµατική διαδικασία, τα ελαφρώς νεώτερα
θηλυκά νήπια (3,5 ή 4 µηνών) θα είχαν τις ίδιες επιδόσεις µε τα
αρσενικά νήπια των 4,5 µηνών και τα λίγο µεγαλύτερα αρσενικά νήπια (
5 µε 5,5 µηνών) θα ήταν σαν τα θηλυκά νήπια των 4,5 µηνών.
(Baillargeon,1996).
Σε ένα άρθρο των Reavis& Overman (2001), αναφέρεται ότι
υπάρχουν πειραµατικές αποδείξεις ότι η χορήγηση τεστοστερόνης, σε
µαϊµούδες, περιγεννητικά επιταχύνει την ανάπτυξη του κογχικού
προµετωπιαίου συστήµατος στα αρσενικά αλλά επιβραδύνει την
ανάπτυξη του κατώτερου κροταφικού συστήµατος. Αυτή η διαφορετική
ωρίµαση έχει συνέπειες στις γνωστικές λειτουργίες τουλάχιστον στα
πρώτα στάδια. Στους ανθρώπους όπου πειραµατικά ακολουθήθηκαν οι
ανάλογες γνωστικές διαδικασίες για τον έλεγχο των ίδιων περιοχών,
βρέθηκε ότι τα αγόρια κάτω από την ηλικία των 29 µηνών τα πηγαίνουν
σηµαντικά καλύτερα από τα συνοµήλικα τους κορίτσια σε διαδικασίες
αντιστροφής αντικειµένου, αλλά τα κορίτσια υπερέχουν σε έργα
διάκρισης. Η υπεροχή των αγοριών παρατηρείται µέχρι τους 36 µήνες
ζωής. Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα κογχικά προµετωπιαία
κυκλώµατα ωριµάζουν πιο γρήγορα στα αρσενικά, στους ανθρώπους,
απ’ότι στα θηλυκά ενώ η ωρίµαση των κροταφικών κυκλωµάτων είναι
πιο αργή.
Επιπλέον όσον αφορά στη λύση των προβληµάτων υπήρχε η άποψη
ότι οι φυλετικές διαφορές δεν εµφανίζονταν µέχρι την εφηβεία. Αλλά τα
δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν ότι πολλές γνωστικές
λειτουργίες και δεξιότητες διαφέρουν από µικρή ηλικία. ∆ηλαδή οι
ερευνητές έχουν βρει ότι αγόρια τριών και τεσσάρων ετών ήταν
καλύτερα στο να στοχεύουν και να περιστρέφουν νοητικά φιγούρες µέσα
σε ένα στρογγυλό ρολόι από ότι τα συνοµήλικα τους κορίτσια, τα οποία
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πριν από την εφηβεία ήταν πολύ καλά στο να ανακαλούν λίστες
λέξεων.(Kimura,1996).
Η εµπειρία στο πεδίο των ικανοτήτων έχει δείξει ότι είναι
απαραίτητο στη µελέτη των φυλετικών διαφορών να υπάρχει καταγραφή
του εξελικτικού προφίλ του κάθε ατόµου. Οι περισσότερες διαφορές στις
ικανότητες είναι αρκετά µικρές πριν από την εφηβεία αλλά
πολλαπλασιάζονται µέσα σε ένα µικρό χρονικό πλαίσιο των δύο ετών,
παίρνουν µια κατεύθυνση και αυξάνονται στο µέγεθος για να φθάσουν
στο µέγιστο στις µετέπειτα φάσεις της εφηβείας. Ένα άλλο ενδιαφέρον
χαρακτηριστικό είναι ότι η εµφάνιση των διαφορών σε κάποιες
ικανότητες ως ένα βαθµό βρίσκεται σε αρµονία µε το ρυθµό ωρίµασης
του σώµατος. Από διάφορες µελέτες έχει βρεθεί ότι η πρώιµη και η
αργοπορηµένη ωρίµαση σχετίζεται µε διαφορετικά πρότυπα ικανοτήτων.
∆ηλαδή άτοµα που ωριµάζουν νωρίς έχουν την τάση να καταλήγουν µε
καλύτερες λεκτικές παρά χωρικές ικανότητες ενώ το αντίθετο συµβαίνει
µε αυτούς που έχουν ένα πιο αργό ρυθµό ωρίµασης. Ένα θέµα που έχει
προκαλέσει συζήτηση για την ανάπτυξη των ικανοτήτων είναι ότι
περισσότερα θηλυκά από ότι αρσενικά δείχνουν να µένουν πίσω στις
χωρικές ικανότητες στη εφηβεία. Αυτό έχει εξηγηθεί µε όρους αυξηµένης
κοινωνικής πίεσης απέναντι στον συµβιβασµό στην εφηβεία ή µε τη
συσσώρευση µάθησης ειδικά για το φύλο. Λίγοι ερευνητές όµως έχουν
τολµήσει να θέσουν ένα βιολογικό ερώτηµα πίσω από αυτά αν και θα
µπορούσε να στηριχθεί σε µια τέτοια βάση.(Nyborg, 1994).
ε. Πλαστικότητα του εγκεφάλου
Η πλαστικότητα αναφέρεται στην εγκεφαλική µεταβλητότητα και
ευκαµψία που βρίσκεται πίσω από την αλλαγή στη δοµή και τη
λειτουργία στο χρόνο σε αντίδραση ως προς τα περιβαλλοντικά
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ερεθίσµατα. Οι µοριακοί και κυτταρικοί παράγοντες της πλαστικότητας
αποτελούν τους βασικούς µηχανισµούς πάνω στους οποίους βασίζονται η
αντίληψη, η µνήµη και η γνωστική λειτουργία. Σε µοριακό και κυτταρικό
επίπεδο έχουν καθοριστεί χιλιάδες ατοµικοί πλαστικοί µηχανισµοί. Η
περιβαλλοντική αλλαγή µετατρέπει τη δράση των γονιδίων, τη
δραστηριότητα των ενζύµων που συνθέτουν τους νευροδιαβιβαστές, τη
λειτουργία των νευρωνικών παραγόντων ανάπτυξης, την ανάπτυξη και το
σχηµατισµό των νευρωνικών συνδέσεων, τη δύναµη των συνδέσεων και
την επιβίωση των νευρώνων. (Black, 1996).
Ο εγκέφαλος επηρεάζεται από το περιβάλλον µέσα από τη µάθηση
και αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή και προσαρµογή κάποιων
µηχανισµών ανάλογα µε τα ερεθίσµατα που δέχεται. Ένας διαταραγµένος
εγκέφαλος παρουσιάζει δυσκολίες σε κάθε ανάγκη για προσαρµογή στο
περιβάλλον πράγµα που σηµαίνει ότι οι λειτουργίες του εγκεφάλου είναι
φτιαγµένες έτσι ώστε να µπορούν να µεταβάλλονται. Τα κοινωνικά
ερεθίσµατα προκαλούν µε αυτό τον τρόπο αλληλοαντιδράσεις και
διακυµάνσεις στα χηµικά επίπεδα του εγκεφάλου αλλά και στην
ανατοµία του. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι το ποιον των ερεθισµάτων
που δέχεται το άτοµο και όχι η ποσότητα και όταν µάλιστα είναι και την
κατάλληλη αναπτυξιακή περίοδο του παιδιού µπορεί να προκαλέσει τη
νευρωνική δενδριτική ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων συνάψεων. Σε
ζώα που έζησαν σε πλούσιο περιβάλλον η ανάπτυξη παρατηρήθηκε στον
ινιακό λοβό, στην παρεγκεφαλίδα και σε άλλα µέρη του εγκεφαλικού
φλοιού. Αντίστοιχα η αποστέρηση των κοινωνικών ερεθισµάτων έχει ως
αποτέλεσµα µειωµένη δενδριτική πυκνότητα.(Καραπέτσας,1988).
Όπως αναφέρει ο παραπάνω(1988), η εκδήλωση της συµπεριφοράς
του ανθρώπου εξαρτάται από τις νευρωνικές διεργασίες που λαµβάνουν
χώρα στον εγκέφαλο του. Αυτός είναι που τελικά καθορίζει την
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εκδήλωση του κάθε ατόµου πέρα από τα ερεθίσµατα τα οποία
χρειάζονται βέβαια το κατάλληλο νευρωνικό υπόβαθρο.
Ακόµα σύµφωνα µε τον McEwen (1999), οι δράσεις των ορµονών
στον ενήλικο εγκέφαλο επηρεάζουν όχι µόνο τη νευροχηµεία αλλά και τη
δοµή των νευρικών κυττάρων και αυτή η συνειδητοποίηση αποτελεί ένα
παράδειγµα στη σκέψη µας για την πλαστικότητα του ενήλικου
εγκεφάλου. Μια τέτοια αναγνώριση αρχικά προήλθε από µελέτες σε
µερικά από τα αναγνωρισµένα φυλετικά διµορφικά συστήµατα του
εγκεφάλου, στα οποία ενήλικες που θεραπεύθηκαν µε ορµόνες έδειξαν
µορφολογικές αλλαγές ειδικές φύλου. Για παράδειγµα, οι δράσεις των
ανδρογόνων στον ενήλικο ραχιαίο πυρήνα του βολβού του σηραγγώδους
σώµατος που εννευρώνει το πέος, ρυθµίζει µαζί το µέγεθος και τη
λειτουργική σύνδεση αυτών των κινητικών νευρώνων, αν και ένα
σηµαντικό µέρος του µεγέθους του πυρήνα καθορίζεται από εξελικτικά
γεγονότα. Ακόµα οι δράσεις των οιστρογόνων στο µεσοκοιλιακό πυρήνα
του ενήλικα θηλυκού υποθαλάµου δηµιουργούν καινούριες συνάψεις και
αυτές οι επιδράσεις απουσιάζουν σε ενήλικα ευνουχισµένα αρσενικά,
κάτι που δείχνει για ακόµα µια φορά τη σηµασία των εξελικτικών
δράσεων των γοναδικών ορµονών, όπως η ικανότητα για ενήλικη
πλαστικότητα σε αντίδραση στις ορµόνες προγραµµατίζεται από τις
πρώτες εξελικτικές δράσεις της τεστοστερόνης.
Στη βάση των εξελικτικών µελετών έχει αναφερθεί ότι τα στεροειδή
επηρεάζουν τη νευρωνική οργάνωση στο ΚΝΣ. Τα προγεννητικά
στεροειδή επηρεάζουν το πρότυπο των νευρωνικών συνδέσεων και την
αντίδραση του ΚΝΣ. Ακόµα τα στεροειδή φύλου επηρεάζουν την
ανάπτυξη διαφορετικά στα αρσενικά από ότι στα θηλυκά. Αυτή η
διαφορά µπορεί να επηρεάσει το ρυθµό διαφοροποίησης των αξόνων και
τη συναπτική οργάνωση και τα πρότυπα των νευρωνικών κυκλωµάτων.
Έχει επίσης σηµειωθεί από µελέτες ότι υπάρχει µεγαλύτερη ετερόπλευρη
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αντιπροσώπευση στις γυναίκες για χωρική επεξεργασία και αυτό διαρκεί
περισσότερο. Τα αρσενικά έδειξαν πιο πολύ να εστιάζουν σε
αντιπροσώπευση του δεξιού ηµισφαιρίου σε µικρότερη ηλικία για τις
ίδιες διαδικασίες. Με αυτά τα ευρήµατα θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα
θηλυκά έχουν µεγαλύτερη πλαστικότητα του φλοιού από τα αρσενικά
που διαρκεί και περισσότερο. Αυτή η άποψη υποστηρίζεται από κλινικά
ευρήµατα που δείχνουν ότι τα νεαρά θηλυκά είναι πιο πιθανό να
µεταφέρουν τις γλωσσικές λειτουργίες στο δεξί ηµισφαίριο µετά από
βλάβη στο αριστερό. Αυτό σηµαίνει ότι η γρηγορότερη ωρίµανση στις
γυναίκες σηµαίνει µικρότερη τελική πλαγίωση και χαµηλότερο επίπεδο
εξειδίκευσης των ηµισφαιρίων .(Σαββάκη,1997). Αυτή η πλαστικότητα
µπορεί επίσης να φανεί από το µικρότερο ποσοστό των θηλυκών σε
εξελικτικές ανωµαλίες µετά από ζηµιά του αριστερού ηµισφαιρίου. Στους
ενήλικες η συσχέτιση των λεκτικών λειτουργιών µε βλάβες του
αριστερού ηµισφαιρίου και των µη-λεκτικών λειτουργιών µε τις βλάβες
του δεξιού ηµισφαιρίου είναι πιο αδύναµη στα θηλυκά από ότι στα
αρσενικά που σηµαίνει µια µειωµένη ασυµµετρία του φλοιού των
θηλυκών.( Arnadottir, 1990).
Ωστόσο η παρουσία των γοναδικών στεροειδών υποδοχέων και οι
δράσεις των στεροειδών σε τέτοιους υποδοχείς δε θα έπρεπε να
θεωρείται η µόνη συνθήκη για την ανάπτυξη του φυλετικού διµορφισµού
και της συνεπακόλουθης διλειτουργικότητας του ΚΝΣ. Η φυλετική
διαφοροποίηση του εγκεφάλου και της συµπεριφοράς µπορεί να ξεκινά
από γενετικούς µηχανισµούς ανεξάρτητα από οποιοδήποτε µηχανισµό
που εξαρτάται από τα στεροειδή. Επιπλέον το περιβάλλον έχει σηµαντική
επιρροή στο διµορφισµό του ΚΝΣ. Για παράδειγµα η δοµή περιοχών του
προσθεγκεφάλου του αρουραίου, όπως ο εγκεφαλικός φλοιός και ο
ιππόκαµπος, αντιδρά στο περιβάλλον µε ένα διµορφικό τρόπο. ∆ηλαδή οι
αρσενικοί αρουραίοι έχουν αυξηµένο αριθµό φλοιικών πυραµιδικών
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δενδριτικών ακάνθων σε σύγκριση µε τους θηλυκούς που αυξάνεται
παραπάνω από ένα περιβάλλον µε ερεθίσµατα στα αρσενικά αλλά όχι
στα θηλυκά. Η διαφορά φύλων στο µέγεθος του φλοιού (διµορφισµός)
µπορεί να οφείλεται σε µια διαφορά στο µέγεθος των δενδριτών ,
οδηγώντας τελικά σε διαφορές φύλων

σε φυσιολογική λειτουργία(

διλειτουργικότητα) που κατευθύνεται από τον τρόπο µε τον οποίο το ζώο
αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του( συµπεριφορά). Αυτή η συµπεριφορά
µε τη σειρά της µπορεί δυναµικά να επηρεάσει το περιβάλλον του ζώου
για να διατηρήσει, να αυξήσει ή να µειώσει µια διαφορά φύλων. Αυτό
δείχνει πως µια διµορφική εγκεφαλική περιοχή µπορεί να βρεθεί πίσω
από

κάποια

διλειτουργία

µε

συνέπειες

για

µια

συγκεκριµένη

συµπεριφορά.(Rhodes & Rubin, 1999).
Αν και υπάρχει αποδοχή της άποψης ότι υπάρχουν διαφορές φύλου
στην οργάνωση του εγκεφάλου που σχετίζονται µε τις συµπεριφορές
σεξουαλικής φύσης και της γονεϊκότητας, υπάρχει διστακτικότητα στην
αποδοχή της άποψης ότι ο εγκέφαλος των αντρών και των γυναικών
διαφέρουν µε άλλο τρόπο που επηρεάζουν τη συµπεριφορά πέρα από την
αναπαραγωγή. Έτσι διαφορές στην εκτέλεση συγκεκριµένων χωρικών
και λεκτικών δοκιµασιών έχουν ερµηνευθεί σαν να αντανακλούν
διαφορές στις πρώιµες εµπειρίες, στην εκπαίδευση και στις κοινωνικές
προσδοκίες. Αν και οι κοινωνικό-περιβαλλοντικές επιδράσεις στις
συµπεριφορές αντρών γυναικών είναι σηµαντικές είναι λογικό να
υποθέσουµε ότι κάποια βασικά στοιχεία συµπεριφορών εξαρτώνται από
µηχανισµούς που είναι χτισµένοι στο γενετικό σχέδιο κάθε ατόµου και
αυτά µπορούν να διαφέρουν µε συγκεκριµένους τρόπους µεταξύ των δύο
φύλων.(Kimura& Harshman, 1984).
Επιπλέον, οι µορφολογικές φυλετικές διαφορές στον ανθρώπινο
εγκέφαλο πιθανά δείχνουν µια αλληλεπίδραση µεταξύ εξελικτικών
επιδράσεων, εµπειρίας και της δράσης των ορµονών σε ώριµο εγκέφαλο.
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Στην περίπτωση του µεσολοβίου οι διαφορές που έχουν περιγραφεί είναι
τόσο πολύπλοκες που εµπλέκουν µια αλληλεπίδραση µεταξύ γονιδίων,
ορµονών και εµπειρίας και πιθανώς µαζί εξελικτική και ενήλικη
πλαστικότητα. Όχι µόνο οι ορµόνες δρουν στη ζωή του ατόµου αλλά και
οι εµπειρίες που µπορούν να αλλάξουν τη δοµή του εγκεφάλου και τη
λειτουργία αλληλεπιδρούν στη ζωή µε ένα προοδευτικά µεταβαλλόµενο
νευρωνικό υπόβαθρο. Το ώριµο νευρικό σύστηµα είναι ικανό να αλλάζει
και όταν µια διαφορά φύλου αναφέρεται στη δοµή του εγκεφάλου , ο
ρόλος της έκκρισης των ενήλικων ορµονών πρέπει να ληφθεί υπόψη µαζί
µε

τις

αναπτυξιακές

δράσεις

των

γοναδοτρόπων

ορµο-

νών.(McEwen,1999).
στ . Γνωστική λειτουργία και φλοιός
Η µελέτη των συνειρµικών περιοχών του εγκεφάλου βοήθησε για
τον εντοπισµό και την κατανόηση της φύσης των γνωστικών
λειτουργιών.

Αυτές οι περιοχές έχουν σχέση µε την ολοκλήρωση

σωµατοαισθητικών και αισθητικών περιοχών και µε το σχεδιασµό της
κίνησης. Οι συνειρµικές περιοχές του φλοιού θεωρούνται ότι παίζουν το
πιο σηµαντικό ρόλο για τις ανώτατες γνωστικές λειτουργίες, την
αντίληψη και τη σκέψη δηλαδή. Κάθε τέτοια περιοχή εµφανίζει
λειτουργική εξειδίκευση. Ο προµετωπιαίος φλοιός σχετίζεται µε το
σχεδιασµό και την εκτέλεση σύνθετων κινήσεων. Είναι µια από τις δύο
περιοχές του µετωπιαίου λοβού, µαζί µε τον προκινητικό φλοιό.

Η

βρεγµατο-κροταφο-ινιακή περιοχή έχει να κάνει µε την ολοκλήρωση των
αισθητικών λειτουργιών και µε τη γλώσσα. Η στεφανιαία συνειρµική
περιοχή εµπλέκεται στις λειτουργίες της µνήµης όπως επίσης και µε
συναισθηµατικές

συµπεριφορές

και συµπεριφορές κινητοποίησης.

Βρίσκεται στην έσω και κοιλιακή επιφάνεια του µετωπιαίου λοβού, στην
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έσω επιφάνεια του βρεγµατικού λοβού και στο πρόσθιο άκρο του
κροταφικού

λοβού(

κροταφικός

πόλος).

Περιλαµβάνει

τον

κογχοµετωπιαίο φλοιό, την περιοχή της έλικας του προσαγωγίου και την
παραϊπποκάµπεια περιοχή. (Kandel, Schwartz &Jessell, 1999).
Υπάρχουν αποδείξεις για την επίδραση των ορµονών του φύλου στη
δοµή του φλοιού. Έχει βρεθεί ότι σε αρσενικά ποντίκια στη γέννηση, και
αργότερα στη ζωή ο φλοιός διάφορων περιοχών στο κατώτερο δεξί
ηµισφαίριο είναι πιο χοντρός σε σχέση µε αντίστοιχες περιοχές στα
αριστερά στις ίδιες περιόδους. Σε αντίθεση τα θηλυκά έχουν τις
αντίστοιχες αριστερές περιοχές πιο χοντρές. Αν το αρσενικό ευνουχιστεί
στη γέννηση πολλές διαφορές που υπερτερούν για το δεξί ηµισφαίριο δεν
εµφανίζονται µετά τις 90 ηµέρες. Το ίδιο ισχύει και για τα θηλυκά.
Ακόµα ορµόνες των ωοθηκών που χορηγούνται στη γέννηση αλλάζουν
το πρότυπο της ασυµµετρίας του φλοιού. Αυτά τα δεδοµένα
υποστηρίζουν το ρόλο των ορµονών του φύλου στη µεταγεννητική
ανάπτυξη στα ποντίκια, και για τις αντρικές και για τις θηλυκές
ορµόνες.(Geshwind& Galaburda, 1987).



ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

21

2. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
α.Ιστορικά η µελέτη των διαφορών
Η βιβλιογραφία πάνω στις µακροσκοπικές διαφορές φύλων είναι ένα
αξιοσηµείωτο µίγµα επιστηµονικών παρατηρήσεων και πολιτιστικών
προκαταλήψεων. Η ύπαρξη συγκριτικά αµυδρών και προφανώς τυχαίων
µορφολογικών διαφορών στον ανθρώπινο εγκέφαλο, που συχνά
χρησιµοποιούνταν για να αποδείξουν θηλυκή κατωτερότητα, έχει
εναλλακτικά υποστηριχθεί και καταρριφθεί. Έτσι ο Huscke (1854),
έδειξε ότι ο µετωπιαίος λοβός στα αρσενικά είναι συνολικά 1%
µεγαλύτερος από των θηλυκών, γεγονός που τον οδήγησε στην εξής
δήλωση: ‘’ Η γυναίκα είναι homo parietalis και interparietalis( βρεγµατικός και ενδοβρεγµατικός) και ο άντρας homo frontalis(µετωπιαίος)’’
και για αυτό το σχήµα του εγκεφάλου της γυναίκας είναι πιο κυκλικό από
του άντρα. Ακόµα αναφέρει ότι η κεντρική αύλακα είναι πιο ευθεία, πιο
κάθετη και πιο κοντά στο µπροστινό άκρο στο γυναικείο εγκέφαλο. Αν
και παραδέχθηκε ότι είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωρίσεις µια διαφορά
στις πτυχές λόγω φύλου, παρόλα αυτά δήλωσε: ‘’δεν υπάρχει παρόλα
αυτά αµφιβολία ότι υπάρχει’’. Ο Mall (1909), πρότεινε για αυτό στην
κριτική του αναφορά ότι διαφορές όπως αυτές του Huscke οφείλονται
στην προσωπική εξίσωση του ερευνητή. Ακόµα τα δεδοµένα που
παρουσίασε ο Retzius(1909) που αφορούσαν διαφορές στην έλικα στα
φύλα έχουν δεχθεί κριτική. Για παράδειγµα ο Karplus(1905) έγραψε: ‘’
∆εν είµαι πεπεισµένος ότι από τη δοµή των πτυχών θα µπορούσα να
καταλήξω σε µια κατωτερότητα του θηλυκού εγκεφάλου. Η παρατήρηση
του Meynert(1867) ότι στους άντρες σε αντίθεση µε τις γυναίκες υπάρχει
σχετικά περισσότερη εγκεφαλική ουσία µπροστά από την κεντρική έλικα
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παρά πίσω της, δέχθηκε συζήτηση και κριτική από ανατόµους όπως οι
Snell&Mall. Άρχισαν ακόµα να λαµβάνουν υπόψη αλλαγές στην ηλικία
και το µέγεθος του σώµατος, σαν πιο αξιόπιστες µεταβλητές που
σχετίζονται µε τον τύπο και το µέγεθος του εγκεφάλου. Σε µια ερευνά
του ο Mall συµπεραίνει ‘’…ότι µε τις µεθόδους που έχουµε στη διάθεση
µας είναι αδύνατο να βρούµε µια σχετική διαφορά στο βάρος ή στο
µέγεθος του µετωπιαίου λοβού εξαιτίας του φύλου και πιθανά δεν
υπάρχει καµία…’’. Στο τέλος αναφέρει ότι ‘’ κάθε ισχυρισµός για
συγκεκριµένες διαφορές αποτυγχάνει όταν ελεγχθεί προσεκτικά, και ο
γενικός ισχυρισµός ότι ο τύπος εγκεφάλου της γυναίκας είναι εµβρυϊκός
ή τύπου πιθήκου, είναι κατά ένα µεγάλο µέρος ένας ισχυρισµός χωρίς
επιστηµονική βάση’’. Μέχρι οι ανατόµοι να εντοπίσουν συγκεκριµένες
διαφορές που µπορούν να ζυγιστούν ή να µετρηθούν ή µέχρι να
ξεχωρίσουν µια συλλογή από εγκεφάλους, οι υποθέσεις τους που
αφορούσαν αρσενικούς και θηλυκούς τύπους δεν έχουν επιστηµονική
αξία. Οι διαφορές φύλων που έχουν βρεθεί στη µακροσκοπική εµφάνιση
του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι σχετικά µικρές και αυτές που φαίνονται
αληθινές σχετίζονται µε µια διαφορά των φύλων στην πλαγίωση. Αυτό
δεν είναι ακριβώς µια καινούρια αντίληψη, από τη στιγµή που µια τέτοια
διαφορά προτάθηκε το 1880, που ο Crichton- Browne δήλωσε ότι ‘’η
τάση για συµµετρία των δύο µισών του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι
µεγαλύτερη στις γυναίκες από ότι στους άντρες’’. (Swaab & Hofman,
1984).
Ωστόσο σύµφωνα µε τους παραπάνω(1984), οι έρευνες του De
Lacoste- Utamzing & Holloway(1982), έδειξαν τότε ότι έφθασε ο καιρός
για να απαντήσουν σε αυτά που υποστήριζε ο Mall: ότι δεν υπάρχει
διαφοροποίηση είτε στη γονατοειδή δοµή είτε στο σπληνίο του
µεσολοβίου λόγω του φύλου. Αυτοί από επιφανειακές µετρήσεις έδειξαν
ότι το σπληνίο του µεσολοβίου των γυναικών είναι πιο µεγάλο και πιο
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στρογγυλό από το αντίστοιχο των αντρών. Αυτό ταιριάζει µε την
υπόθεση ότι ο θηλυκός εγκέφαλος είναι λιγότερο πλευριωµένος , όπως η
τάση που βρέθηκε για το αριστερό κροταφικό επίπεδο(την εµβυθισµένη
περιοχή στα πλάγια του κρανίου) ότι είναι µεγαλύτερο στους ενήλικες
άντρες από ότι στις γυναίκες.
Μετά τις έρευνες του de Lacoste- Utamzing & Holloway ο
φυλετικός διµορφισµός του µεσολοβίου έχει έρθει στην επιφάνεια. Ενώ
έχει παρατηρηθεί µια αξιοσηµείωτη διαφορά φύλων στο µέγεθος του
µεσολοβίου δεν υπήρχαν αξιόπιστες αποδείξεις για φυλετικό διµορφισµό
της περιοχής. Με διάφορα κριτήρια σηµειώθηκαν αρκετές διαφορές στο
σχήµα, κυρίως στο σπληνίο του µεσολοβίου, το οποίο είχε πιο στρογγυλό
σχήµα στις γυναίκες και το συνολικό πλάτος του ήταν επίσης
µεγαλύτερο.(Allen, Richey, Chai, Gorski, 1991).
Επιπλέον ένας αριθµός µελετών έχουν γίνει για να εξεταστεί αν
υπάρχει διαφορά του µεσολοβίου ανάµεσα σε θηλυκά και αρσενικά ή
ανάµεσα σε αριστερόχειρα ή δεξιόχειρα άτοµα. Η πλειοψηφία των
µελετών δεν έχει παρουσιάσει σηµαντικές διαφορές. Αν και το συνολικό
µέγεθος του µεσολοβίου δεν παρουσιάζει αξιόπιστες διαφοροποιήσεις
ανάµεσα στις οµάδες, πρόσφατες έρευνες έχουν εντοπίσει διαφορές σε
µια περιοχή που ονοµάζεται ισθµός. ∆ιαφορετικά µέρη του µεσολοβίου
περιέχουν νευρικές ίνες που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές του
φλοιού. Ανατοµικά ευρήµατα έχουν δείξει ότι ο ισθµός περιέχει ίνες που
προέρχονται από την αριστερή κατώτερη περιοχή της γλώσσας και την
αντίστοιχη περιοχή από τα δεξιά, και που τα δύο µαζί περιλαµβάνουν το
κροταφικό επίπεδο. Το µέγεθος του ισθµού µπορεί να εξαρτάται εν µέρει
από την έκταση της ασυµµετρίας ανάµεσα στο µέγεθος του αριστερού
και δεξιού κροταφικού επιπέδου. Τα αρσενικά που είχαν µεγαλύτερο
µέγεθος του ισθµού είχαν την τάση να εµφανίζουν µικρότερες
ηµισφαιρικές διαφορές στο κροταφικό επίπεδο, το οποίο µε τη σειρά του
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µπορεί να σχετίζεται µε µεγαλύτερη ετερόπλευρη αντιπροσώπευση των
λειτουργιών της γλώσσας.

Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι όταν

σηµαντικές λειτουργίες της γλώσσας αντιπροσωπεύονται και στα δύο
ηµισφαίρια τότε πιθανά να βασίζονται στην διηµισφαιριακή επικοινωνία
και σε ένα µεγαλύτερο ισθµό. Αυτή η ερµηνεία υποστηρίζεται από
αποδείξεις ότι ο ισθµός είναι µεγαλύτερος στους άντρες που δείχνουν
σηµεία

αριστεροχειρίας

και

έχουν

µεγαλύτερη

πιθανότητα

να

αντιπροσωπεύεται η γλώσσα ετερόπλευρα από ότι στα δεξιόχειρα
αρσενικά. Σε αντίθεση στα θηλυκά δεν υπάρχει σχέση µεταξύ του
µεγέθους του ισθµού και της προτίµησης του χεριού. Αυτό σχετίζεται µε
την άποψη ότι τα αρσενικά και τα θηλυκά διαφέρουν στην οργάνωση του
φλοιού για τις λειτουργίες της γλώσσας.(Clarke, 1994).

Εικόνα 2: corpus callosum splenium: το µεσολόβιο ή δέσµη ινών, που ενώνει τα δύο ηµισφαίρια,
στο πίσω τµήµα του είναι πιο φαρδύ στις γυναίκες απ’ότι στους άντρες(Καραπέτσας,1988).

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

25

Εικόνα 3: Απεικόνιση του µεσολοβίου.

β.∆ιαφορές στην οργάνωση του εγκεφάλου
Ο όρος φυλετικός διµορφισµός χρησιµοποιείται για να δείξει
διαφορές στο σχήµα των δοµών και σε πολλές περιπτώσεις για τις
λειτουργικές διαφορές φύλων. Ο όρος φυλετική διλειτουργικότητα
χαρακτηρίζει διαφορές των φύλων σε φυσιολογικές και βιοχηµικές
λειτουργίες αλλά και λειτουργίες πίσω από τη συµπεριφορά. Συχνά ο
διµορφισµός των φύλων δείχνει να εξαρτάται από την παρουσία των
ανάλογων ορµονών κατά τη διάρκεια µιας κρίσιµης περιόδου ανάπτυξης
και υπόκειται της σεξουαλικής διλειτουργικότητας. Συνήθως η
διλειτουργική συνέπεια µερικών από αυτών των ανατοµικών και
κυτταρολογικών διαφορών φύλου φαίνεται. Ωστόσο είναι αρκετά
δύσκολο να αναλυθεί λεπτοµερώς η λειτουργική σηµασία µιας
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συγκεκριµένης µορφολογικής διαφοράς των φύλων. Αυτό συµβαίνει για
κάποιους λόγους: 1. Οι φυλετικά δίµορφες δοµές εντοπίζονται σε
περιοχές του εγκεφάλου µε περισσότερες από µια φυσιολογικές
λειτουργίες. 2. Οι νευρωνικές συνδέσεις µιας φυλετικά δίµορφης
περιοχής συχνά δεν κατανοούνται εντελώς. 3. Αν και πολλές φυλετικά
διλειτουργικές φυσιολογικές λειτουργίες επηρεάζονται από τα στεροειδή
ελάχιστες αναφερόµενες δοµικές διαφορές φύλων δέχονται την ανάλογη
επίδραση των στεροειδών στην ενήλικη ζωή. (Rhodes & Rubin, 1999).
Από την κύηση µέχρι την ενήλικη ζωή τα στεροειδή φύλου
επηρεάζουν τον εγκέφαλο οργανωτικά( κυρίως περιγεννητικά στους
ανθρώπους) και ενεργοποιητικά (στην εφηβεία και έπειτα). Στα πρώτα
στάδια της εµβρυϊκής ανάπτυξης τα οιστρογόνα συµµετέχουν στη
φυλετική διαφοροποίηση του εγκεφάλου. Η τεστοστερόνη που
εκκρίνεται στην πρώιµη νεογνική ζωή µέσω των υποδοχέων των
ανδρογόνων ή την αρωµατοποίηση των οιστρογόνων δρα έτσι ώστε να
αποθηλεοποιήσει και να αρρενοποιήσει τις εγκεφαλικές δοµές και τη
λειτουργία τους. Αυτή η διαδικασία προκαλεί δοµικές και λειτουργικές
διαφορές στον υποθάλαµο, στα υψηλά γνωστικά κέντρα, στα
αισθητηριακά και γάγγλια του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος και σε
δοµές του µεταιχµιακού συστήµατος, στο µεσεγκέφαλο, στο εγκεφαλικό
στέλεχος και στο βασικό προσθεγκέφαλο.(χωρίς χρονολογία).
Ένα και µόνο γονίδιο καθορίζει τον τύπο του γεννητικού αδένα, ο
οποίος στη συνέχεια επηρεάζει το ορµονικό περιβάλλον του αναπτυσσόµενου εµβρύου ή βρέφους. Οι συγκεκριµένοι ιστοί αναπτύσσονται
σύµφωνα µε φυλετικώς δίµορφες σειρές (δηλαδή σε κάθε χαρακτηριστικό που είναι διαφορετικό στο αρσενικό και στο θηλυκό) ,
ανάλογα µε την επίδραση φυλετικών ορµονών. Οι ιστοί που
αναπτύσσονται είναι ευαίσθητοι

σε ορµόνες µόνο κατά τη διάρκεια

κρίσιµων φάσεων. Ποιο γονίδιο όµως καθορίζει τον τύπο του γεννητικού
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αδένα; Το χρωµατοσωµικό φύλο καθορίζεται κατά τη γονιµοποίηση. Το
σπερµατοζωάριο συµβάλλει µε ένα χρωµόσωµα( χ ή ψ). Αυτό καθορίζει
εάν ο εµβρυϊκός γεννητικός αδένας θα διαφοροποιηθεί σε όρχι ή σε
ωοθήκη. Μετά επιδρούν οι ορµόνες. Εάν υπάρχει χρωµατόσωµα ψ, τότε
αναπτύσσονται όρχεις και οι ορµονικές τους εκκρίσεις οδηγούν στην
ανάπτυξη ενός φαινοτυπικού αρσενικού. Εάν υπάρχουν χρωµατοσώµατα
χ, τότε αναπτύσσονται ωοθήκες, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη ενός
φαινοτυπικού θηλυκού. Η κρίσιµη για τον καθορισµό φύλου περιοχή
εντοπίζεται στο βραχίονα του χρωµατοσώµατος ψ. (Money & Ehrhdart,
1982). Όλα τα χαρακτηριστικά που εµφανίζουν φυλετικό διµορφισµό,
συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης του εγκεφάλου, εξαρτώνται από
την παρουσία ή την απουσία ενός ή περισσοτέρων γονιδίων στο βραχίονα
του ψ( αποτελεί δηλαδή ένα δυαδικό διακόπτη για φυλετικό διµορφισµό).
(Kandel, Schwartz &Jessell, 1999).
Σύµφωνα µε τον ίδιους (1999), στο αναπτυσσόµενο νευρικό
σύστηµα οι στεροειδείς ορµόνες δηµιουργούν ένα ειδικό για το φύλο
πρόγραµµα, το οποίο στον ενήλικο οδηγεί στην έκφραση συγκεκριµένης
φυλετικής συµπεριφοράς, ως απόκριση στον ορµονικό ερεθισµό. Ο
γενότυπος του αρσενικού και του θηλυκού είναι συµβατός και µε τους
δύο φαινότυπους του εγκεφάλου. Έως ένα βαθµό ο φυλετικός
φαινότυπος

του

εγκεφάλου

καθορίζεται

από

την

επίδραση

συγκεκριµένων στεροειδών ορµονών κατά τη διάρκεια µιας κρίσιµης
περιόδου. Άρα η δράση των γεννητικών ορµονών στο αναπτυσσόµενο
νευρικό σύστηµα είναι δοµική και µόνιµη.
Σύµφωνα

µε

τους

Swaab&Hofman(1984),

αν

οι

µόνιµες

µορφολογικές διαφορές στον ανθρώπινο εγκέφαλο προκαλούνται όντως
από τις ορµόνες φύλου κατά τη διάρκεια ανάπτυξης µε τον ίδιο τρόπο
όπως έχει παρατηρηθεί στα πειράµατα ζώων, ο µορφοµετρικός
καθορισµός των µόνιµων αλλαγών στη µετέπειτα ζωή στο ανοσοποιηΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
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τικοκυτταρικοχηµικό σύστηµα ίσως δώσει πληροφορίες που αφορούν
την έκθεση ενός εµβρύου σε στεροειδή ή άλλα δυνητικά δηλητηριώδη
χηµικά. Αν συµβαίνει κάτι τέτοιο θα ήταν σηµαντικός ο έλεγχος, µε
παρόµοια µεθοδολογία, της υπόθεσης ότι οι προγεννητικές ορµονικές
επιδράσεις στη διαφοροποίηση του εγκεφάλου βρίσκονται πίσω από
καταστάσεις όπως η οµοφυλοφιλία.
Είναι πολύ πιθανό οι γνωστικές λειτουργίες στον άνθρωπο να
εµφανίζουν φυλετικό διµορφισµό σύµφωνα και µε µετρήσεις σε ένα
είδος πιθήκου, τον µακάκο. Η ανάπτυξη των µετωπιαίων λοβών σε αυτόν
τον πίθηκο παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό. Βλάβη στον κογχικό
προµετωπιαίο φλοιό αυτού του είδους αρσενικού πιθήκου, νεογέννητου
και ενήλικα, προκαλεί προβλήµατα στη διάκριση του χώρου και
παρατηρείται υστέρηση αποκρίσεων, ενώ οι θηλυκοί δεν έχουν τις ίδιες
ατέλειες µέχρι την ηλικία των 15 µε 18 µηνών. Η βλάβη σε αυτήν
περιοχή του εγκεφάλου εξαρτάται από την ηλικία. Στο αρσενικό
σηµειώνεται πρωιµότερη συµµετοχή του µετωπιαίου φλοιού στη µάθηση
έργων µε τα οποία εκτιµάται η διακριτική ικανότητα στο χώρο. Η
χορήγηση ανδρογόνων πριν από τη γέννηση αναπτυσσόµενων θηλυκών
εµβρύων εξαφανίζει αυτή τη διαφορά φύλου. Ακόµα ο µετωπιαίος φλοιός
αυτών των πιθήκων έχει διαφορά στο ρυθµό αναπτυξής του(Kandel,
Schwartz &Jessell, 1999).

γ.∆ιαφορές στο σχετικό µέγεθος του εγκεφάλου
Από τα µέσα του 19ου αιώνα είναι γνωστό ότι η διαφορά φύλων στο
απόλυτο βάρος του εγκεφάλου υπάρχει στη γέννηση. Η πρόσφατη
βιβλιογραφία βρίσκεται σε απόλυτη συµφωνία µε νωρίτερα ευρήµατα, αν
και υπάρχει ευρεία διαφοροποίηση στις τιµές. Η συλλογή υλικού που
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διαφέρει σε αναφορά µε την αιτία του θανάτου, την ώρα της γέννησης
και την κατάσταση διατροφής ίσως παίζουν ρόλο για τις διαφορές. Αν
και στο µέσο όρο τα αρσενικά νεογνά έχουν µεγαλύτερους εγκεφάλους
από ότι τα θηλυκά, υπάρχει επίσης διαφορά στο σώµα, το βάρος και το
ύψος των νεογνών ανάµεσα στα φύλα. Συνεπώς κάποιος µπορεί να
θεωρήσει την πιθανότητα ότι ο διµορφισµός των φύλων στους
εγκεφάλους των νεογνών είναι αποτέλεσµα διαφορών στην ανάπτυξη. Τα
θηλυκά νεογνά θα έχουν βάρος εγκεφάλου παρόµοιο µε των αρσενικών
σε συγκρίσιµο βάρος σώµατος. Σε αντίθεση µε το βάρος του εγκεφάλου
των νεογνών, οι τιµές περιφέρειας του

κεφαλιού στη γέννηση

αποκαλύπτουν µια διαφορά της τάξεως 2 µε 3%. Κάτι ανάλογο είχε
βρεθεί και για το ύψος. Συγκρίνοντας τις διαφορές ανάµεσα στις
µεταβλητές, θα έπρεπε να δοθεί έµφαση στο ότι είναι σηµαντικό να
λαµβάνονται υπόψη διαφορές στις διαστάσεις. ∆ιακυµάνσεις σε
γραµµικές µετρήσεις όπως η περιφέρεια του εγκεφάλου δεν µπορούν να
συγκριθούν µε διακυµάνσεις σε παραµέτρους όπως το βάρος ή ο όγκος
του εγκεφάλου.(Swaab&Hofman,1984).
Ένας φυλετικός διµορφισµός στο βάρος του εγκεφάλου και την
περιφέρεια του κεφαλιού παρουσιάζεται επίσης στην εφηβεία. Οι πηγές
δείχνουν χαµηλότερο βάρος και µικρότερη περιφέρεια στις γυναίκες
σύγκριση µε τους άντρες. Αυτό έχει οδηγήσει σε αντιδράσεις που
µπορούν να συσχετιστούν µε την απευθείας σχέση που παρουσιάζεται
στη βιβλιογραφία ανάµεσα στο µέγεθος του εγκεφάλου και την
πνευµατική χωρητικότητα. Έτσι ο Röse (1905) που ερεύνησε έναν
αριθµό Γερµανών καθηγητών καθηγητών και στρατιωτικών κατέληξε: Οι
καθηγητές έχουν µεγαλύτερα κεφάλια από τους υπαλλήλους. Οι
κανονικοί καθηγητές έχουν τα µεγαλύτερα κεφάλια και ακολουθούν οι
υπόλοιποι. ∆ε χρειάζεται να αναρωτιόµαστε για την περιφέρεια των
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κεφαλιών

των

γυναικών

για

την

ευφυΐα

γιατί

δεν

υπάρχει!

(Swaab&Hofman,1984).
Παρόλες τις συγκλονιστικές δηλώσεις, φαίνεται πιθανή η υπόθεση
ότι η ευφυία καθορίζεται εν µέρει από το ποσό της εγκεφαλικής ουσίας
που ΄΄περισσεύει΄΄ από την απαιτούµενη για να δεχθεί αισθητηριακές
πληροφορίες και κινήσεις ελέγχου των µυών. Το απόλυτο µέγεθος του
εγκεφάλου δεν είναι ωστόσο όλη η ιστορία από τη στιγµή που πρέπει να
ληφθούν υπόψη διαφορές στο µέγεθος του σώµατος. Αυτό σηµαίνει ότι
κατά µέσο όρο η διαφορά 11-12% στο βάρος του ενήλικου εγκεφάλου
ανάµεσα στα φύλα ίσως είναι ένα καθαρά φαινόµενο µετρήσεων, όπως
στα νεογνά. Η διαφορά φύλων στη σχετική περιφέρεια του εγκεφάλου
φαίνεται να εξαφανίζεται µετά το αυξητικό τίναγµα της εφηβείας. Ο
διµορφισµός στο σχετικό µέγεθος του εγκεφάλου από την άλλη που
εµφανίζεται γύρω στο 2ο έτος, παραµένει σε όλη τη διάρκεια της ζωής.
Φαίνεται ότι η φάση της ραγδαίας ανάπτυξης του εγκεφάλου στα
αρσενικά παρατείνεται σε σύγκριση µε τα θηλυκά, προκαλώντας ένα
µεγαλύτερο βάρος του εγκεφάλου σχετικό µε το ύψος. Αν αυτό έχει
σχέση µε τη νευρωνική λειτουργία δε µπορεί να απαντηθεί προς το
παρόν. (Swaab&Hofman,1984).
Σύµφωνα ακόµα µε ένα άλλο εύρηµα οι άντρες έχουν περισσότερα
εγκεφαλικά κύτταρα απ’ότι οι γυναίκες. ∆ιάφοροι παράγοντες θα
µπορούσαν να συσχετιστούν µε αυτό το εύρηµα όπως οι διαφορές στο
µέγεθος του σώµατος και η αναλογία του µεγέθους του σώµατος µε τον
εγκέφαλο.
Ακόµα έχει βρεθεί ότι οι περιοχές Broca – Wernicke ( στο µετωπιαίο
και κροταφικό λοβό) είναι µεγαλύτερες στις γυναίκες. Μετρήσεις του
όγκου της φαιάς ουσίας έδειξαν ότι η περιοχή Broca( στον
πλαγιοµετωπιαίο προµετωπιαίο φλοιό) έχει 23% και η περιοχή Wernicke(
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στον ανώτερο κροταφικό φλοιό) 13% περισσότερο όγκο σε γυναίκες από
ότι σε άντρες.(Sabbattini,1997).
δ.Λειτουργικές και µικροσκοπικές διαφορές
Πέρα από το ενδιαφέρον που έχει, η µελέτη των διαφορών µεταξύ
των φύλων στην οργάνωση του εγκεφάλου είναι σηµαντική επειδή
συνεισφέρει στο ευρύτερο ερώτηµα των ατοµικών διαφορών στην
οργάνωση

του

εγκεφάλου

και

στις

ικανότητες.

Μελετώντας

φυσιολογικές διακυµάνσεις στη δοµή του εγκεφάλου, µαζί µε τις
λειτουργικές τους συνέπειες, µπορούµε να αναγνωρίσουµε καθαρότερα
τις λειτουργικές µονάδες και ίσως να ξεκινήσουµε να κατανοούµε πως
συγκεκριµένα βιολογικά χαρακτηριστικά περιορίζουν ή ενισχύουν
λειτουργικές ικανότητες. Έτσι όταν διαφορές στη νευροψυχολογική
λειτουργία µπορούν να συσχετιστούν µε χαρακτηριστικά του κάθε
ατόµου όπως το φύλο ή η προτίµηση του χεριού µπορούµε να
µελετήσουµε

τις

επιδράσεις

συγκρίνοντας

κατάλληλους

της

µέσους

διακύµανσης
όρους

του

εγκεφάλου

υπό-οµάδων(φύλου

ή

χεριού).(Kimura& Harshman,1984).
Σύµφωνα µε τους Swaab & Hofman, αποδείξεις για την παρουσία
λειτουργικών διαφορών στον άνθρωπο έχουν συσσωρευτεί τις τελευταίες
δεκαετίες, όπως για παράδειγµα η γυναικεία υπεροχή σε συγκεκριµένες
λεκτικές δοκιµασίες και η αντρική υπεροχή στη λειτουργία του χώρου.
Έχουν αναφερθεί ακόµα διαφορές στον ύπνο και στην πλαγίωση( στη
γλώσσα). Επιπλέον διαφορές στην εγκεφαλική οργάνωση του λόγου και
λειτουργίες πράξεων έχουν προκύψει από µελέτες αντίστοιχα αφασικών
και απραξικών ασθενών. Παρόλες αυτές τις µελέτες η πιθανότητα για µια
βάση αντίστοιχου υλικού στον εγκέφαλο που να στηρίζει αυτές τις
διαφορές έχει απορριφθεί. Το σηµείο εκκίνησης και το ιδεώδες του
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συγγραφέα Couperus ήταν η ‘’androgynous’’ ανθρώπινη ύπαρξη που
υποθετικά κατέχει και τα αρσενικά και τα θηλυκά χαρακτηριστικά σε ίση
αναλογία. Αυτή η αντίληψη

έχει αξιοποιηθεί από το κίνηµα

ανεξαρτησίας των γυναικών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών,
µερικές φορές στο σηµείο του δογµατισµού, όπου η πιθανότητα
οποιουδήποτε διµορφισµού απαρνείται όσον αφορά στη λειτουργία του
εγκεφάλου. Για παράδειγµα η Germaine Geer (1972) δηλώνει ‘’…αν και
οι ορµόνες φύλου µπαίνουν στον εγκέφαλο δεν υπάρχει συσχέτιση
µεταξύ αυτού του φυσιολογικού γεγονότος και της πνευµατικής
χωρητικότητας ή συµπεριφοράς’. Πραγµατικά, µακροσκοπικά οι
οµοιότητες και όχι οι διαφορές ανάµεσα στους αρσενικούς και θηλυκούς
ανθρώπινους εγκεφάλους είναι πιο εντυπωσιακές, αλλά υπάρχουν
λειτουργικές διαφορές. Ωστόσο, πρόσφατες βιοχηµικές και µικροσκοπικές παρατηρήσεις στο ζωικό βασίλειο δείχνουν ότι στον εγκέφαλο
παρόµοιες µακροσκοπικές δοµές µπορούν να χτιστούν από διµορφικά
συστήµατα νευροδιαβιβαστών και µπορούν να περιέχουν διαφορές σε
πρότυπα συναπτικού καθορισµού , κυτταρικό µέγεθος περιοχών,
πυκνότητα και αριθµό δενδριτών. Ακόµα οι φυλετικά διµορφικές
περιοχές µπορεί να διαφέρουν στο περιεχόµενο νευροδιαβίβασης και
συνδέσεων. Όµως η γνώση των συγκεντρώσεων διαβιβαστών παρέχει
λίγες πληροφορίες για τη λειτουργική δραστηριότητα του συστήµατος
που µελετάται, η οποία µπορεί να βγει από τη συγκέντρωση των
υποδοχέων, την συγκέντρωση των στοιχείων και τη δραστηριότητα των
ενζύµων που είναι υπεύθυνοι για τη σύνθεση και το µεταβολισµό του
διαβιβαστή. Επιπλέον πληροφορίες για τη φυλετική διλειτουργικότητα
µιας περιοχής µπορεί να αποκτηθεί όταν συνδυαστούν πληροφορίες
διαβιβαστών µε ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες, µελέτες γοναδικών
στεροειδών και µελέτες βλαβών.(Rhodes & Rubin,1999). Μελέτες για τη
µικροσκοπική και βιοχηµική διαφοροποίηση µόλις έχουν ξεκινήσει, αλλά
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η διαφορά φύλων όσον αφορά στο περιεχόµενο του υποθαλάµου στο
ανθρώπινο έµβρυο, ήδη υποστηρίζει την πιθανή παρουσία τέτοιων
διαφορών στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
ε.Άλλες δοµικές διαφορές
Ανατοµικά τα δύο φύλα εκτός από τις γονάδες(αναπαραγωγικά
όργανα) διαφέρουν και σε ορισµένα τµήµατα του νευρικού συστήµατος,
ιδιαίτερα του υποθαλάµου. Για παράδειγµα ένα τµήµα του έσω πυρήνα
της προ- οπτικής περιοχής του υποθαλάµου είναι σαφώς µεγαλύτερο στα
αρσενικά άτοµα σε σχέση µε τα θηλυκά (2 µε 3 φορές µεγαλύτερο στους
ανθρώπους). Αυτές οι διαφορές εµφανίζονται σε πρώιµη ηλικία εξαιτίας
των οργανωτικών δράσεων κάποιων ορµονών.(Kalat, 1998). Το µέγεθος
της διαφοράς στις φυλετικές συµπεριφορές σε ένα συγκεκριµένο είδος
µπορεί να συσχετίζεται δυνατά ή όχι µε έναν ορµονικά εξαρτώµενο
φυλετικό διµορφισµό. Για παράδειγµα, το µέγεθος του ανώτερου πυρήνα
του υποθαλάµου στα αρσενικά και θηλυκά ποντίκια είναι συγκρίσιµο και
τα αρσενικά µε τα θηλυκά δείχνουν παρόµοια επίπεδα σεξουαλικής
συµπεριφοράς όταν τους χορηγηθεί τεστοστερόνη ως ενήλικες. Στα
αρσενικά ποντίκια ωστόσο ο όγκος του φυλετικά διµορφικού πυρήνα του
υποθαλάµου είναι µεγαλύτερος από ότι στα θηλυκά ποντίκια και
σχετίζεται θετικά µε την αντρική σεξουαλική συµπεριφορά.(Rhodes &
Rubin,1999).
Η δράση της τεστοστερόνης στη µετατροπή της δοµής και της
λειτουργίας του προοπτικού πυρήνα

εξαρτάται σηµαντικά από την

παρουσία αρωµατάσης ,που τη µετατρέπει σε οιστραδιόλη, η
ενδοκυτταρική δράση της οποίας είναι υπεύθυνη για τη δοµή και τη
λειτουργία στην αρσενική µορφή. Ίσως να ήταν αναµενόµενο ο πυρήνας
να αρρενοποιείτο σε αρσενικά και θηλυκά αφού εκτίθεται σε µεγάλα
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επίπεδα οιστραδιόλης ενδοµήτρια. Στην περίπτωση των ποντικιών η
εξήγηση είναι ότι µια πρωτεΐνη που κυκλοφορεί στο αίµα των εµβρύων,
η άλφα, δεσµεύει την οιστραδιόλη και την εµποδίζει από το να περάσει
τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό και να φθάσει τους νευρώνες του
προοπτικού πυρήνα. Η τεστοστερόνη που δε δεσµεύεται από την
πρωτεΐνη έχει πρόσβαση στον πυρήνα και µετατρέπεται από την
αρωµατάση σε οιστραδιόλη και αλλάζει το πρότυπο των κυττάρων.
(Geschwind& Galaburda, 1987).
Ακόµα η προοπτική υποθαλαµική περιοχή περιλαµβάνει το µέσο και
πλάγιο προοπτικό πυρήνα. Πολλοί νευρώνες στην προοπτική περιοχή και
κοντά στον ανώτερο υποθάλαµο περιέχουν υποδοχείς ανδρογόνων και
οιστρογόνων. Ο ερεθισµός αυτών των περιοχών έχει δείξει ότι σχετίζεται
µε τη σεξουαλική συµπεριφορά στα ζώα. Βλάβη στην προοπτική περιοχή
επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την τάση συνουσίας σε πολλά είδη. Τα
νεύρα που προβάλλουν στη µέση προοπτική περιοχή εµφανίζονται στην
έλικα του προσαγωγίου, στον ιππόκαµπο, στο διάφραγµα και στον
πλάγιο ηνιακό πυρήνα ( δοµές του µεταιχµιακού συστήµατος). Η µέση
προοπτική περιοχή δέχεται πληροφορίες από το οσφρητικό σύστηµα και
τη stria terminalis και προβάλλει στην περιυδραγωγό

ουσία του

µεσεγκεφάλου και στον πρόσθιο κοιλιακό µυελό. Και οι δύο αυτές
περιοχές του εγκεφαλικού στελέχους εµπλέκονται στον έλεγχο των
σηµάτων πόνου, στη σεξουαλική συµπεριφορά και στην πυροδότηση
µητρικών και αµυντικών συµπεριφορών. Ένας ή περισσότεροι πυρήνες
στη µέση προοπτική περιοχή είναι σεξουαλικά διµορφικοί στα ζώα. Αυτό
όµως είναι συζητήσιµο για τους ανθρώπους. Ένα σύνολο νευρώνων
ονοµάζεται φυλετικά δίµορφος πυρήνας. Είναι γνωστός και ως
INAH1(interstitial nucleus of the anterior hypothalamus: διάµεσος
πυρήνας του ανώτερου υποθαλάµου). Κατά τη γέννηση περιέχει µόνο το
20% του αριθµού των νευρώνων που παρατηρούνται στα 2 µε 4 χρόνια.
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Μετά την ηλικία των 4 ο κυτταρικός αριθµός µειώνεται στα κορίτσια
αλλά παραµένει σταθερός στα αγόρια. ∆εν παρατηρείται διαφορά στον
αριθµό των κυττάρων στο φυλετικά δίµορφο πυρήνα ανάµεσα σε
οµοφυλόφιλους και ετεροφυλόφιλους άντρες. Ο ανώτερος πυρήνας που
αναφέρεται και ως INAH3 είναι επίσης φυλετικά διµορφικός. Είναι
µεγαλύτερος στα αρσενικά και περιέχει σχεδόν το διπλάσιο αριθµό
νευρώνων στα ενήλικα αρσενικά από ότι στα ενήλικα θηλυκά. (Clark &
Nashaat, 1999)(Schneider & Tarshis, 1995).
Μία δοµή που έχει ερευνηθεί για διαφορά ανάµεσα στους άντρες
και τις γυναίκες είναι ο υπερχιασµατικός πυρήνας. Αυτός θεωρείται το
ενδογενές υποθαλαµικό ρολόι που ρυθµίζει τους κιρκάδιους ρυθµούς,
όπως τους κύκλους του ύπνου και επιπλέον παίζει ρόλο σε µεγαλύτερα
ρυθµικά φαινόµενα όπως τον κύκλο ωαρίων. Το γεγονός ότι τα δύο φύλα
διαφέρουν στους ρυθµούς τους δίνει ιδιαίτερο βάρος στη δοµή
αυτή.(Swaab& Hofman, 1984).
Μέχρι πρόσφατα η ύπαρξη αυτού του πυρήνα στον ανθρώπινο
εγκέφαλο δεχόταν αµφισβήτηση επειδή ήταν δύσκολο να διακριθεί, οι
νευρώνες αγγειοπιεσίνης1 διευκολύνουν τη διάκριση της δοµής. Αυτά τα
κύτταρα υπάρχουν από τη γέννηση και στα ποντίκια εννευρώνουν τον
περικοιλιακό πυρήνα, το αγγειακό όργανο του τελικού πετάλου( του
υποθαλάµου) και το µεσοπλάγιο υποθαλαµικό πυρήνα. Οι δύο τελευταίες
δοµές εµπλέκονται στη ρύθµιση του έµµηνου κύκλου και µελέτες σε ένα
είδος επίµυος έδειξαν ότι οι νευρώνες της αγγειοπιεσίνης του
υπερχιασµατικού πυρήνα ίσως είναι απαραίτητοι για έναν κανονικό
κύκλο των ωοθηκών. Ακόµα έχει διαπιστωθεί µια διαφορά φύλων στη
διάµετρο αυτού του πυρήνα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η διάµετρος του
πυρήνα στις γυναίκες ήταν 43% µεγαλύτερη απ’ότι στους άντρες.
1

Ορµόνη που εκκρίνεται από τα κύτταρα των υποθαλαµικών πυρήνων και αποθηκεύεται στην οπίσθια
υπόφυση, απ’όπου ελευθερώνεται όταν χρειάζεται.
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αγγειοπιεσίνης στο µέσο του πυρήνα ήταν 43% µικρότερη στις γυναίκες.
Ο συνολικός όγκος, η πυκνότητα και ο αριθµός των κυττάρων του
πυρήνα αυτού αποδείχθηκε ότι είναι όµοιος στα δύο φύλα , έτσι η
διαφορά είναι βασικά σχήµατος. Αυτό είναι το πρώτο σύστηµα
διαβιβαστών στον ανθρώπινο εγκέφαλο για το οποίο έχει εκδηλωθεί
διαφορά. Η λειτουργική εµπλοκή του σχήµατος του υπερχιασµατικού
πυρήνα του υποθαλάµου δεν είναι ακόµα ξεκάθαρη. (Swaab& Hofman,
1984).
Μια άλλη δοµή που έχει µελετηθεί για διαφορές στα δύο φύλα είναι
η οπισθοκεντρική αύλακα, το όριο δηλαδή ανάµεσα στην άνω παρυφή
της έλικας του κατώτερου βρεγµατικού λοβού και η κατώτερη άποψη του
σωµατοαισθητηριακού φλοιού στην µετακεντρική έλικα. Υπάρχουν
κάποιες αναφορές ανατοµικής ασυµµετρίας στη γειτονική κεντρική
αύλακα σε σχέση µε την προτίµηση του χεριού και στον κατώτερο
βρεγµατικό λοβό . Η ερµηνεία για τη δεύτερη διαφορά βασίζεται στην
ηµισφαιριακή εξειδίκευση για τη γλώσσα και την οπτικοχωρική
επεξεργασία. Αντίθετα δεν υπάρχουν αναφορές για διαφορές φύλων στον
κινητικό ή σωµατοαισθητηριακό φλοιό παρά µόνο σε τρεις πηγές έχει
αναφερθεί φυλετικός διµορφισµός στον κατώτερο βρεγµατικό λοβό. Στην
πρώτη, η σχισµή Sylvius, παρεκκλίνει πιο συχνά στο βρεγµατικό λοβό
στους άντρες απ’ότι στις γυναίκες, ειδικά στο δεξί ηµισφαίριο. Στη
δεύτερη, έχει παρατηρηθεί µεγαλύτερος ο όγκος του κατώτερου
βρεγµατικού λοβού στους άντρες σε σχέση µε τις γυναίκες. Στην τρίτη,
είχε βρεθεί ότι ο αριστερός αλλά όχι ο δεξιός κατώτερος βρεγµατικός
λοβός ήταν µεγαλύτερος στους άντρες. (Ide& Aboitiz , 2001).
Σε µια ακόµα µελέτη αναφέρθηκε µια φυλετική διαφορά στη σχισµή
της οπισθοκεντρικής αύλακας που επίσης περιορίζεται στο αριστερό
ηµισφαίριο. Στην πειραµατική διαδικασία καθορίστηκαν δύο πρότυπα: Ι.
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η αύλακα επεκτείνεται συνεχόµενα στη σχισµή Sylvius και ΙΙ. Η αύλακα
διακόπτεται. Αυτά τα πρότυπα αναγνωρίζονται εύκολα µε την οπτική
παρατήρηση από τη στιγµή που η έλικα µπορεί να είναι είτε συνεχής είτε
να µη συνεχίζεται. Με την ανάλυση των κατανοµών των δύο τύπων
βρέθηκαν τα εξής: α) σε ολόκληρο το δείγµα υπήρχε ίση κατανοµή των
τύπων των σχισµών µεταξύ του δεξιού και του αριστερού ηµισφαιρίου,
έτσι η απουσία ασυµµετρίας επιβεβαιώθηκε ξεχωριστά για κάθε φύλο. β
) µια προκατάληψη φύλων φάνηκε στην κατανοµή των 2 τύπων, δηλαδή
ο τύπος Ι ήταν πιο συχνός στους άντρες αλλά στις γυναίκες ήταν πιο
συχνός ο τύπος ΙΙ. γ) χωρίζοντας το αριστερό και δεξί ηµισφαίριο σε
κάθε φύλο, η διαφορά φαινόταν συγκρίνοντας τις αριστερές πλευρές για
το αριστερό ηµισφαίριο. Τα δεδοµένα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ίση
κατανοµή των σχισµατικών προτύπων στα φύλα. Η ποικιλία στα
σχισµατικά πρότυπα ίσως αντανακλά την ποικιλία στην έκταση και τη
σύνδεση συγκεκριµένων φλοιικών περιοχών, συσχετιζόµενη µε την
οργάνωση του εγκεφάλου. (Ide& Aboitiz , 2001).
Σκοπός µιας ακόµα έρευνας ήταν η εξέταση των διαφορών λόγω
ηλικίας και φύλου στον όγκο της παρεγκεφαλίδας και της κοιλιακής
γέφυρας. Μεθοδολογικά οι όγκοι των παρεγκεφαλιδικών ηµισφαιρίων,
της σκωληκοειδούς δοµής( το µέσο τµήµα της παρεγκεφαλίδας) και της
κοιλιακής γέφυρας εκτιµήθηκαν από τις µετρήσεις ΜR 190 εθελοντών. Η
σχέση µεταξύ των όγκων των περιοχών, της ηλικίας και του φύλου
εκτιµήθηκε λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο µέγεθος του
σώµατος(ύψος). Τα αποτελέσµατα έδειξαν µια µέση µείωση σχετική µε
την ηλικία στον όγκο των παρεγκεφαλιδικών ηµισφαιρίων και του
σκώληκα της παρεγκεφαλίδας, η συρρίκνωση των λοβίων του σκώληκα
ήταν οµοιόµορφη περίπου 2% κατά δεκαετία και το µέγεθος της
κοιλιακής γέφυρας δε σχετίζεται µε την ηλικία. Ακόµα ο όγκος των
παρεγκεφαλιδικών ηµισφαιρίων, της σκωληκοειδούς δοµής και της
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κοιλιακής γέφυρας ήταν µεγαλύτερος στους άντρες και ύστερα από
ρύθµιση της µεταβλητής του ύψους. Η µεγαλύτερη διαφορά εντοπίστηκε
στα παρεγκεφαλιδικά ηµισφαίρια και στον ανώτερο σκώληκα.(Raz,
Gunning-Dixon, Head, Williamson, Acker, 2001).
Επιπλέον, υπάρχουν αποδείξεις για ανατοµικές και λειτουργικές
διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα στα βασικά γάγγλια. Ο όγκος του
κερκοφόρου πυρήνα είναι µεγαλύτερος στις γυναίκες και η µείωση του
λόγω ηλικίας συµβαίνει µόνο στους άντρες. Ο µεταβολισµός στα βασικά
γάγγλια είναι µεγαλύτερος στα αρσενικά. Επιδηµιολογικές µελέτες έχουν
δείξει ότι η νόσος Πάρκινσον είναι πιο συχνή στους άντρες ενώ οι
γυναίκες ασθενείς διαφέρουν στα κινητικά συµπτώµατα, έχουν λιγότερο
έντονα συµπτώµατα και αναπτύσσουν µικρότερη δυσκινησία. Οι
φυλετικές διαφορές ίσως να συσχετίζονται µε τη ρύθµιση της ντοπαµίνης
του ραβδωτού σώµατος από τα οιστρογόνα και να εκδηλώνονται µε
ανάλογες συµπεριφορές σε ανθρώπους και ποντίκια. Για παράδειγµα, τα
θηλυκά ποντίκια έχουν µεγαλύτερη ακρίβεια σε µια κινητική διαδικασία
κατά τη διάρκεια του οίστρου και οι γυναίκες είναι πιο γρήγορες σε µια
διαδικασία διαδοχικών κινήσεων όταν είναι υψηλά τα επίπεδα
οιστραδιόλης.( Reavis & Overman,2001).
Σύµφωνα µε µια άλλη έρευνα, παρουσιάστηκαν αποδείξεις ότι αν
και οι άντρες έχουν περισσότερα κύτταρα στον εγκεφαλικό φλοιό, στις
γυναίκες παρατηρείται µεγαλύτερο διάστηµα ανάµεσα στα κυτταρικά
σώµατα. Αυτό ίσως µπορεί να εξηγήσει γιατί οι γυναίκες είναι πιο
επιρρεπής στην άνοια από ότι οι άντρες γιατί αν και οι δύο µπορεί να
χάνουν τον ίδιο αριθµό νευρώνων λόγω της ασθένειας οι άντρες έχουν
περισσότερα κύτταρα από τις γυναίκες

και λειτουργικά µπορεί να

υπάρχει µικρότερη απώλεια.(Sabbattini, 1997).
Τέλος, οι οπτικές και ακουστικές αποκρίσεις προέρχονται από τον
ερεθισµό του κροταφικού λοβού. Ωστόσο αυτές οι αποκρίσεις
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παρατηρούνται πιο συχνά όταν ερεθίζεται ο δεξιός κροταφικός λοβός. Η
πυκνότητα των κυττάρων στο δεξί σε σχέση µε τον αριστερό ιππόκαµπο
ήταν µεγαλύτερη στους άντρες. Όµως δεν παρατηρήθηκε διαφορά
ανάµεσα στα φύλα ή στα ηµισφαίρια για την πρωταρχική ακουστική
περιοχή.( Clark & Nashaat, 1999).

στ. ∆ραστηριότητα των νευροδιαβιβαστών
Φυλετικές διαφορές έχουν αναφερθεί σχεδόν για όλα τα κεντρικά
χολινεργικά σηµεία. Στα φυσιολογικά ζώα, οι βασικές συγκεντρώσεις
Ach , η υψηλή τάση της απορρόφησης της χολίνης και η δραστηριότητα
της ακετυλάσης που εµπλέκεται στη σύνθεση της ακετυλοχολίνης
φαίνεται ότι είναι πιο ευαίσθητα στον ερεθισµό ή στον αποκλεισµό και
λιγότερα σταθερά µε την ηλικία στα θηλυκά σε σύγκριση µε τα
αρσενικά. Η δραστηριότητα της ακετυλοχολινεστεράσης φαίνεται να
είναι πιο ευαίσθητη στον ανταγωνισµό στα αρσενικά απ’ότι στα θηλυκά
αλλά δείχνει λιγότερη σταθερότητα µε την ηλικία στα θηλυκά συκριτικά
µε τα αρσενικά. Οι χολινεργικές περιοχές στο µεταιχµιακό σύστηµα των
θηλαστικών των αρσενικών, όπως η αµυγδαλή, ο ιππόκαµπος και ο
υποθάλαµος είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των θηλυκών
βασισµένες στον όγκο, την τοµή, το βάρος και τον κυτταρικό αριθµό. Ο
οίστρος στα θηλυκά επηρεάζει τη µεταφορά της χολίνης στον
αιµατοεγκεφαλικό φραγµό. Υψηλότερα επίπεδα ακετυλοχολίνης στον
ιππόκαµπο παρατηρούνται σε 3 µηνών ποντίκια κατά τη διάρκεια του
οίστρου και σε σχέση µε αρσενικά της ίδιας ηλικίας. Αυτές οι διαφορές
του ιπποκάµπου στα επίπεδα της ακετυλοχολίνης στα στάδια του οίστρου
παραλληρίζονται µε τις διαφορές στα ίδια επίπεδα στην προοπτική
περιοχή του υποθαλάµου και τις διακυµάνσεις που εξαρτώνται από τον
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κύκλο στην απορρόφηση της χολίνης σε αποµονωµένα εγκεφαλικά
µικροαγγεία. .(Rhodes & Rubin,1999).
Ακόµα σύµφωνα µε τους ίδιους(1999), έχει εκδηλωθεί µια πιο
ισχυρή χολινεργική αντίδραση στους εγκεφάλους των θηλυκών ποντικιών για άλλα τραυµατικά ερεθίσµατα, όπως το σοκ θερµότητας και η
χρόνια χορήγηση αιθανόλης. Η µεγαλύτερη ευαισθησία του θηλυκού
ιππόκαµπου σε έναν ανταγωνιστή ή σε µια νευροτοξίνη ίσως σχετίζεται
µε το γεγονός ότι υπάρχει µια πιο µεγάλη συγκέντρωση θέσεων γλυκοκο
ρτικοειδών. Επίσης τα θηλυκά ποντίκια δείχνουν µεγαλύτερη αντίδραση
στα γλυκοκορτικοειδή µετά από διάφορες µορφές στρες.
Σύµφωνα µε τη Hull, καθηγήτρια ψυχολογίας ο νευροδιαβιβαστής
της ντοπαµίνης µαζί µε την τεστοστερόνη, συνεισφέρει στη εξελικτική
διαφοροποίηση των φύλων και επισήµανε µια περιοχή του εγκεφάλου
όπου η ντοπαµίνη ασκεί έλεγχο στην αντρική σεξουαλική αντίδραση. Η
περιοχή αυτή είναι η µέση προοπτική και στο σηµείο αυτό η
τεστοστερόνη αυξάνει την έκκριση της ντοπαµίνης και µε αυτό τον
τρόπο ενεργοποιεί την σεξουαλική συµπεριφορά των αντρών στη
εφηβεία. (Baker,2001).
Η ίδια οµάδα ερευνητών έκανε παρόµοια πειράµατα στο
µεσοµεταιχµικό µέρος όπου

αυξάνει την κινητοποίηση για πολλούς

διαφορετικούς στόχους. Βρήκαν ότι ο αποκλεισµός της νευρωνικής
δραστηριότητας σε αυτό το σηµείο επιβράδυνε τη γενική κινητική
δραστηριότητα των αρσενικών ποντικιών αλλά δεν επηρέασε το ποσοστό
των προσπαθειών που επιδίωκε να είναι µε το αρσενικό.

Το

µεσοµεταιχµιακό σύστηµα είναι το κίνητρο που δίνεται στο αρσενικό
αλλά η µέση προοπτική περιοχή είναι ο κινητήριος τροχός που
κατευθύνει την προσοχή στο δεκτικό θηλυκό και τη συνουσία. Ελέγχει
τρεις σηµαντικές πλευρές της συµπεριφοράς: την επικέντρωση της
προσοχής στη δράση, την αύξηση της ικανότητας της συνουσίας και την
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παραγωγή διεγέρσεων και εκσπερµατίσεων. Με τη µέθοδο της
µικροδιάλυσης για την εντόπιση δείγµατος εγκεφαλικών νευροδιαβιβαστών και µε χρωµατογραφία για να τους ανιχνεύσουν η Hull και οι
συνεργάτες της καθόρισαν τις ορµόνες και τους νευροδιαβιβαστές που
είναι υπεύθυνοι για την για τη φυσιολογική αντρική σεξουαλική
συµπεριφορά. Έδειξαν ότι η τεστοστερόνη αυξάνει την παραγωγή του
συνθετικού ενζύµου νιτρικού οξειδίου στη µέση προοπτική περιοχή που
παράγει περισσότερο νιτρικό οξείδιο το οποίο µε τη σειρά του προωθεί
την απελευθέρωση της ντοπαµίνης, τόσο σε φυσιολογικές συνθήκες όσο
και σε σεξουαλικές καταστάσεις. Αυξηµένη έκκριση ντοπαµίνης σε
σεξουαλικές

περιστάσεις

προκαλεί

σεξουαλική

κινητοποίηση,

αντανακλαστικά των γεννητικών οργάνων και συνουσία. (Baker,2001).
Τέλος σύµφωνα µε ένα άλλο εύρηµα οι ερευνητές έδειξαν ότι η
σεροτονίνη, ένας άλλος νευροδιαβιβαστής , που είναι και ο πρωταρχικός
στόχος του αντικαταθλιπτικού Prozac, απελευθερώνεται σε µια άλλη
περιοχή του εγκεφάλου κατά την εκσπερµάτιση και υποκινεί το
σεξουαλικό

ενδιαφέρον.

Το

αντικαταθλιπτικό

αυτό

φάρµακο

ανακουφίζει την κατάθλιψη µε το να αυξάνει το ποσό της σεροτονίνης
στο εξωκυτταρικό υγρό του εγκεφάλου, αν και στους άντρες έιναι
γνωστό ότι µειώνει τη σεξουαλική επιθυµία και προκαλεί δυσκολίες κατά
τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης(στην εκσπερµάτιση) (Baker,2001).
Τα νευροδιαβιβαστικά συστήµατα και το ΚΝΣ που ρυθµίζουν
επηρεάζονται από τα στεροειδή των φύλων ως εξής: το βασικό
ντοπαµινεργικό

του

εγκεφάλου(προσοχή),

το

χολινεργικό

του

προσθεγκεφάλου(µάθηση και µνήµη), το νοραδρενεργικό του µέσου
εγκεφάλου( διέγερση), το σεροτονεργικό του µέσου εγκεφάλου( διάθεση,
συγκίνηση, ενότητα γνώσης και συναισθήµατος) και ντοπαµινεργικό του
µέσου εγκεφάλου( ανταµοιβή).(χωρίς χρονολογία).
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Επιπλέον σε µια µελέτη γυναικών µετά την εµµηνόπαυση
καταγράφηκε η δραστηριότητα του εγκεφάλου. Οι περιοχές που
επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον ήταν ο ανώτερος φλοιός του προσαγωγίου,
η

λειτουργία

του

οποίου

είναι

σηµαντική

για

την

ένωση

συναισθηµατικών και γνωστικών πληροφοριών και για την ανάπτυξη
ενός συναισθηµατικού σχεδίου ή µιας συµπεριφοράς. Αυτό περιλαµβάνει
συµπεριφορές από την ανταπόκριση στο κλάµα ενός µωρού ή τη θέση
του ατόµου σε µια οµάδα. Η άλλη περιοχή ήταν ο προµετωπιαίος πλάγιος
φλοιός, το κέντρο ελέγχου που λέει αν έχει ολοκληρωθεί σωστά µια
ενέργεια. Τα αποτελέσµατα της απεικόνισης έδειξαν η πρόσδεση στους
υποδοχείς της σεροτονίνης στο φλοιό ήταν µεγαλύτερη µετά τη
χορήγηση οιστρογόνων επισηµαίνοντας ότι ο φλοιός είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητος στα στεροειδή φύλων. Στην ίδια µελέτη η προγεστερόνη
αύξησε την πρόσδεση της σεροτονίνης.Γενικά σε φυσιολογικά επίπεδα η
οιστραδιόλη αυξάνει τη φλοιική λειτουργία και προστατεύει τον
εγκέφαλο από ανοξία( έλλειψη οξυγόνου).(χ.χ).
Ακόµα έχουν γίνει µελέτες στις αλλαγές που προκαλούνται από το
στρες στους υποδοχείς GABA A και έχει βρεθεί ότι αυτοί
προσαρµόζονται πολύ γρήγορα. Έχει µελετηθεί για παράδειγµα η
επίδραση του στρες από µια δοκιµασία κολύµπησης σε αυτούς τους
υποδοχείς στον προσθεγκέφαλο του ποντικιού. Τα ποντίκια κολυµπούν
σε ζεστό νερό για µισή ώρα περίπου. Αυτό προκαλεί µια αναλγησία που
παραµένει για 30 λεπτά. Αν το ποντίκι νεκρωθεί αµέσως µετά το
τρίλεπτο κολύµπι τότε η πυκνότητα των GABA A υποδοχέων στον
προσθεγκέφαλο έχει αυξηθεί κατά 70%. Αν νεκρωθεί µισή ώρα µετά από
τη δοκιµασία ο αριθµός των υποδοχέων είναι στα επίπεδα ελέγχου, έτσι
που υπάρχει µια συσχέτιση µεταξύ της αυξηµένης προσαρµογής και της
αναλγησίας. Αυτές οι επιδράσεις είναι πιο έντονες στα θηλυκά παρά στα
αρσενικά ποντίκια. Αυτό οδήγησε στο σκεπτικό ότι ίσως υπάρχουν και
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άλλες διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα για αυτούς τους υποδοχείς.
Γενικά ίσως αυτό που ισχύει είναι ότι τα αρσενικά έχουν ένα πιο ισχυρό
GABAεργικό σύστηµα. Ένα είδος αρσενικών ποντικιών εµφανίζεται
λιγότερο συναισθηµατικό και επιθετικό σε σχέση µε τα θηλυκά της ίδιας
ηλικίας και από το ίδιο περιβάλλον. Είναι ενδιαφέρον ότι οι
βενζοδιαζεπίνες χορηγούνται περισσότερο στις γυναίκες, κάτι που µπορεί
να σηµαίνει ότι είναι πιο ευαίσθητες σε αυτές.(Simmonds, 1990).

ζ .Μεθοδολογικά προβλήµατα
Τουλάχιστον πέντε µεθοδολογικά προβλήµατα αποτελούν το
δύσκολο σηµείο για τις µελέτες στο φυλετικό διµορφισµό για
συγκεκριµένες ικανότητες. Πρώτο είναι η γενετική ή η δήλωση του
καθενός για το φύλο του δεν είναι µια ξεκάθαρη µεταβλητή για τις
ικανότητες. Το να βασιστεί ο ερευνητής αποκλειστικά στους µέσους
όρους αντρών- γυναικών αφήνει απ’έξω τη σηµαντική µεταβλητή της
ατοµικής διακύµανσης. ∆εύτερο, ο ισχυρισµός ότι η επιλογή της µεθόδου
έρευνας εξαρτάται από τη φύση του φαινοµένου που θέλει να µελετηθεί
είναι άτοπος γιατί αυτό είναι κάτι που ίσχυε παλιά. Όσον αφορά για τις
φυλετικές διαφορές υπάρχει σύγχυση για την αιτία των διαφορών και τον
τρόπο εξέτασης τους. Τρίτον, οι περισσότερες δοκιµασίες των ειδικών
ικανοτήτων δείχνουν µόνο τις µέτριες φυλετικές διαφορές αλλά µε µια
απλή µατιά φαίνεται ότι οι άντρες και οι γυναίκες τα καταφέρνουν
αρκετά διαφορετικά σε περιοχές που θεωρητικά στηρίζονται σε
συγκεκριµένες ικανότητες είτε στην εκπαίδευση, είτε στην απασχόληση
είτε σε υψηλές θέσεις σε πολιτικές δοµές ή σε εταιρείες. Τέταρτον, οι
φυλετικές διαφορές στις συγκεκριµένες ικανότητες αλλάζουν µε την
ηλικία. Αυτό σηµαίνει ότι οι έρευνες που δεν λαµβάνουν υπόψη τις
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νευροψυχολογικές διαφορές σε ένα εξελικτικό πλαίσιο ίσως είναι
λανθασµένες. Πέµπτον, η ιδεολογία και το ενδιαφέρον για το πολιτικά
σωστό έχουν σηµαντική επίδραση στην έρευνα για τις φυλετικές
διαφορές. (Nyborg, 1994)
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3. ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ




Επικρατεί η αντίληψη ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος παρουσιάζει
ανατοµική ασυµµετρία και εξειδίκευση στις λειτουργίες του. Σύµφωνα
µε τους Kandel, Schwartz & Jessell(1999), ανατοµικά οι διαφορές στην
ασυµµετρία των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων περιλαµβάνουν το κροταφικό
επίπεδο( µια περιοχή στην άνω επιφάνεια του κροταφικού λοβού,
συµπεριλαµβάνει και την περιοχή Wernicke), το οποίο στο αριστερό
ηµισφαίριο ήταν µεγαλύτερο στο 65% των εγκεφάλων ενώ 24% των
ατόµων είχαν το ίδιο µέγεθος. Το δεξί κροταφικό επίπεδο εµφανίσθηκε
πιο

ογκώδες

από

αυτό

του

αριστερού

σε

ποσοστό

11%.

(Καραπέτσας,1988). Μια έµφυτη ανατοµική ασυµµετρία ευνοεί το
αριστερό ηµισφαίριο, ιδιαίτερα για γλωσσικές λειτουργίες. Ακόµα τα
εγκεφαλικά ηµισφαίρια παρουσιάζουν διαφορές στη σχισµή του Sylvius.
Αυτή βρέθηκε να είναι πιο επιµήκης και ογκώδης

στο αριστερό

ηµισφαίριο σε σχέση µε αυτή του δεξιού. (Καραπέτσας,1988). Επιπλέον
άλλες µελέτες έδειξαν ότι αυτή η ασυµµετρία εντοπιζόταν κάτω από την
κεντρική αύλακα και για αυτό συνοδευόταν από ασυµµετρία του
βρεγµατικού και της κατώτερης κροταφικής καλύπτρας, τα οποία ήταν
µακρύτερα στην αριστερή πλευρά. (Rubens, 1977).
Τα λειτουργικά πλεονεκτήµατα της εξειδίκευσης είναι ότι είναι
µικρότερος ο αριθµός των ινών του µεσολοβίου που συνδέει τα δύο
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ηµισφαίρια απ’ότι ο αριθµός των ενδοφλοιικών ινών ενός ηµισφαιρίου.
Θεωρητικά η εντόπιση µιας λειτουργίας σε µια µεριά παρέχει
πλεονεκτήµατα αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις που να εδραιώνουν αυτή
την άποψη.
Ποια είναι η σύνδεση µεταξύ των φυλετικών διαφορών και της
ηµισφαιρικής εξειδίκευσης; Σε αυτό έρχεται να τοποθετηθεί µια θεωρία
που υποστηρίζει ότι οι ατοµικές διαφορές στη γνωστική λειτουργία και
την εξειδίκευση προέρχονται από τη φυσική πρόοδο της ανάπτυξης των
ηµισφαιρίων σε συνδυασµό µε τη διαθεσιµότητα και τη δεκτικότητα σε
ανάλογες ορµόνες. Η σύνδεση µεταξύ εξειδίκευσης ηµισφαιρίου και
γνωστικής λειτουργίας µπορεί να κατανοηθεί καλύτερα από πληθυσµούς
µε εγκεφαλική βλάβη. Η ερµηνεία προέρχεται από το αποτέλεσµα της
εγκεφαλικής βλάβης (είτε λοβοτοµή είτε αγγειακή έµφραξη) στη
συµπεριφορά και εξαρτάται περισσότερο από την πλευρά της ζηµιάς
στους άντρες παρά στις γυναίκες. ( Weekes, 1994).
Για πολλούς είναι δύσκολο να συζητήσουν για φυλετικές διαφορές
στη γνωστική ικανότητα χωρίς παράλληλα να µελετήσουν τις διαφορές
στην ηµισφαιρική εξειδίκευση. Αυτό ξεκινά από το πιστεύω ότι το
δεύτερο βοηθά το πρώτο να αναπτυχθεί. Η αιτιώδης σχέση ανάµεσα στην
εξειδίκευση και τη γνωστική ικανότητα συνδέεται µε την αντίληψη η
λειτουργική ηµισφαιρική εξειδίκευση καθορίζεται νευροανατοµικά. Στη
βάση αυτών των υποθέσεων θα µπορούσαν να διατυπωθούν οι εξής
προβληµατισµοί: Ένα διαφορετικό γενετικό ή ορµονικό περιβάλλον
προξενεί διαφορετική ανάπτυξη των ηµισφαιρίων. Ακόµα, η διαφορετική
νευροανατοµία δηµιουργεί ανάλογη ηµισφαιρική εξειδίκευση και αυτή
µε τη σειρά της διαφορετικές γνωστικές συµπεριφορές.(Weekes, 1994).
Αρχικά λοιπόν, το αριστερό ηµισφαίριο ελέγχει το λόγο και άλλες
λεκτικές διαδικασίες, υπερέχει δηλαδή στο νοητικό, λογικό, λεκτικό και
αναλυτικό τρόπο σκέψης ενώ η χωρική ικανότητα εξαρτάται κυρίως από
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το δεξί ηµισφαίριο, το οποίο µε τη σειρά του υπερέχει στην ικανότητα
αισθητικής διάκρισης, στο συναισθηµατικό, µη λεκτικό και διαισθητικό
τρόπο σκέψης. Επιπλέον, το αριστερό ηµισφαίριο είναι υπεύθυνο για τον
κινητικό έλεγχο του δεξιού χεριού(Butler,1984). Στους περισσότερους
δεξιόχειρες για παράδειγµα το αριστερό ηµισφαίριο εξειδικεύεται στη
γλώσσα και στην επεξεργασία των πληροφοριών, ενώ το δεξί ηµισφαίριο
ρυθµίζει τις µη λεκτικές διεργασίες, όπως η νοερή απεικόνιση στις τρεις
διαστάσεις, η νοητική στροφή, η αναγνώριση προσώπων και η
κατανόηση σηµασίας εκφράσεων του προσώπου. Σε ένα φυσιολογικό
εγκέφαλο όµως µε εκτεταµένες διηµισφαιριακές συνδέσεις υπάρχει
ισχυρή

αλληλεπίδραση

έτσι

που

δύσκολα

διαχωρίζονται

οι

εξειδικευµένες λειτουργίες και υπάρχει βοήθεια του ενός ηµισφαιρίου
από το άλλο.
Πολλοί συγγραφείς έχουν υποθέσει ότι οι διαφορές φύλων στην
προτίµηση του χεριού και τη γνωστική ικανότητα οφείλονται σε
µεταβολές σε αυτό το πρότυπο ηµισφαιρικής ειδίκευσης ή στην
ετοιµότητα µε την οποία οι γνωστικές στρατηγικές των δύο πλευρών του
εγκεφάλου αναπτύσσονται. Σύµφωνα µε τους Kandel, Schwartz &Jessell,
(1999), αυτή µπορεί να διαφέρει στα δύο φύλα καθώς υπάρχουν ενδείξεις
ότι άντρες και γυναίκες διαφέρουν στο ρυθµό ωρίµασης των γνωστικών
λειτουργιών στα δύο ηµισφαίρια. Σε µια µέτρηση συµµετοχής των δύο
ηµισφαιρίων σε µια δοκιµασία επεξεργασίας χώρου βρέθηκαν τα εξής
αποτελέσµατα: τα αγόρια από ηλικία 6 ετών έχουν επιδόσεις που
δείχνουν εξειδίκευση δεξιού ηµισφαιρίου( υπεροχή αριστερού χεριού)
ενώ τα κορίτσια µέχρι τα 13 δεν εµφανίζουν ενδείξεις αµφίπλευρης
αντιπροσώπευσης(

δηλαδή

τα

αγόρια

αναπτύσσουν

µεγαλύτερη

εξειδίκευση των ηµισφαιρίων σε µικρότερη ηλικία). (Butler,1984).
Ωστόσο τέτοιες υποθέσεις δεν υποστηρίζονται από οµόπλευρες
εγκεφαλικές βλάβες σε γνωστικές ικανότητες. Μετά από εγκεφαλικό
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αριστερού ηµισφαιρίου ή οµόπλευρη χειρουργική επέµβαση οι άντρες
υπόκεινται µεγαλύτερη βλάβη σε δοκιµασίες λεκτικής λειτουργίας.
Επίσης µετά από βλάβη δεξιού ηµισφαιρίου, βλάβη στην εκτέλεση
συγκεκριµένων χωρικών τεστ είναι µεγαλύτερη στους άντρες απ’ότι στις
γυναίκες. Με βάση αυτά τα ευρήµατα διατυπώνεται η υπόθεση ότι οι
άντρες βασίζονται στο αριστερό ηµισφαίριο για συγκεκριµένες λεκτικές
λειτουργίες και στο δεξί ηµισφαίριο για χωρικές δεξιότητες σε
µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε τις γυναίκες. Είναι δύσκολο να δούµε
γιατί η µεγαλύτερη διαφοροποίηση λειτουργίας ηµισφαιρίου στους
άντρες θα έπρεπε να οδηγήσει τα φύλα να υπερέχουν σε δεξιότητες που
εξαρτώνται από αντίθετες πλευρές του εγκεφάλου. Ακόµα οι διαφορές
στην ευαισθησία των φύλων στην αγγειακή έµφραξη οδηγούν στη λάθος
εντύπωση µεγαλύτερης ασυµµετρίας στους άντρες, ειδικά για τη λεκτική
λειτουργία. (Butler,1984).
Επιπλέον, κλινικές παρατηρήσεις ενισχύουν την άποψη ότι εάν το
δεξί ηµισφαίριο στα κορίτσια δεν είναι εξειδικευµένο για µια γνωστική
λειτουργία τότε µπορεί να έχει πλαστικότητα για µεγαλύτερο διάστηµα
από ότι στα αγόρια. ∆ηλαδή κατά την παιδική ηλικία ύστερα από βλάβη
του αριστερού ηµισφαιρίου οι γλωσσικές λειτουργίες µεταφέρονται
ευκολότερα στο δεξί ηµισφαίριο στις γυναίκες. Αυτό δείχνει ότι είναι
πιθανό οι γυναίκες να εµφανίζουν µικρότερο αριθµό αναπτυξιακών
διαταραχών συνδεδεµένων µε τη λειτουργία του αριστερού ηµισφαιρίου.
(Kandel, Schwartz &Jessell, 1999).
Βέβαια οι διαφορές µεταξύ ων δύο φύλων σε συγκεκριµένες
λειτουργίες των δύο ηµισφαιρίων δε σηµαίνουν ότι οι άντρες έχουν
καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις λειτουργίες που αποδίδονται στο δεξί
ηµισφαίριο και αντίστοιχα οι γυναίκες υπερέχουν στις επιδόσεις ελέγχου
του αριστερού ηµισφαιρίου. Ένα παράδειγµα είναι ότι δε βρέθηκαν
διαφορές στην αντίληψη σειριακής ακολουθίας, που αποδίδεται στο
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αριστερό

ηµισφαίριο,

ούτε

την

αναγνώριση

προσώπων

και

συναισθηµάτων που σχετίζονται µε το δεξί ηµισφαίριο. (Σαββάκη, 1997).
Επιπλέον υπάρχει διαφορά στο βαθµό της εγκεφαλικής γνωστικής
ασυµµετρίας στους ενήλικους άνδρες και στις γυναίκες. Σε άντρες µε
παθήσεις του νευρικού συστήµατος υπάρχει στενή σχέση µεταξύ της
πλευράς του εγκεφάλου που εµφανίζει τη βλάβη και του τύπου των
γνωστικών ελαττωµάτων. ∆ηλαδή, παρατηρείται διαταραχή λειτουργιών
του λόγου ύστερα από βλάβη του αριστερού ηµισφαιρίου και διαταραχή
γνωστικών λειτουργιών ύστερα από βλάβη του δεξιού ηµισφαιρίου. Στις
γυναίκες µε παθήσεις του νευρικού συστήµατος είναι λιγότερο στενή η
σχέση καθώς ο εγκέφαλος της ενήλικης γυναίκας είναι λιγότερο
ασύµµετρος

απ’ότι

του

άντρα.

(Kandel,

Schwartz

&Jessell,

1999),(Brown, Marsh,Ponsford&Travis,1988). Επιπλέον σύµφωνα µε τη
νευροψυχολογική

άποψη

του

εγκεφάλου

των

Springer

&Deutsch’s(1981), υπάρχουν αποδείξεις που δείχνουν µεγαλύτερη
ετερόπλευρη αντιπροσώπευση για λεκτικές και χωρικές ικανότητες στις
γυναίκες σε σχέση µε τους άντρες των οποίων οι λειτουργίες είναι
περισσότερο πλευριωµένες. Σύµφωνα ακόµα µε τους Geschwind &
Galaburda( 1987), όχι µόνο το αριστερό ηµισφαίριο αλλά και ο φλοιός
των αρσενικών αναπτύσσεται µε χαµηλότερο ρυθµό. Έτσι φαίνεται ότι
όσο πιο γρήγορη η ανάπτυξη, τόσο λιγότερο σηµειώνεται εστιακή
τοποθέτηση των λειτουργιών στον εγκέφαλο. ( Άrnadottir, 1990).
Είναι γνωστό ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι λειτουργικά
ασύµµετρος και µερικές λεκτικές λειτουργίες τυπικά εξυπηρετούνται από
το αριστερό εγκεφαλικό ηµισφαίριο ενώ µερικές αντιληπτικές- χωρικές
λειτουργίες

εξαρτώνται

περισσότερο

από

το

δεξί

ηµισφαίριο.

Προηγούµενες µελέτες στις διαφορές φύλων στην οργάνωση του
εγκεφάλου έδιναν βάρος στο ερώτηµα αν και κατά πόσο αυτή η
ασυµµετρία διέφερε µεταξύ αντρών και γυναικών. Οι δύο βασικές πηγές
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αποδείξεων είναι οι διαφορετικές επιδράσεις βλαβών στο ένα ή το άλλο
ηµισφαίριο σε νευρολογικούς ασθενείς και των δύο φύλων και οι
διαφορές τους στις αντιληπτικές ασυµµετρίες οι οποίες υποτίθεται ότι
αντανακλούν

εγκεφαλική

ασυµµετρία

επεξεργασίας.(Kimura&

Harshman,1984).
Από τα ψυχοµετρικά ευρήµατα δεν είναι φανερό ποια µορφή οι
διαφορές στην εξειδίκευση των ηµισφαιρίων µπορούν να πάρουν. Για
παράδειγµα κάποιος µπορεί να υποθέσει ότι το αριστερό ηµισφαίριο είναι
κατά κάποιο τρόπο καλύτερα αναπτυγµένο και το αντίθετο στους άντρες.
Ή ότι το αριστερό ηµισφαίριο υποβοηθάται από περιοχές του δεξιού
φλοιού που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να έχουν καλύτερες
επιδόσεις στις λεκτικές δεξιότητες µε κόστος στις οπτικοχωρικές
δεξιότητες ενώ το αντίθετο συµβαίνει στους άντρες. (Butler,1984).
Η πιο γνωστή µέθοδος για την εκτίµηση εγκεφαλικής πλαγίωσης σε
κάποια λειτουργία σε φυσιολογικά άτοµα είναι η µέθοδος της διχωτικής
ακοής. Όταν δύο διαφορετικές λέξεις παρουσιάζονται ταυτοχρόνως στα
δύο αυτιά, οι λέξεις που φθάνουν στο δεξί αυτί τείνουν να αναφέρονται
µε περισσότερη ακρίβεια από ότι αυτές που φθάνουν στο αριστερό αυτί.
Λόγω της κυριαρχίας των ακουστικών µονοπατιών που διασταυρώνονται, το

πλεονέκτηµα του

δεξιού αυτιού αντανακλά τον

εξειδικευµένο ρόλο του αντίθετου (αριστερού) αυτιού για τις λειτουργίες
του λόγου. Αντίθετα µελωδικά πρότυπα γενικά αναγνωρίζονται καλύτερα
από το αριστερό αυτί, κάτι που συσχετίζεται µε τη σηµασία που έχει ο
δεξιός κροταφικός λοβός για την επεξεργασία µελωδιών. Το οπτικό
ανάλογο αυτού του φαινοµένου συνήθως περιλαµβάνει τη σύντοµη
παρουσίαση υλικού, µε ένα ταχυστοσκόπιο, είτε στο αριστερό είτε στο
δεξί οπτικό πεδίο, έτσι ώστε οι αρχικές πληροφορίες να περιορίζονται
στο ένα ηµισφαίριο του εγκεφάλου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες,
παράλληλα µε τις διχωτικές µελέτες, το λεκτικό υλικό αναφέρεται
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ακριβέστερα από το δεξί οπτικό πεδίο ενώ συγκεκριµένοι τύποι µη
λεκτικής επεξεργασίας πραγµατοποιούνται ακριβέστερα από το αριστερό
οπτικό πεδίο. (Kimura& Harshman,1984) ,(Welsh & Elliott,2001).
Οι διαφορές µεταξύ φύλων που µπορεί να συµβαίνουν στην
εµφάνιση ή στο βαθµό τέτοιων αντιληπτικών ασυµµετριών µπορούν
ενδεχοµένως να σηµαίνουν ότι υπάρχουν διαφορές στο πρότυπο της
λειτουργικής ασυµµετρίας. Στην πλειοψηφία των διχωτικών µελετών,
στις οποίες το φύλο του υποκειµένου ερευνήθηκε δεν έχει βρεθεί
σηµαντική επίδραση του φύλου. Ωστόσο ο Harshman et al. (1983),
υποστηρίζει ότι ίσως αυτό οφείλεται στη χρήση µικρών µεγεθών
δείγµατος δηλαδή η επίδραση του φύλου είναι µέτρια και από τη στιγµή
που υπάρχει µεγάλη διακύµανση µεταξύ των φύλων είναι απαραίτητο
ένα µεγάλο δείγµα για την απόκτηση µιας στατιστικά σηµαντικής
διαφοράς. Έχουν παρουσιαστεί διάφορες συγκρίσεις µεγαλύτερου
δείγµατος και έχει βρεθεί ότι η υπεροχή του δεξιού αυτιού για το λεκτικό
υλικό είναι µεγαλύτερη και συµβαίνει σηµαντικά πιο συχνά στους άντρες
παρά στις γυναίκες. Η πιο συνηθισµένη ερµηνεία για αυτό το εύρηµα
είναι ότι η λειτουργική εγκεφαλική ασυµµετρία είναι πιο έντονη στους
άντρες από ότι στις γυναίκες. ∆ηλαδή ο εγκέφαλος των γυναικών
επεξεργάζεται τη λεκτική γλώσσα ταυτόχρονα και από τα δύο ηµισφαίρια
ενώ οι άντρες έχουν την τάση να χρησιµοποιούν κυρίως το αριστερό.
(Sabbatini,1997). Αν και αυτή η ερµηνεία είναι πολύ γενικευµένη γιατί οι
διαφορές φύλων στην ασυµµετρία για ένα τύπο λειτουργίας δε σηµαίνουν
απόλυτα ότι παρόµοιες διαφορές θα βρεθούν για άλλες λειτουργίες.
(Kimura& Harshman,1984).
Η διαδικασία διχωτικής ακοής χρησιµεύει για τη µελέτη
στρατηγικών προσοχής και την ικανότητα ενός κεντρικού επεξεργαστή
να φιλτράρει άχρηστες πληροφορίες. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω
µέσα από πειράµατα βρέθηκε ότι η πλειοψηφία των δεξιόχειρων ατόµων
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εµφανίζει πλεονεκτήµατα αριστερού ηµισφαιρίου όσον αφορά στην
αντιστοίχιση εγκεφαλικού ηµισφαιρίου και γλώσσας. Μια άλλη ένδειξη
για την εγκεφαλική εξειδίκευση είναι οι ασυµµετρίες των κινήσεων όπου
τα αποτελέσµατα των ερευνών έχουν δείξει ότι για κάθε δεξιόχειρα το
αριστερό

ηµισφαίριο

κυριαρχεί

στον

έλεγχο

των

κινήσεων.

Ενδιαφέρουσα είναι η προσπάθεια συνδυασµού των δύο τρόπων, δηλαδή
ακοής και κινήσεων. Βρέθηκε ότι 89% των δεξιόχειρων και 63% των
αριστερόχειρων έδειξαν υπεροχή του αντίθετου ηµισφαιρίου στο χρόνο
αντίδρασης. ( Welsh & Elliott,2001).
Ακόµα αξίζει να αναφερθεί η εξέταση των διαφορών φύλου σε αυτή
τη λεκτική-κινητική διαδικασία. Αν και γενικά στις γυναίκες θεωρείται
µικρότερη η πλαγίωση της αντίληψης του λόγου οι αποδείξεις δεν είναι
συνεπείς σε αυτό. Γενικά οι διαφορές αντρών και γυναικών στην
πλαγίωση για την αντίληψη του λόγου είναι πιθανό να αντανακλούν
διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της διαδικασίας. Αυτό φάνηκε από τις
επιδόσεις σε διαδικασίες διχωτικής ακοής. ∆ηλαδή υπήρξαν διαφορές µε
το πέρασµα του χρόνου πράγµα που σηµαίνει ότι αν και υπάρχει µια
δοµική βάση η προσαρµογή και η αλλαγή στρατηγικών επηρεάζει τις
επιδόσεις. ( Welsh & Elliott,2001).
Ο Tucker (1976), µελέτησε τις διαφορές στην επεξεργασία
αρσενικών και θηλυκών µε αναλύσεις ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος
κατά την εκτέλεση οπτικοχωρικών διαδικασιών. Τα αποτελέσµατα
έδειξαν διαφορές στη φλοιική λειτουργία, όπως επίσης και διαφορές
πλαγίωσης και συγκεκριµένων περιοχών. Ο ίδιος πρότεινε ότι τα θηλυκά
χρησιµοποιούσαν περισσότερο διαφοροποιηµένες λειτουργίες ολόκληρου
του ηµισφαιρίου όταν έκαναν τις διαδικασίες αυτές ενώ τα αρσενικά
είχαν πιο τοπικές και εξειδικευµένες λειτουργίες. Για παράδειγµα τα
θηλυκά χρησιµοποιούσαν την ινιακή περιοχή του φλοιού και για
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πολύπλοκη οπτική επεξεργασία και απλά για οπτική αντίληψη.(
Arnadottir,1990).
Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουµε ότι οι φυλετικές διαφορές στην
ασυµµετρία της γνωστικής δραστηριότητας µπορούν να αλληλεπιδρούν
µε την προτίµηση ενός χεριού, όχι µόνο τη φανερή αλλά µε µια γνωστή
προδιάθεση για αριστεροχειρία ανάµεσα σε δεξιόχειρα υποκείµενα. Οι
Saunders et al(1982), αναφέρουν ότι οι αριστερόχειρες άντρες τείνουν να
τα πηγαίνουν καλύτερα σε χωρικές διαδικασίες από ότι δεξιόχειρες, αλλά
αριστερόχειρες γυναίκες τα πάνε χειρότερα απ’ότι τα δεξιόχειρα θηλυκά
σε τέτοιες δοκιµασίες. Με άλλα λόγια το φυσιολογικό πρότυπο των
φυλετικών διαφορών που φαίνεται στα δεξιόχειρα υποκείµενα φαίνεται
να υπερβάλλεται στους αριστερόχειρες. Οι Yeo & Cohen (1983), βρήκαν
ότι οι δεξιόχειρες που είχαν αριστερόχειρες συγγενείς τα πήγαιναν
λιγότερο καλά σε χωρικές διαδικασίες απ’ότι αυτοί που δεν είχαν
αριστερόχειρες στην οικογένεια. Οι άντρες χωρίς αριστερόχειρες
συγγενείς έδειξαν βλάβη σε ένα τεστ κρυµµένων εικόνων αλλά όχι σε µια
διαδικασία η οποία περιλάµβανε την πνευµατική σειρά σχηµάτων τριών
διαστάσεων.

Το

αντίθετο

συνέβαινε

στις

γυναίκες

και

είναι

ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι στις µελέτες EEG η πνευµατική
διαδικασία περιστροφής έχει αναφερθεί να προκαλεί δραστηριοποίηση
του αριστερού ηµισφαιρίου απ’ότι του δεξιού παρόλη την εµφανή
χωρική της φύση. (Butler,1984).
Ψυχοµετρικές µελέτες έχουν αποκαλύψει έναν αριθµό στατιστικά
σηµαντικών διαφορών µεταξύ αρσενικών και θηλυκών πληθυσµών όσον
αφορά στη γνωστική ικανότητα και την προτίµηση του χεριού. Οι
γυναίκες στο σύνολο τους είναι περισσότερο δεξιόχειρες απ’ότι οι
άντρες, χρησιµοποιούν το δεξί χέρι για µη- χειρωνακτικές εργασίες και η
αξιοποίηση του αριστερού χεριού είναι χαµηλότερη. Επίσης είναι πιο
καλές στην άρθρωση και τη γλωσσική ευφράδεια ενώ έχουν καλές
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επιδόσεις και σε αριθµητικούς υπολογισµούς, στην ακρίβεια εκτέλεσης
χειρισµών

και

στην

ταχύτητα

αντίληψης(αναγνώριση

κάποιου

προσώπου). Στην παιδική ηλικία τα κορίτσια µαθαίνουν να µιλούν
νωρίτερα, έχουν µεγαλύτερο λεξιλόγιο, χρησιµοποιούν νωρίτερα
πολύπλοκες γραµµατικές δοµές και γίνονται καλύτερες αναγνώστριες.
Από την άλλη οι άντρες, τα πηγαίνουν καλά σε µη λεκτικές διαδικασίες
που βασίζονται στην ικανότητα να σχηµατίζουν εικόνες των χωρικών
σχέσεων, όπως το να διαβάζουν χάρτες, να έχουν καλή αίσθηση
προσανατολισµού και να είναι καλύτεροι σε µηχανικές δεξιότητες.
(Kandel, Schwartz &Jessell, 1999),( Butler,1984). Ωστόσο, η φύση και η
έκταση αυτών των διαφορών δεν είναι ξεκάθαρη αφού έχουν υπάρξει και
αρνητικά ευρήµατα ιδίως όσον αφορά στην εκτίµηση της χρήσης του
χεριού. Ακόµα η προτίµηση των γυναικών για δεξιοχειρία δε
συνοδεύεται από µεγαλύτερη ταχύτητα ή ακρίβεια στη χρήση του αλλά
ούτε το πλεονέκτηµα στη λεκτική έκφραση επεκτείνεται και σε άλλες
πλευρές της χρήσης της γλώσσας όπως η λεκτική δυνατότητα
αιτιολόγησης. (Butler,1984).
Ακόµα σύµφωνα µε τον παραπάνω (1984), κάνει αναφορά σε EEG
µετρήσεις για τον τρόπο που τα υποκείµενα, άντρες και γυναίκες,
λειτουργούν

σε

γνωστικές

στρατηγικές

αριστερών

και

δεξιών

ηµισφαιρίων. Αν µια διαδικασία είναι είτε πολύ εύκολη είτε πολύ
δύσκολη, η στρατηγική που υιοθετείται µπορεί να µην είναι ο
συµβολικός ή χωρικός τύπος σκέψης που ταιριάζει καλύτερα στη λύση
του. Οι ασυµµετρίες του EEG δίνουν µόνο µια µέτρηση της
ενεργοποίησης των ηµισφαιρίων και όχι µια ξεκάθαρη ένδειξη
λειτουργικής εξειδίκευσης και για αυτό είναι πιθανή η παραπλάνηση αν
τα υποκείµενα υιοθετήσουν αναλυτικές στρατηγικές του αριστερού
ηµισφαιρίου για τη λύση χωρικών προβληµάτων και το αντίθετο. Ίσως
είναι δύσκολο να ξεχωρίσουµε το διµορφισµό των φύλων σε σχέση µε
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

55

την οργάνωση της εγκεφαλικής λειτουργίας από το διµορφισµό των
φύλων σε σχέση µε την ετοιµότητα για προσφυγή σε συγκεκριµένες
γνωστικές στρατηγικές.
Η Piazza(1980) µελέτησε τις διαφορές των φύλων και την
προτίµηση του χεριού στην ηµισφαιριακή εξειδίκευση σε λεκτική και µη
λεκτική διχωτική ακοή και ταχυστοσκοπικές διαδικασίες σε 16
υποκείµενα. Βρήκε ότι η ηµισφαιριακή εξειδίκευση επηρεάζεται από την
προτίµηση του χεριού. Ανέφερε ότι η αριστεροχειρία είχε σχέση µε την
έλλειψη κυριαρχίας του δεξιού ηµισφαιρίου στη γλώσσα και στις λεπτές
κινητικές δεξιότητες. Έτσι είτε η κυριαρχία του αριστερού ηµισφαιρίου ή
η ετερόπλευρη εξειδίκευση σχετίζονταν µε την αριστεροχειρία. Οι
λειτουργίες του λόγου ήταν πιο πλαγιωµένες στα αρσενικά ενώ η
επεξεργασία µη λεκτικών ακουστικών ερεθισµάτων είχε µεγαλύτερη
πλαγίωση στα θηλυκά. Ωστόσο σε αυτή τη µελέτη η οπτική επεξεργασία
δεν επηρεαζόταν από το φύλο.(Arnadottir,1990).
Οι έρευνες στην ηµισφαιρική εξειδίκευση µπορούν να βοηθήσουν
στην κατανόηση των διαφορών στη χρήση των κωδικών που είναι
βασισµένοι στο λόγο. Κατά τη διάρκεια της φωνολογικής επεξεργασίας,
κρίνοντας το εάν στοιχεία που προφέρονταν είχαν οµοιοκαταληξία, κατά
µέσο όρο οι γυναίκες εµφάνισαν περισσότερο ενεργοποίηση του δεξιού
ηµισφαιρίου( κατώτερη µετωπιαία έλικα και ραβδωτή περιοχή) από ότι
οι άντρες. Αυτές οι περιοχές θεωρούνται ότι σχετίζονται µε την
επεξεργασία γραµµάτων σε ένα γραµµικό και φυσικό τρόπο. Και τα δύο
φύλα έδειξαν συγκρίσιµα επίπεδα ενεργοποίησης σε ανάλογες περιοχές
του αριστερού ηµισφαιρίου, περιοχές που σχετίζονται µε την
επεξεργασία µεγαλύτερων µονάδων και µε ένα παράλληλο τρόπο. Έτσι
οι γυναίκες ήταν πιο πιθανές από τους άντρες να ενεργοποιήσουν αυτές
τις περιοχές και των δύο ηµισφαιρίων που έχουν να κάνουν µε τη
φωνολογική επεξεργασία.(Majeres,1999).
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Υπάρχουν πολύ λίγα δεδοµένα στια διαφορές φύλων στη µη λεκτική
διχωτική πλαγίωση. ∆ιάφορα δείγµατα που µελετήθηκαν δείχνουν ότι τα
θηλυκά εµφανίζουν µεγαλύτερη ασυµµετρία από ότι τα αρσενικά για τα
µελωδικά πρότυπα ή τα για περιβαλλοντικούς ήχους. Μαζί µε τα λεκτικά
διχωτικά αποτελέσµατα, αυτό θα φαινόταν ότι έδειχνε µια πιο πολύπλοκη
διαφορά φύλων στο πρότυπο των εγκεφάλων: δηλαδή τα αρσενικά θα
εµφανίζονταν πιο ασύµµετρα οργανωµένα για τις ακουστικές λεκτικές
δοκιµασίες ενώ τα θηλυκά θα ήταν πιο ασύµµετρα για τις ακουστικές µη
λεκτικές δοκιµασίες. Μια εναλλακτική ερµηνεία ωστόσο είναι ότι οι
γυναίκες έχουν µια γενική τάση να επεξεργάζονται επιλεκτικά ακουστικό
υλικό από την αριστερή δίοδο, συνεπώς µειώνοντας την επίδραση του
δεξιού αυτιού για το λεκτικό υλικό αλλά ενισχύοντας την επίδραση του
αριστερού αυτιού για µελωδίες ή περιβαλλοντικούς ήχους. (Kimura &
Harshman,1984).
Μελέτες που υιοθετούν την ταχυστοσκοπική οπτική παρουσίαση
γενικά δείχνουν µια λιγότερο συνεπή αντανάκλαση εγκεφαλικής
ασυµµετρίας από ότι οι διχωτικές µελέτες, ίσως επειδή αυτή η τεχνική
είναι πιο επιρρεπής στις πολύπλοκες επιδράσεις των εξωγενών
παραγόντων όπως οι συνήθειες ανάγνωσης. Παρόλα αυτά όταν
εµφανίζονται διαφορές φύλου στο οπτικό πεδία ασυµµετρίας δείχνουν
ότι τα θηλυκά έχουν µικρότερη ασυµµετρία στην αντίληψη. Είναι
απαραίτητη η προσοχή στην ερµηνεία των φυλετικών διαφορών στην
αντιληπτική ασυµµετρία από τη στιγµή που τέτοιες διαφορές θα
µπορούσαν να εµφανιστούν ακόµα και όταν τα δύο φύλα δε διέφεραν
στην εγκεφαλική ασυµµετρία. Για παράδειγµα ίσως υπάρχει διαφορά σε
ένα µέρος του ηµισφαιρίου ( ανώτερο ή κατώτερο) που είναι
εξειδικευµένο για την επεξεργασία των ερεθισµάτων. Ή µπορεί να
διαφέρουν στην προσέγγιση τους σε µια δεδοµένη διαδικασία. Φυσικά
αυτές οι συµπεριφορικές διαφορές ίσως ακόµα αντανακλούν µια διαφορά
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

57

στην οργάνωση του εγκεφάλου αλλά η ερµηνεία των διαφορών στην
αντιληπτική ασυµµετρία σαν να συνεπάγεται των διαφορών στην
εγκεφαλική

ασυµµετρία

δεν

είναι η πιο πιθανή. (Kimura &

Harshman,1984).
Τα αποτελέσµατα µιας έρευνας έδειξαν την επίδραση του φύλου στη
χωρική ακρίβεια: µε όποιο χέρι και αν εκτελούσαν την κίνηση τα
κορίτσια ήταν πιο ακριβή στη χωρική διάσταση από τα αγόρια. Οι
αναλύσεις αποκάλυψαν την επίδραση του χεριού στο χρόνο κίνησης στα
κορίτσια αλλά όχι στα αγόρια. Αντίθετα το ποιο χέρι χρησιµοποιούσαν
επηρέαζε τα χωρικά λάθη στα αγόρια µόνο. Πιο συγκεκριµένα ενώ τα
κορίτσια εκτελούσαν την κίνηση πιο αργά µε το αριστερό χέρι σε σχέση
µε το δεξί, τα αγόρια έκαναν περισσότερα χωρικά λάθη µε το αριστερό
χέρι αλλά δεν επηρεαζόταν ο χρόνος της κίνησης. Αυτά τα
συµπεράσµατα θα µπορούσαν απλά να εξηγηθούν µε το ότι όταν
εκτελούν µε το µη κυριαρχούν χέρι τα αγόρια στοχεύουν στην ταχύτητα
των κινήσεων ενώ τα κορίτσια στη ακρίβεια και για αυτό µειώνεται η
ταχύτητα. (Barral& Debu,2002).
Επιπλέον, σύµφωνα µε τους παραπάνω(2002), οι διαφορές των
φύλων στην επεξεργασία πληροφοριών σχετικών µε την κίνηση µπορεί
επίσης

να

συµβάλλει

στο

πρότυπο

των

αποτελεσµάτων

της

προηγούµενης έρευνας. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι στα κορίτσια η χωρική
ακρίβεια είναι σταθερή ανεξάρτητα από τη στρατηγική κίνησης. Στα
αγόρια όµως µερικές κινητικές στρατηγικές παρουσιάζουν µεγαλύτερες
ασυµµετρίες στην ακρίβεια από ότι άλλες. Έτσι στα αγόρια οι
στρατηγικές που απαιτούν επεξεργασία ανατροφοδότησης παρουσιάζουν
περισσότερα λάθη για το αριστερό χέρι. Το ποσό της διηµισφαιριακής
µεταβίβασης που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της διαδικασίας
εξαρτάται από το εάν κυριαρχεί η επεξεργασία της ανατροφοδότησης
και/ ή από τις χωρικές απαιτήσεις. Επίσης έχει αναφερθεί η µεταβίβαση
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της οπτικής πληροφορίας και στα δύο ηµισφαίρια είναι πιο ικανή στις
γυναίκες. (Barral& Debu,2002).
Επιπλέον σύµφωνα µε τον Martin (1998), το φύλο όπως η
προτίµηση του χεριού ασκεί σηµαντική επίδραση στον τύπο της
λειτουργικής πλαγίωσης. Ενώ υπάρχουν αποδείξεις ότι η λεκτική
ικανότητα είναι λιγότερο πλευριωµένη στις δεξιόχειρες γυναίκες από ότι
στους άντρες οι πιο στερεοτυπικές φυλετικές διαφορές φαίνονται από
διαδικασίες οπτικοχωρικής ικανότητας. Έχει εκτιµηθεί ότι το 76% των
δεξιόχειρων αντρών και το 56% των δεξιόχειρων γυναικών έχουν
κυριαρχία του δεξιού ηµισφαιρίου για τη χωρική ικανότητα, µε την πιο
ξεκάθαρη διαφορά στην εκτέλεση νοητικής περιστροφής όπου υπερέχουν
οι άντρες. Υπάρχει πολύπλοκη σχέση ανάµεσα στο φύλο, την προτίµηση
του χεριού και του τύπου της διαδικασίας. Οι πρώτες µελέτες έδειξαν για
παράδειγµα ότι οι δεξιόχειρες άντρες ήταν καλύτεροι στα χωρικά τεστ
από τις γυναίκες και τους αριστερόχειρες άντρες, αν και δεν υπήρχε
σηµαντική διαφορά µεταξύ αριστερόχειρων και δεξιόχειρων γυναικών.
Μετέπειτα έρευνες έδειξαν ωστόσο καλύτερες επιδόσεις στις δεξιόχειρες
σε σχέση µε τις αριστερόχειρες γυναίκες. Μια εξήγηση για αυτή τη
διαφορά ίσως είναι ότι οι διαφορές αποδίδονταν σε διαφορές στην
ικανότητα αιτιολόγησης.
Έχουν γίνει µελέτες µε τη χρήση της τοπικής εγκεφαλικής αιµατικής
ροής, µιας νευροψυχολογικής µεθόδου εκτίµησης της νευρωνικής
δραστηριότητας η οποία παρέχει απεικόνιση της λειτουργίας του φλοιού
και µπορεί να αποκαλύψει ηµισφαιριακές ασυµµετρίες ακόµα και σε
µικρές περιοχές. Η πρώτη αναφορά της πλαγιωµένης λειτουργίας έγινε το
1975 και έδειξαν διαφοροποιηµένες αυξήσεις δραστηριότητας στο δεξί
ηµισφαίριο για µια δοκιµασία αντιληπτικής φύσης και στο αριστερό για
ένα λεκτικό τεστ αιτιολόγησης. Και τα δύο ηµισφαίρια είχαν αυξηµένη
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δραστηριότητα αλλά το ένα ήταν πιο πολύ από το άλλο. (Prohovnik &
Risberg, 1982).
Η πιθανότητα ότι η ασυµµετρία των ηµισφαιρίων στους ανθρώπους
είναι διαφορετική για τους άντρες και τις γυναίκες είναι πιθανή αν
λάβουµε υπόψη την επίδραση των εµβρυϊκών ορµονών στην ανάπτυξη
του εγκεφάλου και τις επιδράσεις των επιπέδων των ορµονών αυτών. Σε
επίπεδο συµπεριφοράς ή λειτουργίας η πιο καθιερωµένη διαφορά είναι
ότι το ποσοστό αριστεροχειρίας είναι µεγαλύτερο ελαφρώς στους άντρες.
Αυτό συµπίπτει και µε την υπόθεση ότι τα υψηλότερα επίπεδα
τεστοστερόνης στα έµβρυα τείνουν να ευνοούν την ανάπτυξη του δεξιού
ηµισφαιρίου σε σχέση µε το αριστερό. Επειδή όµως έχουν προκαλέσει
πολλές συζητήσεις τέτοιου είδους διαφορές ένας άλλος τρόπος είναι η
µελέτη συγκεκριµένων διαταραχών όπως της αφασίας, µετά από βλάβη
στο ένα ηµισφαίριο. Τα δεδοµένα από αυτές τις έρευνες είναι αρκετά πιο
ενθαρρυντικά στο να δοθεί µια απάντηση γιο το αν η ασυµµετρία
ανάµεσα στα δύο φύλα διαφέρει. ∆ηλαδή υπάρχουν µικρότερα ποσοστά
αφασίας µετά από αριστερή βλάβη στις γυναίκες από ότι στους άντρες,
και αυτό είναι ένας παράγοντας που συµπληρώνει την άποψη στα θηλυκά
αντιπροσωπεύεται ο λόγος λιγότερο στο αριστερό ηµισφαίριο. (Hellige,
1993).
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4 α. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΓΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Στους ανθρώπους παρατηρείται πλαγίωση της συναισθηµατικής
επεξεργασίας µε το δεξί ηµισφαίριο να εµπλέκεται στην επεξεργασία των
εκφράσεων του προσώπου. Μια απόδειξη για αυτό είναι η πρόκληση
εγκεφαλικής βλάβης σε ανθρώπους. ∆ηλαδή ζηµιά στο αριστερό
ηµισφαίριο (στους δεξιόχειρες) είναι πιο πιθανό να επηρεάσει τη γλώσσα
και στο δεξί ηµισφαίριο τη συναισθηµατική επεξεργασία. Ένας άλλος
τρόπος για να ερευνηθεί το ζήτηµα αυτό είναι ο χωρισµός του
εγκεφάλου, όπου το µεσολόβιο κόβεται για να προστατεύσει από
επιληψία το ένα µέρος. Αυτοί οι ασθενείς µπορούν να ανταποκριθούν
συµπεριφορικά σε ένα ερέθισµα που προκαλεί συναίσθηµα, που σηµαίνει
ότι φθάνει στο δεξί ηµισφαίριο, αν και δε µπορούν να συγκεκριµενοποιήσουν λεκτικά (µε το αριστερό) τι είδαν. Τέλος όταν
παρουσιάζονται πρόσωπα στιγµιαία σε µια οθόνη, υπάρχουν καλύτερες
επιδόσεις στην αναγνώριση της έκφρασης του προσώπου όταν το
ερέθισµα παρουσιάζεται στο δεξί παρά στο αριστερό ηµισφαίριο.
(Rolls,1999).
Ακόµα µπορεί να υπάρχει πλαγίωση και για άλλες µορφές
συναισθηµατικής επεξεργασίας. Υπάρχουν αποδείξεις από καταγραφή
ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος

ότι

για

αρνητικά

συναισθηµατικά

επεισόδια ενεργοποιείται περισσότερο η δεξιά πλευρά του εγκεφάλου και
για θετικά επεισόδια το αριστερό µέρος. Μια άλλη απόδειξη προέρχεται
από ασθενείς που είναι πιο πιθανό για αυτούς να υποφέρουν από
κατάθλιψη µετά από εγκεφαλικό επεισόδιο στο αριστερό παρά στο δεξί
ηµισφαίριο. Αυτό ίσως είναι µια ένδειξη ότι για το να νιώθει κάποιος
καταθλιπτικός εµπλέκεται το δεξί µέρος του εγκεφάλου. (Rolls,1999).
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Η διάθεση µας και η συναισθηµατική µας κατάσταση µπορούν να
επηρεάσουν τη γνωστική εκτίµηση γεγονότων ή αναµνήσεων. Για
παράδειγµα χαρούµενα γεγονότα είναι πιο εύκολο να ανακληθούν όταν
κάποιος είναι χαρούµενος. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι όταν
αποθηκεύονται αναµνήσεις, µέρος του περιεχοµένου αποθηκεύεται στη
µνήµη. Αυτό είναι πιθανό να συµβαίνει σε συνειρµικά νευρωνικά δίκτυα
όπως αυτά στον ιππόκαµπο. Ένα µέρος της δοµής αυτής ίσως λειτουργεί
ως µια µνήµη που ανεξάρτητα συνδυάζει γεγονότα, ικανή να συνδέει
σχεδόν αυθαίρετα συµβάντα, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τη
συναισθηµατική κατάσταση που φθάνουν τον φλοιό, για παράδειγµα
από την αµυγδαλή. Η ανάκληση µιας µνήµης συµβαίνει καλύτερα σε
τέτοια δίκτυα όπου το κλειδί για πρόσβαση στη µνήµη είναι πιο κοντά
στο πρότυπο της δραστηριότητας όπου αποθηκεύτηκε. Έτσι ένα
ευχάριστο γεγονός έρχεται στη µνήµη σε µια ανάλογη συναισθηµατική
κατάσταση. Αυτό είναι µια ειδική υπόθεση µιας γενικής θεωρίας για το
πώς το περιεχόµενο αποθηκεύεται µε µια µνήµη και πως αυτό επηρεάζει
την ανάκληση (Rolls,1999).
Ένα άλλο εγκεφαλικό σύστηµα που θα µπορούσαν να τοποθετηθούν
οι επιδράσεις της διάθεσης στην αποθήκευση και ανάκληση είναι στο
σύστηµα σύνδεσης από δοµές σηµαντικές για το συναίσθηµα όπως η
αµυγδαλή και κογχο-µετωπιαίος φλοιός µε άλλα µέρη του εγκεφαλικού
φλοιού σηµαντικά για την αναπαράσταση αντικειµένων όπως ο
κατώτερος κροταφικός οπτικός φλοιός (Rolls,1999).
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β.Μεταιχµιακό σύστηµα και φυλετική
διαφοροποίηση

Εικόνα 4: Μεταιχµιακό σύστηµα.

Το µεταιχµιακό σύστηµα αποτελείται από κάποιες δοµές που
µεσολαβούν

για

την

συναισθηµατική,

σεξουαλική,

κοινωνική

συµπεριφορά και για την κινητοποίηση του ατόµου. Ακόµα εµπλέκεται
στη µάθηση και στο σχηµατισµό καινούριων αναµνήσεων, επιβλέπει την
εσωτερική οµοιόσταση και βασικές ανάγκες όπως η πείνα και η δίψα,
ελέγχει την έκκριση των ορµονών κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και
τις αντιδράσεις στο στρες και ακόµα ευθύνεται για τη βίωση οργασµού,
κατάθλιψης, φόβου, οργής και αγάπης. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει
τις εξής δοµές: τον υποθάλαµο, την αµυγδαλή, τον ιππόκαµπο, το
διαφραγµατικό πυρήνα και την έλικα του προσαγωγίου. Σχετικά µε τις
λειτουργίες του µεταιχµιακού συστήµατος είναι µέρη του δικτυωτού
ενεργοποιητικού συστήµατος, του κογχο- µετωπιαίου και κατώτερου
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κροταφικού λοβού, όπως επίσης και µέρη του θαλάµου και της
παρεγκεφαλίδας. (Joseph, 1998).
Η φυλετική διαφοροποίηση όπως είναι γνωστό επηρεάζεται από την
παρουσία ή την απουσία των γοναδοτρόπων ορµονών κατά τη διάρκεια
κρίσιµων

περιόδων

προγεννητικής

ανάπτυξης

σε

πολλά

είδη,

συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπου. Υπάρχουν συγκεκριµένες
περιοχές του εγκεφάλου που έχουν βρεθεί να είναι φυλετικά διµορφικές
και διαφορετικά ευαίσθητες στα στεροειδή: η αµυγδαλή και η προ-οπτική
περιοχή και ο µέσος πυρήνας του υποθαλάµου. Πιο συγκεκριµένα η
παρουσία ή η απουσία της αρσενικής ορµόνης, της τεστοστερόνης, στις
κρίσιµες περιόδους επηρεάζει και καθορίζει το πρότυπο των ενδοσυνδέσεων ανάµεσα στην αµυγδαλή και στον υποθάλαµο, ανάµεσα
στους άξονες και τους δενδρίτες σε αυτές τις περιοχές και την οργάνωση
συγκεκριµένων

νευρωνικών

κοµµατιών.

Στην

απουσία

της

τεστοστερόνης αναπτύσσεται το θηλυκό πρότυπο της νευρωνικής
ανάπτυξης. (Joseph, 1998).
Η φυλετική διαφοροποίηση των περιοχών του µεταιχµιακού
συστήµατος και ειδικά της προ-οπτικής και µέσης περιοχής του
υποθαλάµου είναι κάτι που συµβαίνει λογικά αν λάβουµε υπόψη τη
σηµασία των δοµών αυτών για τον έλεγχο της βασικής παραγωγής
γοναδοτροπινών στα θηλυκά πριν από την ωορρηξία και για το ρόλο τους
στις κυκλικές αλλαγές στα επίπεδα των ορµονών. Ο χηµικός και
ηλεκτρικός ερεθισµός αυτών των πυρήνων πυροδοτεί τη σεξουαλική
συµπεριφορά. Παρόµοια ο ηλεκτρικός ερεθισµός της αµυγδαλής,
προκαλεί συµπεριφορές και δραστηριότητες σχετικές µε το σεξ. ∆ηλαδή
στη γυναίκα αυτό περιλαµβάνει την ωορρηξία και τις συσπάσεις της
µήτρας και στα αρσενικά τη διέγερση του πέους. Αντίστοιχα η βλάβη
αµφετερόπλευρα στην αµυγδαλή έχει ως αποτέλεσµα αυξηµένη και
αδιάκριτη σεξουαλική δραστηριότητα. Για παράδειγµα τα θηλαστικά και
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άλλα ζώα θα εµπλακούν σε υπερβολικό αυνανισµό και κακοµεταχείριση
των γεννητικών οργάνων και επανειληµµένα θα προσπαθήσουν να
συνουσιαστούν µε άλλα είδη, ανεξάρτητα από το φύλο τους. Έτσι µε
ετερόπλευρη καταστροφή, τα ζώα δεν είναι µόνο υπερβολικά ενεργά
σεξουαλικά αλλά είναι ανίκανα να αναγνωρίσουν τους κατάλληλους
συντρόφους. Σε µια ανώµαλη δραστηριότητα της αµυγδαλής, λόγω
επιληψίας κροταφικού λοβού για παράδειγµα, η αίσθηση του
σεξουαλικού ενθουσιασµού και η σεξουαλική συµπεριφορά που οδηγεί
στον οργασµό µπορεί να συµβαίνει σαν µια λειτουργία κρίσεων που
προέρχονται από τον κροταφικό λοβό. (Joseph, 1998).

γ. ∆ιαφορές στο συναίσθηµα

Εικόνα 5: Μεταιχµιακό σύστηµα
Οι δοµές που περιλαµβάνει είναι: ο ιππόκαµπος(Hippocampus), η αµυγδαλή(Amygdala), τα
µαστία(Mammilary body), η ψαλίδα(Fornix), ο οσφρητικός βολβός(Olfactory bulb) , ο
υποθάλαµος(Hypothalamus), το διάφραγµα(Septum), η έλικα του προσαγωγίου(Cingulate gyrus).

Έχει αναφερθεί ότι οι γυναίκες συναισθηµατικά είναι πιο
εκφραστικές, έχουν καλύτερη αντίληψη όσον αφορά στην κατανόηση
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συναισθηµατικών

λεκτικών

αποχρώσεων

και

συναισθηµατικών

προσώπων και έχουν αναπτυγµένη την ικανότητα να νιώθουν και να
εκφράζουν ενσυναίσθηση. Λαµβάνοντας υπόψη το ρόλο των γυναικών
στην ανατροφή των παιδιών και τη σηµασία του µεταιχµιακού
συστήµατος στην ‘’παραγωγή’’ του µητρικού ενστίκτου και στην
επικοινωνία είναι φυσικό να είναι πιο ευαίσθητες και εκφραστικές.
Υποθετικά αυτά αντανακλούν διαφορές στη δοµή και τη λειτουργία του
µεταιχµιακού συστήµατος. (Joseph,1998).
Σύµφωνα µε τον ίδιο(1998), δηλαδή αν και δεν έχουν αναφερθεί
διαφορές στη δοµή της έλικας του προσαγωγίου, ο πρόσθιος σύνδεσµος,
ένα σύνολο ινών που δρα για να αλληλοσυνδέει την αµυγδαλή και τους
κατώτερους κροταφικούς λοβούς είναι 18% µεγαλύτερος στον αρσενικό
εγκέφαλο. Σε συνάρτηση µε το ρόλο της φυλετικά δίµορφης δοµής της
αµυγδαλής στο συναίσθηµα και στην παραγωγή ήχου, η διαφορά
µεγέθους του πρόσθιου συνδέσµου αποτελεί ένα ακόµα λόγο για το ότι οι
γυναίκες είναι πιο εκφραστικές συναισθηµατικά, δεκτικές και µιλούν
µελωδικά. Επιπλέον η στενή σχέση του ρόλου της αµυγδαλής µε τον
ιππόκαµπο δίνει µια βάση για το ότι η διαφοροποίηση αυτών και άλλων
µεταιχµιακών πυρήνων είναι υπεύθυνη για τις διαφορές αντρώνγυναικών στις χωρικές, αντιληπτικές ικανότητες και επίσης για άλλες
διαφορές.
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Εικόνα 6: Η σχέση της αµυγδαλής µε τον υποθάλαµο είναι αλληλοεξαρτώµενη . Η αµυγδαλή
ρυθµίζει και ελέγχει βασικές συναισθηµατικές δυνάµεις που προέρχονται από τους πυρήνες του
υποθαλάµου. Ακόµα λειτουργεί ελέγχοντας τα κίνητρα που κινούνται από τον υποθάλαµο.

Η αµυγδαλή είναι µια δοµή

της οποίας η λειτουργία είναι

σηµαντική για τον έλεγχο και για τη µεσολάβηση των ανώτερων
συναισθηµατικών δραστηριοτήτων, για τα κίνητρα και ακόµα για τη
συναισθηµατική προσαρµογή και την ικανότητα του ατόµου να νιώθει
αγάπη. Οι νευρώνες της αµυγδαλής επεξεργάζονται τα αισθητηριακά
ερεθίσµατα που έχουν σηµασία κινητοποίησης έτσι ώστε να οργανώσουν
και να εκφράσουν κατάλληλα συναισθήµατα και συµπεριφορές. Αυτό
περιλαµβάνει την ικανότητα διάκρισης και έκφρασης ακόµα και λεπτών
κοινωνικό-συναισθηµατικών αποχρώσεων όπως φιλικότητα, φόβο, στοργή θυµό κτλ. αλλά και το να καθορίζει να κάτι είναι καλό για να το φάει
κάποιος. ∆ηλαδή οι νευρώνες ανταποκρίνονται επιλεκτικά στη γεύση ή
στην όψη συγκεκριµένων φαγητών που προτιµούνται. Επιπλέον, µερικοί
νευρώνες παίζουν ρόλο για τα πρόσωπα και τα συναισθήµατα που
εκφράζουν. Είναι επίσης ικανοί να απαντούν σε οπτικά, απτικά,
οσφρητικά και ακουστικά ερεθίσµατα ταυτόχρονα. Με αυτό τον τρόπο η
αµυγδαλή εµπλέκεται όχι µόνο µε το συναίσθηµα αλλά και µε την
προσοχή, τη µάθηση και τη µνήµη. (Joseph,1998).
Όσον αφορά σε κλινικές διαταραχές έχουν γίνει µετρήσεις και
έχουν βρεθεί διαφορές. Το ποσοστό της κατάθλιψης στις γυναικές είναι
διπλάσιο σε σχέση µε των αντρών. Μερικές από τις νέες τεχνολογίες
απεικόνισης του εγκεφάλου προσπαθούν να βρουν εξήγηση για αυτό
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στους πιθανούς χηµικούς και ανατοµικούς παράγοντες αν και ένα
σηµαντικό µέρος της διαφοροποίησης ίσως οφείλεται στο ότι οι γυναίκες
είναι πιο κονωνικά πιεσµένες απέναντι στη διαταραχή είναι πιο ευάλωτες
ή απλά πιο πρόθυµες να ζητήσουν θεραπευτική βοήθεια. Μια µελέτη µε
µαγνητική τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων έδειξε σχετικά υψηλό
µεταβολισµό στο µετωπιαίο µέρος των καταθλιπτικών ασθενών. Ακόµα
µερικές ενδιαφέρουσες διακυµάνσεις έχουν βρεθεί από µελέτες για τη
σχιζοφρένεια. Ένα εύρηµα περιλαµβάνει µεγαλύτερες κοιλίες γενικά
στους άντρες αλλά µεγαλύτερες τρίτες κοιλίες στις γυναίκες και µια
σηµαντική διαφορά σε µέρη του µεσολοβίου ανάµεσα στα δύο φύλα.
Τέλος πρόσφατα εκτιµήθηκε ότι η βουλιµία επηρεάζει γύρω στο 4-5%
των γυναικών στα κολέγια αλλά λιγότερο από 0.5% των αντρών. Οι
ερευνητές βρήκαν διαφορές σε τέτοιες διαταραχές διατροφής σε περιοχές
που περιλαµβάνουν τα επίπεδα των σχετικών µε την ανησυχία ορµονών,
σε διαστάσεις περιοχών του προσθεγκεφάλου και αλλαγές στο
µεταβολισµό του εγκεφάλου.(Eby,2002).
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5.ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ
ΦΥΛΩΝ

Οι διαφορές µεταξύ αντρών και γυναικών θα µπορούσαν να
αποδοθούν στη φύση, την ανατροφή ή υπάρχουν και διαφορές στον
εγκέφαλο; ∆ηλαδή οι γνωστικές διαφορές είναι εγγενείς ή µαθησιακές;
Στο επιχείρηµα ότι είναι µαθησιακές θα µπορούσε κάποιος να βρει πολλά
στοιχεία για να το στηρίξει. Για παράδειγµα οι γονείς ενθαρρύνουν τα
αγόρια να εξερευνούν το χώρο γύρω τους, να συµµετέχουν σε αθλήµατα
και κατά συνέπεια να εξασκούν και τη χωρική τους αίσθηση. Αντίθετα τα
κορίτσια παροτρύνονται να µένουν σπίτι, να διαβάζουν και µε αυτό τον
τρόπο να βελτιώνουν τις λεκτικές τους δεξιότητες. Αυτό που ισχύει όµως
στην πραγµατικότητα είναι ότι τα παιδιά επηρεάζονται από προγεννητικά
γεγονότα. Και οι µετρήσεις πειραµάτων ατόµων µε ορµονικές διαταραχές
στηρίζουν αυτή την υπόθεση.2 (LeVay,1999).
Ένα λάθος ερώτηµα που συχνά διατυπώνεται είναι το αν οι άντρες
και οι γυναίκες σκέφτονται το ίδιο ή αν έχουν τις ίδιες ικανότητες. Αυτό
όµως που θα έπρεπε να απασχολεί περισσότερο είναι αν έχουν τα ίδια
κίνητρα και τα δύο φύλα και φυσικά η απάντηση σε κάτι τέτοιο είναι
πως όχι. ∆εν µπορούν να υπάρξουν στερεότυπα που να κατηγοριοποιούν
µια οµάδα ατόµων αλλά υπάρχουν κάποια σηµεία προβληµατισµού για
την παρουσία διαφορών. (Vermeulen, 1999).
Παρόλα αυτά τα διαφοροποιά σηµεία είναι πολύ λιγότερα και όχι
εύκολα παρατηρήσιµα σε σχέση µε τα κοινά στοιχεία µεταξύ των δύο
2

Οι γυναίκες που, ως έµβρυα, εκτέθηκαν σε υψηλά επίπεδα αρρενοποιητικών ορµονών, είτε γιατί
έπασχαν από συγγενή υπερπλασία των επινεφριδίων είτε γιατί στις µητέρες τους χορηγήθηκε το
συνθετικό στεροειδές διαιθυλοστιλβοιστρόλη, βαθµολογήθηκαν καλύτερα από τις υπόλοιπες γυναίκες
στις χωρικές διαδικασίες. (LeVay,1999).
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φύλων. Ωστόσο µε διάφορες µεθόδους έχει επιτευχθεί η ανίχνευση των
διαφορών στον τρόπο λειτουργίας των δοµών που ευθύνονται για τον
τρόπο που λειτουργεί γνωστικά το κάθε φύλο. Τέτοιες µέθοδοι είναι η
µέτρηση του όγκου µερών του εγκεφάλου, η λειτουργική απεικόνιση και
οι εξετάσεις εγκεφάλων µετά θάνατο.(Sabbattini,1997).
Μια περιοχή η οποία θεωρείται ότι παίζει ρόλο στη γνωστική
διαδικασία λήψεως αποφάσεων του ενήλικου ανθρώπου και εµφανίζει
και φυλετικό διµορφισµό είναι ο κογχικός προµετωπιαίος φλοιός3. Η
ενότητα αυτής περιοχής επηρεάζει τις διαδικασίες επιλογής αποφάσεων.
Βλάβη σε αυτή την περιοχή σηµαίνει µειωµένη ικανότητα επιλογής
ανταµοιβής διαφορετικών, αβέβαιων ή µεταβαλλόµενων αξιών όπως και
πρόβληµα αναστολής επικρατούµενων αντιδράσεων. Πρόσφατες µελέτες
σε ανθρώπους µε απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού και µαγνητική
τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων εµπλέκουν τον κογχικό προµετωπιαίο
φλοιό στην γνωστική αβεβαιότητα επεξεργασίας πληροφοριών που
σχετίζονται µε ανταµοιβή. Η δυσκολία σε τέτοιου είδους επεξεργασία
φαίνεται να συσχετίζεται µε την ευαισθησία των ατόµων µε βλάβη στην
κογχική περιοχή για τις µελλοντικές συνέπειες, την αλλαγή της
προσωπικότητας και τις δυσκολίες µε τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.
Μέσα από τεστ που εξετάζουν αυτού του είδους τις γνωστικές
στρατηγικές βρέθηκε ότι τα αγόρια σε βρεφική ηλικία υπερέχουν στις
επιδόσεις τους. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι οι άντρες είναι ανώτεροι από
τις γυναίκες στη λήψη αποφάσεων αλλά µάλλον ότι χρησιµοποιούν
διαφορετικές γνωστικές στρατηγικές.(Reavis & Overman,2001).
Οι επιδόσεις σε γνωστικές διαδικασίες δεν επηρεάζονται µόνο από
διαφορές στη γνωστική ικανότητα αλλά και από το γνωστικό τρόπο
σκέψης ή τη στρατηγική ανάλογα µε τη συµπεριφορά. Σε αυτή
3

Ο προµετωπιαίος φλοιός αποτελείται από διάφορα λειτουργικά συστήµατα µεταξύ των οποίων είναι
οι ραχιοπλαγιαίες, οι µέσες και κοιλιακές περιοχές. Ένα κοµµάτι της κοιλιακής περιοχής, ο
µεσοκοιλιακός προµετωπιαίος φλοιός αναφέρεται ως κογχικός προµετωπιαίος φλοιός.
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συντελούν διάφοροι παράγοντες όπως φαρµακολογικοί χειρισµοί, ηλικία,
ορµόνες και το φύλο. Υπάρχουν µελέτες που εστιάζουν στις στρατηγικές
επίλυσης προβληµάτων. Ενώ οι άντρες χρησιµοποιούν µια πιο
παρορµητική –συνολική στρατηγική, οι γυναίκες προτιµούν ένα πιο
διαδοχικό τρόπο λύσεως προβληµάτων και για αυτό είναι πιο αργές και
πιο ακριβείς. Γενικά οι γυναίκες θέλουν να έχουν περισσότερες
πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Σε µια µελέτη βρέθηκε ότι το
κάπνισµα επηρεάζει τη στρατηγική των γυναικών και την τροποποιεί
προς την πλευρά των αντρών ενώ δεν έχει καµία επίδραση στους
άντρες.(Pogun,2001).
Μια από τις περιοχές που επηρεάζουν οι ορµόνες φύλου είναι ο
ιππόκαµπος που εµπλέκεται σηµαντικά στις διαδικασίες µάθησης και
µνήµης. Ο ιππόκαµπος είναι µια δοµή που βρίσκεται στο κατώτερο µέσο
τείχος του κροταφικού λοβού. Αποτελείται από µια ανώτερη και µια
κατώτερη περιοχή και συνδέεται µε το διαφραγµατικό πυρήνα, που µε
κάποιο τρόπο δρα σαν ένας εφεδρικός πυρήνας για τον ιππόκαµπο, µε
την έλικα του προσαγωγίου και την αµυγδαλή. Ακόµα, συνδέεται µε το
φλοιό µέσω κάποιων οδών οι οποίοι µπορούν να χωριστούν σε τρία
µέρη: τα συστήµατα του φλοιού που προβάλλουν στην περιοχή του
ιπποκάµπου και την παραϊπποκάµπεια έλικα. Περιοχές µέσα στον
ιππόκαµπο δέχονται σηµαντικές πληροφορίες και στέλνουν προβολές σε
υποφλοιικούς πυρήνες µέσω της ψαλίδας.(Shapiro&Eichenbaum, 1997).
Η δοµή αυτή διαφοροποιείται φυλετικά. Ο ιππόκαµπος παίζει σηµαντικό
ρόλο στην επεξεργασία πληροφοριών, στη µνήµη, τη µάθηση νέων
στοιχείων, τη χωρική διάταξη του περιβάλλοντος, την εθελοντική κίνηση
προς ένα στόχο όπως επίσης και στην προσοχή και τη συµπεριφορική
διέγερση. Ακόµα πολλές από τις δραστηριότητες του ιππόκαµπου
επηρεάζονται από τη δραστηριότητα του νεοφλοιού. Οι συνδέσεις
ιππόκαµπου-νεοφλοιού επιτρέπουν τη διατήρηση µιας ισορροπίας στις
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λειτουργίες και στην επεξεργασία των πληροφοριών. ∆ηλαδή ο
ιππόκαµπος θα µπορούσαµε να πούµε ότι κατά κάποιο τρόπο
προστατεύει το νεοφλοιό από την υπερβολική δραστηριότητα και δρα
έτσι ώστε να αυξήσει τη νεοφλοιική διέγερση για να ενεργοποιηθεί
επαρκώς. Αυτό συµβαίνει γιατί πολύ υψηλά ή πολύ χαµηλά επίπεδα
διέγερσης δεν είναι συµβατά µε την εγρήγορση και την επιλεκτική
προσοχή όπως και την ικανότητα για εκµάθηση και διατήρηση
πληροφοριών. Όταν ο ιππόκαµπος έχει υποστεί κάποια βλάβη ή έχει
καταστραφεί στα ζώα παρατηρείται δυσκολία στο να αναστείλουν τις
συµπεριφορικές τους αντιδράσεις ή να κρατήσουν την προσοχή τους. Ο
οργανισµός δέχεται πολλές πληροφορίες και καταστρέφεται η ικανότητα
για εναλλαγή και προσαρµογή των αντιδράσεων. Η µάθηση, η µνήµη και
η προσοχή σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό. (Joseph,1998).
Ο ιππόκαµπος έχει σχέση δηλαδή µε τη µάθηση και την
αποκωδικοποίηση της µνήµης ( αποθήκευση µακρόχρονης µνήµης και
επανάκτηση

πρόσφατων

µαθηµένων

πληροφοριών), ιδιαίτερα οι

ανώτερες περιοχές. Στη µνήµη βέβαια είναι σηµαντικές και άλλες
περιοχές όπως τα µαστία και ο µεσοπλάγιος πυρήνας του θαλάµου αλλά
τον πιο σηµαντικό ρόλο τον έχει ο ιππόκαµπος µαζί µε την αµυγδαλή.
Έχει αποδειχθεί ότι ετερόπλευρη βλάβη του ανώτερου ιππόκαµπου
καταλήγει σε σοβαρές ενοχλήσεις στη µνήµη και τη µάθηση.

Ο

ιππόκαµπος προστατεύει τη µνήµη µε το να φιλτράρει άσχετα και
ενοχλητικά ερεθίσµατα και όταν καταστραφεί αυτή η δοµή ο εγκέφαλος
πληµµυρίζει από πολλές πληροφορίες έτσι που τα σχετικά στοιχεία δεν
αποθηκεύονται. Συνεπώς η ικανότητα του ατόµου να συσχετίσει ανάµεσα
στα ερεθίσµατα και τις αντιδράσεις ή η µετατροπή προϋπαρχόντων
σχηµάτων ελαττώνεται. (Joseph,1998).
Συνεπώς ο ιππόκαµπος δρα έτσι ώστε να µειώσει ή να βελτιώσει
υπερβολές στη διέγερση σχετικές µε την δεκτικότητα των πληροφοριών
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και την αποθήκευση στη µνήµη ενώ η αµυγδαλή δρα έτσι ώστε να
αναγνωρίσει

χαρακτηριστικά

κοινωνικά και κινήτρων,

των

ερεθισµάτων,

συναισθηµατικά,

παράλληλα µε το να παράγει κατάλληλες

συναισθηµατικές αντιδράσεις για την ενίσχυση της µάθησης και της
µνήµης. Όταν αυτές οι δύο δοµές καταστραφούν ή κάτω από περιόδους
παρατεταµένου

και

επαναλαµβανόµενου

στρες

διαταράσσεται

η

λειτουργία της µνήµης. (Joseph,1998).
Οι γοναδοτρόπες ορµόνες τροποποιούν τη µάθηση και τη µνήµη και
οι παρατηρήσιµες διαφορές ποικίλλουν ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές
συνθήκες, κάθε µια από τις οποίες απαιτεί διαφορετική αντίδραση
προσαρµογής. Πέρα από το φυλετικά διµορφικό πρότυπο της
εγκεφαλικής ανάπτυξης και της χηµείας, παρατηρείται φυλετικός
διµορφισµός σε διαδικασίες όπως η µάθηση. Υπάρχουν διαφορές στη
µάθηση και τη µνήµη. Η έκθεση σε δοκιµές µάθησης προκάλεσε αύξηση
στα κεντρικά ντοπαµινεργικά και χολινεργικά συστήµατα. Στα αρσενικά
ποντίκια προκλήθηκε αύξηση στην πρόσληψη ντοπαµίνης στον
ιππόκαµπο ενώ καµία αλλαγή δε σηµειώθηκε για τα θηλυκά. Από την
άλλη,

οι

δοκιµές

µάθησης

προκάλεσαν

αύξηση

στα

επίπεδα

ακετυλοχολινεστεράσης και στα δύο φύλα , ενώ οι µουσκαρινικοί
υποδοχείς ακετυλοχολίνης αυξήθηκαν στον ιππόκαµπο και το βρεγµατικό
φλοιό των αρσενικών ποντικιών. Αυτά τα ευρήµατα δείχνουν ότι η
βιοχηµεία του εγκεφάλου µπορεί να τροποποιηθεί από εµπειρίες µάθησης
και το πρότυπο αυτών των αλλαγών µπορεί να διαφέρει σε άντρες και
γυναίκες. (Pogun,2001).
Ένα ερώτηµα που συχνά διατυπώνεται µε µια απλοϊκή µορφή είναι:
ποιοι είναι πιο έξυπνοι, οι άντρες ή οι γυναίκες; Ένας απλός τρόπος για
την απάντηση θα ήταν να συγκρίνουµε τις επιδόσεις κάθε φύλου σε
ανάλογα τεστ. Αυτό όµως κάθε άλλο παρά αξιόπιστο µέσο είναι καθώς
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αφήνει απέξω πολλές µεταβλητές όπως οι ρόλοι και τα πρότυπα που
επιβάλλει η κοινωνία.
Σε µια έρευνα που έγινε για τη µελέτη του δείκτη νοηµοσύνης g
εφήβων, αγοριών και κοριτσιών, βρέθηκε αµελητέα η φυλετική διαφορά.
Για την εκτίµηση αυτού του δείκτη χρησιµοποιήθηκαν διαφορά τεστ
γνωστικής ικανότητας των οποίων οι βαθµολογίες συσχετίστηκαν για το
τελικό αποτέλεσµα. Τα ευρήµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι αν και τα
κορίτσια ωριµάζουν πιο γρήγορα από τα αγόρια αυτό δεν επηρεάζει τη
διαµόρφωση του τελικού δείκτη. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που θα
µπορούσαν να εξηγήσουν µερικές διαφορές, όπως η ικανότητα για
συγκεκριµένες γνωστικές διαδικασίες αλλά και τα ενδιαφέροντα και η
προσωπικότητα. Η θεωρητική σηµασία της ασήµαντης διαφοράς του
δείκτη g, ο οποίος εκτιµά, στην µελέτη αυτή, σχεδόν όλες τις γνωστικές
και ακαδηµαϊκές επιδόσεις µεταξύ των δύο φύλων αποδίδει σε άλλες
µεταβλητές τις διαφορές.( Aluja-Fabregat, Colom, Abad, Juan- Espinosa,
2000).
Σύµφωνα µε τον Sabbattini(1997), υπάρχει µια περιοχή στο φλοιό,
το κατώτερο βρεγµατικό λοβίο που είναι σηµαντικά µεγαλύτερο στους
άντρες. Η περιοχή αυτή είναι ετερόπλευρη και εντοπίζεται µόλις επάνω
από το επίπεδο των αυτιών. Στους άντρες το αριστερό λοβίο είναι
µεγαλύτερο από το δεξί. Στις γυναίκες συµβαίνει το αντίθετο αν και δεν
είναι τόσο έντονη η διαφορά. Γενικά το κατώτερο βρεγµατικό λοβίο δίνει
τη δυνατότητα στον εγκέφαλο να επεξεργάζεται τις αισθητικές
πληροφορίες και βοηθά στην επιλεκτική προσοχή και αντίληψη. Οι
µελέτες έχουν συνδέσει το δεξί λοβίο µε τη µνήµη που εµπλέκεται στην
κατανόηση και το χειρισµό χωρικών σχέσεων και την ικανότητα
αίσθησης των σχέσεων µερών του σώµατος. Σχετίζεται ακόµα και µε την
αντίληψη των συναισθηµάτων µας. Το αριστερό λοβίο έχει να κάνει µε
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την αντίληψη του χρόνου και της ταχύτητας και την ικανότητα νοητικού
χειρισµού τρισδιάστατων σχηµάτων.

α. Λεκτικές –οπτικοχωρικές ικανότητες
Η εξειδίκευση του ανθρώπινου εγκεφάλου έχει ξεκινήσει εδώ και
µισό εκατοµµύριο χρόνια όταν παρουσιάστηκαν απαιτήσεις για την
εκτέλεση συγκεκριµένων λειτουργιών από τα δύο φύλα. Οι άντρες
ασχολούνταν µε το κυνήγι που ευνοούσε την ανάπτυξη οπτικο-χωρικών
αντιληπτικών και κινητικών δεξιοτήτων

και κατά συνέπεια τη

λειτουργία του µετωπιαίου- βρεγµατικού λοβού και του δεξιού
ηµισφαιρίου. Αντίθετα η ενασχόληση των γυναικών µε διαφορετικά
πράγµατα ευνόησε και την ανάπτυξη αντίστοιχων λειτουργιών. Για
παράδειγµα, οι γυναίκες περνούσαν αρκετό χρόνο σε συγκεντρώσεις
(που βελτίωνε τις ετερόπλευρες , κροταφικές –διαδοχικές και λεπτές
κινητικές δεξιότητες), µιλούσαν στα παιδιά τους περισσότερο ( έλικα του
προσαγωγίου, περιοχή Broca), κατασκεύαζαν εργαλεία( βρεγµατικός
λοβός), προετοίµαζαν το φαγητό και ανέτρεφαν τα µικρά τους.
(Joseph,1996).
Στην πορεία της ανθρώπινης ανάπτυξης σε αντίθεση µε τους
σιωπηλούς, µη-επικοινωνιακούς άντρες οι γυναίκες- µητέρες είχαν
αναπτύξει την ικανότητα να συζητούν µε τα παιδιά τους και τους εαυτούς
τους. Οι συγκεντρώσεις όχι µόνο ευνοούσαν την ανάπτυξη της γλώσσας
αλλά είχαν και το ρόλο κοινωνικής δραστηριότητας που έδινε τη
δυνατότητα να αλληλεπιδρούν. Οι γυναίκες µιλούσαν για τα παιδιά τους ,
τους συντρόφους τους, η µια µε την άλλη και κατά συνέπεια εκτίθονταν
και τους επιτρεπόταν να εκφράσουν τα συναισθήµατα και τις σκέψεις
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τους. Η κοινωνικοποίηση για τις γυναίκες είναι ένα ισχυρό στοιχείο
δεσµών

ακόµα

και

σήµερα

–ένα

χαρακτηριστικό

που

πρώτο

σχηµατίστηκε από την εξέλιξη της ανώτερης έλικας του προσαγωγίου και
τη συνεπακόλουθη τάση των γυναικών να µιλούν µε τα παιδιά τους.
Από όλες τις γνωστικές διαφορές η πιο πιθανή να εµφανιστεί πρώτα
είναι οι λεκτικές ικανότητες. Από µικρή ηλικία(1- 5 χρονών) τα κορίτσια
είναι πιο επιδέξια στη χρήση της γλώσσας και αναπτύσσουν τη λεκτική
ικανότητα γρήγορα από ότι τα συνοµήλικα τους αγόρια. Ίσως αυτή η
διαφορά να σχετίζεται µε το ότι οι γυναίκες µιλούν πιο πολύ από τους
άντρες αλλά και πάλι αυτό που µετράει είναι η ποιότητα και όχι η
ποσότητα του λόγου. Αυτή η µικρή υπεροχή των κοριτσιών σε µικρή
ηλικία συνεχίζει να υπάρχει και στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή. Μια
απόδειξη για τη διαφορά αυτή προέρχεται από τα αποτελέσµατα
ανάλογων τεστ .Υπάρχουν όµως και άλλες ενδείξεις των φυλετικών
διαφορών στις λεκτικές ικανότητες. Για παράδειγµα τα αγόρια είναι πιο
πιθανό να τραυλίζουν όταν αρχίζουν να µιλούν και να έχουν
περισσότερες δυσκολίες στο να µάθουν να διαβάσουν. Ακόµα µετά από
εγκεφαλικά ή εγχειρήσεις στον εγκέφαλο οι άντρες αναρρώνουν πιο αργά
στην ανάκτηση της ικανότητας για χρήση της γλώσσας.(Halpern,1986).
Ένα άλλο σηµείο όπου αναφέρονται διαφορές µεταξύ αντρών και
γυναικών είναι οι οπτικοχωρικές ικανότητες. Με τον όρο αυτό εννοούµε
την ικανότητα του ατόµου να φανταστεί πως µια εικόνα θα φαινόταν αν
περιστρεφόταν στο χώρο ή τη σχέση σχηµάτων και αντικειµένων. Οι
ικανότητες αυτές χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο στη µηχανική, στην
αρχιτεκτονική και στη χηµεία. (Halpern,1986). ∆ιαφορές έχουν βρεθεί
που ευνοούν τους άντρες όσον αφορά στις οπτικοχωρικές τους
δεξιότητες που απαιτούν τη φαντασία τρισδιάστατων αντικειµένων στο
χώρο. Σε µια χωρική διαδικασία νοητικής περιστροφής παρουσιάζονται
στον εξεταζόµενο εικόνες ενός πολύπλοκου αντικειµένου από δύο
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διαφορετικές γωνίες και αυτός θα πρέπει να απαντήσει για το εάν όντως
προέρχονται από το ίδιο αντικείµενο ή όχι. Για τον καθορισµό της
απάντησης ο εξεταζόµενος πρέπει να περιστρέψει νοητικά το αντικείµενο
που βλέπει στη µια εικόνα ώσπου να συµπέσει ή όχι µε την άλλη. Επίσης
µια άλλη κοινή διαδικασία είναι ο έλεγχος της στάθµης του ύδατος: ο
εξεταζόµενος πρέπει να υποδείξει σε µια εικόνα ενός κεκλιµένου δοχείου
την επιφανειακή στάθµη µιας ποσότητας νερού. Οι άντρες έχουν την
τάση να υποδεικνύουν σωστά την επιφανειακή στάθµη ως οριζόντια, ενώ
οι γυναίκες τείνουν να την υποδεικνύουν κεκλιµένη προς την ίδια
κατεύθυνση µε την κλίση του δοχείου. (LeVay,1999).
Αν ορισµένα σηµεία ασυµµετρίας

των ηµισφαιρίων διαφέρουν

µεταξύ των δύο φύλων, είναι πιθανό να βρεθούν αποδείξεις των
διαφορών αυτών σε µελέτες της αντιληπτικής ασυµµετρίας σε
νευρολογικά υγιείς πληθυσµούς. Σε προσπάθειες που έχουν γίνει για να
καταλήξουν σε ένα συµπέρασµα έχει αναφερθεί ότι κατά µέσο όρο τα
θηλυκά έχουν µικρότερο ποσοστό αντιληπτικής ασυµµετρίας από ότι τα
αρσενικά. Τα αποτελέσµατα όµως δείχνουν περισσότερο διαφορές στην
κατεύθυνση της ασυµµετρίας παρά στο µέγεθος αυτής. (Hellige, 1993).

β.∆ιαφορές στη διάρκεια κρίσης- προσοχή και µνήµη
Είναι δύσκολο να βρεθεί ένα γενικό πρότυπο που να αποδεικνύει τις
φυλετικές διαφορές στη µνήµη και στις γνωστικές διαδικασίες. Οι
γυναίκες έχουν καλύτερες επιδόσεις σε έργα που περιλαµβάνουν
παραγωγή και κατανόηση πολύπλοκου λόγου, λεπτών κινητικών
δεξιοτήτων και αντιληπτικής ταχύτητας ενώ οι άντρες υπερέχουν σε έργα
οπτικοχωρικής µετατροπής και προσωρινών- χωρικών χειρισµών. Ακόµα
οι γυναίκες τα πηγαίνουν καλύτερα σε µερικά έργα µνήµης απ’ότι οι
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άντρες. Και τα δύο φύλα δε διαφέρουν στην εργαζόµενη µνήµη και σε
σηµαντικά έργα µνήµης αλλά οι γυναίκες είναι πιο καλές σε έργα
επεισοδιακής µνήµης, όπως η ανάκληση και αναγνώριση λέξεων,
γεγονότων και δραστηριοτήτων. Ένα θέµα που εµπλέκεται για την
κατανόηση των διαφορών στη µνήµη και τις γνωστικές λειτουργίες είναι
οι διαφορές στον ψυχολογικό χρόνο. Αυτός περιλαµβάνει διαδικασίες µε
τις οποίες ένα άτοµο προσαρµόζεται και αντιπροσωπεύει προσωρινές
ιδιότητες έτσι ώστε να συγχρονίσει δράσεις µε εξωτερικά γεγονότα. Για
παράδειγµα, οδηγώντας ή διασχίζοντας ένα πολυσύχναστο δρόµο
απαιτείται η εκτίµηση της ταχύτητας και του χρόνου. Ή ένα άτοµο
ανάλογα µε την κρίση του για τη διάρκεια αποφασίζει για το εάν θα
συνεχίσει να λύνει ένα πρόβληµα ή να παραιτηθεί. Για το λόγο αυτό είναι
σηµαντικό κατανοήσουµε τις υποκείµενες διεργασίες του ψυχολογικού
χρόνου και το εάν υπάρχουν διαφορές.(Block, Hancock & Zakay, 2000).
Σύµφωνα µε τους παραπάνω(2000), αναφέρεται ότι οι ερευνητές
µελετούν την κρίση του χρόνου για τη διάρκεια για να διαλευκάνουν πιο
γενικές διαδικασίες όπως η προσοχή και η µνήµη. Οι πρώτες έρευνες
είχαν δείξει ότι οι γυναίκες έκαναν συγκριτικά µεγαλύτερες και πιο
µεταβαλλόµενες εκτιµήσεις της διάρκειας από ότι οι άντρες, αν και αυτό
δεν είναι κάτι που θεωρείται οικουµενικά αποδεκτό. Η εξήγηση των
κρίσεων της διάρκειας διαφέρει. Μια άποψη δίνει έµφαση σε
φυσιολογικές διαδικασίες. ∆ηλαδή ένα εσωτερικό ρολόι που αποτελείται
από ένα ρυθµιστή του ρυθµού και επιπρόσθετα στοιχεία εξυπηρετεί τη
συµπεριφορά που σχετίζεται µε το χρόνο. Μεταβλητές

όπως η

θερµοκρασία του εγκεφάλου, ο µεταβολισµός, οι ψυχοδραστικές ουσίες
και το επίπεδο της διέγερσης ίσως επηρεάζουν αυτό τον παράγοντα. Μια
άλλη άποψη δίνει έµφαση στο ότι η διάρκεια είναι ένα γνωστικό
κατασκεύασµα

που

επηρεάζεται

κυρίως

από

διαδικασίες

που

περιλαµβάνουν την προσοχή και τη µνήµη.
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Από ευρήµατα των ερευνών έχει φανεί ότι η αναλογία της
υποκειµενικότητας προς την αντικειµενική διάρκεια είναι 10%
µεγαλύτερη στις γυναίκες. Αυτές τείνουν να εκτιµούν µια υποκειµενική
διάρκεια που είναι µεγαλύτερη από την αντικειµενική, ενώ κάτι τέτοιο
δεν έχει παρατηρηθεί στους άντρες. Ακόµα οι γυναίκες επικεντρώνουν
την προσοχή τους στο χρόνο περισσότερο από τους άντρες µε
αποτέλεσµα να συγκεντρώνουν υποκειµενικές προσωρινές µονάδες
γρηγορότερα.

Επιπλέον,

έχουν

καλύτερες

επιδόσεις

σε

έργα

επεισοδιακής µνήµης . ∆ηλαδή θυµούνται γεγονότα από την αρχική
διάρκεια καλύτερα και για αυτό θεωρούν µεγαλύτερο το χρόνο τους. Αν
τους παρουσιαστούν περισσότερα ή πιο πολύπλοκα ερεθίσµατα ίσως τα
θυµούνται περισσότερο. Η εξήγηση των διαφορών αυτών βρίσκεται και
στα επίπεδα των ορµονών όπως των οιστρογόνων. Τα οιστρογόνα
αυξάνουν τη

δραστηριότητα ενός νευροδιαβιβαστή (NMDA) που

βρίσκεται στον ιππόκαµπο. Οι λειτουργίες της περιοχής αυτής του
εγκεφάλου είναι σηµαντικές για την προσωρινή αποθήκευση της
επεισοδιακής µνήµης και για αυτό τα πηγαίνουν καλύτερα σε τέτοια έργα
και θυµούνται τους χρόνους σα να έχουν µεγαλύτερη διάρκεια.(Block,
Hancock & Zakay, 2000).
Μια άλλη λειτουργία που σχετίζεται µε τη γνωστική λειτουργία και
διαφέρει ανάµεσα σε άντρες και γυναίκες είναι η χρήση του λόγου και η
επεξεργασία προφορικής και γραπτής γλώσσας. Οι γυναίκες έχουν βρεθεί
να είναι πιο γρήγορες και πιο ακριβείς από τους άντρες στο συνδυασµό
των συµβόλων. Αυτή η διαδικασία έχει χρησιµοποιηθεί σαν ένα τεστ
αναφοράς για µια σηµαντική διάσταση της ανθρώπινης γνωστικής
ικανότητας που ονοµάζεται αντιληπτική ταχύτητα και είναι µια πολύ
καλή πρώτη πρόβλεψη για προβλήµατα ανάγνωσης. Ο Guilford πρότεινε
ότι η διαφορά στα τεστ αντιληπτικής ταχύτητας οφείλεται στη διαφορά
των φύλων στις διαδικασίες σύγκρισης και λήψης αποφάσεων παρά στην
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αντιληπτική αποκωδικοποίηση, αναγνώριση ή στην προσοχή και
περιορίζεται στις συγκρίσεις συµβόλων (γράµµατα και ψηφία) αλλά όχι
σχηµατικά ερεθίσµατα. Η σηµασία του συµβολικού ή του λεκτικού
περιεχοµένου εκδηλώθηκε σε µια πρώτη µελέτη στην οποία τα
γεωµετρικά σχήµατα είχαν συνδυαστεί µε τις κάρτες απαντήσεων που
είχαν το όνοµα του σχήµατος. Μόνο όταν τα ονόµατα εµφανίζονταν στις
κάρτες απαντήσεων ήταν οι γυναίκες πιο γρήγορες από τους άντρες. Αν
και το περιεχόµενο των καρτών απαντήσεων σχετιζόταν µε το φύλο ως
µεταβλητή, και τα δύο φύλα δε διέφεραν στις διαδικασίες αναγνώρισης.
(Majeres,1999).
Μέσα από υπάρχοντα δεδοµένα νευροψυχολογικών µελετών
διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η εγκεφαλική βλάβη νωρίς στη ζωή στο
αριστερό ηµισφαίριο µπορεί να είναι περισσότερο επιζήµια από ότι του
δεξιού ηµισφαιρίου στην απόκτηση αλφαβητικής µόρφωσης και για τα
δύο φύλα. Αλλά υπάρχουν και µερικά ευρήµατα που υποστηρίζουν την
υπόθεση ότι η πλαγίωση στις φωνολογικές δεξιότητες είναι πιο δυνατή
στα αγόρια παρά στα κορίτσια. Στην έκταση που οι φωνολογικές
δεξιότητες προβλέπουν την µετέπειτα ικανότητα ανάγνωσης, µια
συνέπεια θα ήταν η διαταραχή της οµαλής απόκτησης των µορφωτικών
δεξιοτήτων ειδικότερα στα αγόρια. (Frith, Vargha-Khadem, 2001).
Σύµφωνα

µε

τα

αποτελέσµατα

ενός

πειράµατος

όπου

οι

συµµετέχοντες ήταν παιδιά µε µονόπλευρη εγκεφαλική βλάβη, η µείωση
στις

ικανότητες

ανάγνωσης

και

συλλαβισµού

σχετιζόταν

µε

αριστερόπλευρη βλάβη στα αγόρια. Αυτή η επίδραση βρέθηκε όχι µόνο
για οικείες λέξεις αλλά και για µη οικείες που αξιολογούνταν σύµφωνα
την κατάλληλη χρήση φωνηµάτων-γραφηµάτων. Αυτό υποστηρίζει την
υπόθεση ότι η φωνολογική βλάβη ίσως είναι υπεύθυνη για την αδυναµία
σε µορφωτικές δεξιότητες. Σε αντίθεση δε βρέθηκε κάποια ανάλογη
επίδραση για τα κορίτσια µε βλάβη στο αριστερό µέρος. ∆ηλαδή αυτό
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που θα µπορούσαµε να πούµε είναι ότι οι φωνολογικές δεξιότητες
τείνουν να έχουν περισσότερη αριστερή πλαγίωση στα αρσενικά. Ακόµα
αυτή η µελέτη επεκτείνει τα πορίσµατα της για την πλαγίωση των
γλωσσικών λειτουργιών σε µικρές ηλικίες όπου φαίνεται να εµφανίζεται
ο φυλετικός διµορφισµός στην οργάνωση του εγκεφάλου. Τα
αποτελέσµατα αυτά θέτουν τέλος ένα ερώτηµα για τη νευρωνική
πλαστικότητα του εγκεφάλου. Τα αγόρια µε βλάβη στο δεξί ηµισφαίριο
δεν µπορούσαν να βελτιωθούν στην ανάγνωση και το συλλαβισµό σε
σχέση µε τα αγόρια µε βλάβη στο αριστερό µέρος και σε σχέση µε τα
κορίτσια. (Frith, Vargha-Khadem, 2001).
Σε µια πρόσφατη έρευνα ζητήθηκε από τα υποκείµενα να
καθορίσουν αν δύο λέξεις που δεν είχαν νόηµα έκαναν οµοιοκαταληξία
και να γίνει φωνολογική σύγκριση. Στην µαγνητική απεικόνιση στους
άντρες ενεργοποιήθηκε η µετωπιαία περιοχή του αριστερού ηµισφαιρίου
ενώ στις γυναίκες ενεργοποιήθηκαν και οι δύο πλευρές σε αυτή την
περιοχή. Το εάν η φωνολογική επεξεργασία είναι πιο ασύµµετρα
οργανωµένη στους άντρες θα µπορούσε να βγει ως συµπέρασµα σε
συνάρτηση και µε ευρήµατα από ασθενείς µε βλάβη σε αυτή την
περιοχή.(Kimura,1996).
Είναι πολλές οι µελέτες που έχουν επιβεβαιώσει τις τυπικές
διαφορές µεταξύ αντρών και γυναικών: καλύτερες επιδόσεις των πρώτων
στη µαθηµατική σκέψη, τη νοητική περιστροφή, την αντίληψη του
οριζοντίου και την ακρίβεια στόχων. Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερες
ικανότητες διάκρισης χρωµάτων και καλύτερη λεκτική µνήµη. Είναι
όµως σηµαντικό το πώς κάποιες από αυτές τις συµπεριφορές
επηρεάζονται από τις ορµόνες του φύλου.
Η Kimura (1996), αναφέρει ότι ο αντρικός ανθρώπινος εγκέφαλος
επηρεάζεται από την παρουσία των ανδρογόνων για να οργανώσει
κάποιες χωρικές λειτουργίες. Η απόδειξη για κάτι τέτοιο προέρχεται από
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µια κατάσταση που ονοµάζεται συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων
όπου σηµειώνεται πλεονασµός των ανδρογόνων στην εµβρυική ζωή
λόγω έλλειψης ενός ενζύµου. Αυτό που προκαλεί το ενδιαφέρον είναι ότι
κορίτσια µε αυτού του είδους τον πλεονασµό έχουν καλύτερες επιδόσεις
σε διαδικασίες χωρικής ικανότητας σε σχέση µε τις αδερφές τους που δεν
έχουν το ίδιο πρόβληµα. Ωστόσο στους άντρες για συγκεκριµένα είδη
χωρικής λειτουργίας απαιτείται ένα ανώτερο σηµείο τεστοστερόνης και
όχι πολύ υψηλό. Μάλιστα έχει αναφερθεί ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης
αλλάζουν ανάλογα µε την εποχή, δηλαδή είναι υψηλότερα το φθινόπωρο
από ότι την άνοιξη και αυτό οδηγεί στη σκέψη ότι και οι επιδόσεις τους
θα είναι καλύτερες την άνοιξη λόγω των δράσεων των ορµονών. Βέβαια,
το να βγουν συµπεράσµατα και να γίνουν γενικεύσεις από τέτοια
ευρήµατα είναι ίσως µια διαδικασία που χρειάζεται αντιστάθµιση και
επεξεργασία πολλών άλλων παραγόντων και τρίτων µεταβλητών.
Επιπλέον οι δράσεις των ορµονών προκαλούν διακυµάνσεις σε
µερικές από τις γνωστικές λειτουργίες. Ειδικότερα για τις γυναίκες οι
φυσικές µεταβολές των οιστρογόνων κατά τη διάρκεια του έµµηνου
κύκλου επηρεάζουν τις επιδόσεις τους σε διάφορα τεστ γνωστικής
δεξιότητας. Για παράδειγµα, παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσµατα σε
χωρικές διαδικασίες όταν τα οιστρογόνα είναι σε χαµηλά επίπεδα ενώ
εκτελούν καλύτερα λεκτικές και λεπτές δεξιότητες µε το χέρι στη φάση
που ο οργανισµός έχει υψηλό ποσοστό οιστρογόνων (Kimura, 1996).
Ακόµα η παραπάνω σε ένα άρθρο της αναφέρει ότι σε µια µελέτη
που εξέταζε τις διαφορές σε στο χειρισµό διαδροµών, βρέθηκε ότι οι
άντρες συµπλήρωσαν µια προσοµοίωση ενός λαβύρινθου σε υπολογιστή
πιο γρήγορα και µε λιγότερα λάθη από τις γυναίκες. Σε µια άλλη µελέτη
χρησιµοποιήθηκε µια διαδροµή σε έναν επιτραπέζιο χάρτη για να
µετρηθεί η εκµάθηση της πορείας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι αν και
οι άντρες µάθαιναν τη διαδροµή µε λιγότερες δοκιµές και µε λιγότερα
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

82

λάθη, οι γυναίκες θυµόντουσαν περισσότερα από τα σηµεία όπως εικόνες
και διαφορετικούς τύπους κτιρίων. Αυτό δείχνει ότι οι γυναίκες έχουν
την τάση να χρησιµοποιούν τα σηµεία σα στρατηγική για να
προσανατολίσουν τον εαυτό τους στην καθηµερινή τους ζωή.
Είναι ακόµα σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι µερικές από τις µέσες
διαφορές στη γνωστική λειτουργία ποικίλλουν από µικρές έως αρκετά
µεγάλες και υπάρχει αλληλοεπικάλυψη σε πολλές γνωστικές διαδικασίες.
Για παράδειγµα ενώ οι γυναίκες σηµειώνουν καλύτερες επιδόσεις στη
λεκτική µνήµη και στη λεκτική ευφράδεια, ωστόσο είναι µεγάλη η
διαφορά στην ικανότητα µνήµης και µικρή στις διαδικασίες ευφράδειας.
Γενικά, η διακύµανση µεταξύ αντρών και γυναικών τείνει να είναι
µικρότερη από την παρέκκλιση σε κάθε φύλο αν και υπάρχουν µεγάλες
διαφορές ανάµεσα στις οµάδες(Kimura,1996).
Το µεταιχµιακό σύστηµα πέρα από το ότι εµπλέκεται σε όλες τις
πλευρές του συναισθήµατος, τη σεξουαλική συµπεριφορά και την
παραγωγή του συναισθηµατικού λόγου µπορεί να είναι υπεύθυνο και για
φυλετικές διαφορές στη σκέψη, το συναίσθηµα και ακόµα τη γλώσσα.
Για παράδειγµα έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι οι διαφορές αντρών και
γυναικών στη γλώσσα, το συναίσθηµα και τη γνωστική ικανότητα ίσως
αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές επιδράσεις των πρώιµων ορµονικών
επιδράσεων σε διάφορους πυρήνες του µεταιχµιακού συστήµατος όπως
επίσης και του νεοφλοιού. Η χορήγηση τεστοστερόνης σε νήπια θηλυκά
κατά την κρίσιµη περίοδο ή ο ευνουχισµός των νηπίων αρσενικών θα
αντιστρέψει τις φυλετικές διαφορές στη συµπεριφορά και τη γνωστική
λειτουργία. Για παράδειγµα είναι γνωστό ότι οι άντρες, τα αγόρια και
ακόµα τα αρσενικά ποντίκια δείχνουν ανώτερες χωρικό-αντιληπτικές
ικανότητες όπως στην εκµάθηση ενός λαβύρινθου σε σύγκριση µε τα
θηλυκά. Με απουσία της τεστοστερόνης σηµειώνεται αντιστροφή των
υπεροχών αυτών. Από την άλλη οι γυναίκες και τα κορίτσια ξεκάθαρα
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υπερέχουν σε διάφορες απόψεις χρήσης της γλώσσας, στην κοινωνική
και συναισθηµατική λειτουργία. Είναι πιθανό αυτές να σχετίζονται µε τις
ορµονικές επιδράσεις στην οργάνωση του µεταιχµιακού.(Joseph,1998).
Πέρα από το συναίσθηµα έχουν µελετηθεί και οι διαφορές των δύο
φύλων στη µη λεκτική επικοινωνία. Σε µια έρευνα που έγινε στη Γεωργία
καταγράφηκαν οι αντιλήψεις των µαθητών για τις φυλετικές διαφορές σε
διάφορες πλευρές της µη λεκτικής επικοινωνίας. Στο ερώτηµα ποιο από
τα δύο φύλα έχει περισσότερη οπτική επαφή το µεγαλύτερο ποσοστό
(67.5%) συµφώνησε ότι οι γυναίκες επικοινωνούν περισσότερο οπτικά
στις συζητήσεις από τους άντρες και νιώθουν πιο άνετα όταν το κάνουν
αυτό. Επίσης οι γυναίκες θεωρούνται ότι χρησιµοποιούν περισσότερες
χειρονοµίες αν και από άλλες έρευνες έχει βρεθεί ότι διαφέρει
περισσότερο το είδος των κινήσεων παρά η συχνότητα σε σχέση µε τους
άντρες. Παρόµοια συµπεράσµατα βγήκαν και για το πόσο χαµογελούν οι
γυναίκες οι οποίες πιστεύουν (σε ποσοστό περίπου 80%) ότι οι άντρες
δεν το κάνουν τόσο συχνά αν και αντιδρούν το ίδιο αν τους
χαµογελάσουν πρώτα. Ακόµα γύρω στο 55% των ερωτηθέντων
πιστεύουν ότι οι γυναίκες νιώθουν ότι χρειάζονται πιο πολύ προσωπικό
χώρο αν και τελικά οι άντρες εκδηλώνουν µεγαλύτερη ανάγκη για κάτι
τέτοιο. Στο άγγιγµα βρέθηκε ότι ανάλογα µε την περίσταση οι γυναίκες
είναι πιο εκδηλωτικές αν λάβουµε υπόψη βέβαια και τη στάση της
µητέρας απέναντι στα θηλυκά νήπια σε σχέση µε τα αρσενικά. Τέλος οι
γυναίκες, σύµφωνα µε την έρευνα, ερµηνεύουν καλύτερα και δίνουν
βάση στα µη λεκτικά σήµατα τα οποία και χρησιµοποιούν στις σχέσεις
τους.(Griffin, McGahee, Slate, 2002).
Μια άλλη έρευνα έχει γίνει για να συσχετίσει την αντικοινωνική
διαταραχή προσωπικότητας4 µε τη διαταραχή σωµατοποίησης5 και τη
4

∆ιαταραχή που έχει ιστορία µε αντικοινωνική και εγκληµατική συµπεριφορά.(ASPD: antisocial
personality disorder)
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σχέση τους µε τα δύο φύλα. Αυτές οι δύο διαταραχές µοιράζονται
ελάχιστα χαρακτηριστικά διάγνωσης. Ωστόσο διάφοροι συγγραφείς
έχουν συµπεράνει ότι η ASPD και η SD είναι εκδηλώσεις µιας κοινής
διάθεσης προσωπικότητας που διαφοροποιούνται µε το φύλο. Σύµφωνα
µε αυτή την υπόθεση τα αρσενικά που κατέχουν αυτή τη διάθεση είναι
πιθανό να εκδηλώσουν χαρακτηριστικά ASPD ενώ τα θηλυκά να
εκδηλώσουν σηµεία SD. Αυτή η διατύπωση συµπίπτει µε δεδοµένα που
δείχνουν ότι η ASPD είναι πιο συνηθισµένη στα αρσενικά ενώ η SD στα
θηλυκά. Ακόµα υπάρχουν ευρήµατα που υποδεικνύουν ότι τα αρσενικά
έχουν την τάση να δείχνουν υψηλότερα επίπεδα έκδηλης επιθετικότητας
αν και οι διαφορές των δύο φύλων στη σχετική επιθετικότητα έχουν
εκδηλωθεί λιγότερο. Έτσι µια πιθανή εξήγηση είναι ότι η διάθεση
προσωπικότητας που βρίσκεται πίσω από την ASPD και την SD τείνει να
κατευθύνεται σε διαφορετικούς φαινοτύπους σε αρσενικά και θηλυκά.
Ωστόσο υπάρχουν µικρές αποδείξεις που υποστηρίζουν την υπόθεση της
φυλετικής διαφοροποίησης των ASPD και SD . Tο βιολογικό φύλο
µπορεί να εξυπηρετεί στο να προκαλεί τη φαινοτυπική εκδήλωση της
υποκείµενης διάθεσης. Συνεπώς τα αρσενικά που έχουν υψηλά επίπεδα
αυτής της διάθεσης ίσως είναι πιο πιθανά να δείχνουν χαρακτηριστικά
ASPD από ότι SD και το αντίθετο ισχύει για τα θηλυκά.( Lilienfield &
Hess, 2001).
Επιπλέον σύµφωνα µε µια άλλη έρευνα καταγράφηκαν και
αναλύθηκαν οι κινήσεις ατόµων σε ένα τεστ προσοχής. Τα αγόρια µε
διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής κινούνται δύο µε τρεις φορές
περισσότερο και καλύπτουν σχεδόν τον τετραπλάσιο χώρο σε σχέση µε
τα φυσιολογικά αγόρια. Τα κορίτσια µε τη διαταραχή κινούνται και αυτά
περισσότερο αλλά σε µικρότερο χώρο. Τα αγόρια είναι πιο πιθανά να

5

∆ιαταραχή µε ιστορία ανεξήγητων συµπτωµάτων.(SD: somatization disorder)
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πάσχουν από αυτή τη διαταραχή από τα κορίτσια αλλά στους ενήλικες
δεν παρατηρείται κάποια διαφορά. ( Cromie, χ.χ).
Η θεωρία της περιβαλλοντικής έρευνας ξεχωρίζει δύο τύπους
περιβαλλοντικής γνώσης. Τη γνώση της διαδροµής που περιλαµβάνει την
απόκτηση σηµαντικών στοιχείων στο περιβάλλον, τις διαδροµές που τα
ενώνουν και τη σειρά αλλαγών αυτών και τη γνώση του περιγράµµατος η
οποία αναφέρεται σε µια πιο σφαιρική αντιπροσώπευση. Έχει αναπτυχθεί
συζήτηση για το ποιο από τα δύο είδη εξελίσσεται πρώτο. Η υπόθεση
όµως που διατυπώθηκε είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά συστήµατα
επεξεργασίας πληροφοριών για την εκµάθηση του περιβάλλοντος παρά
ένας γενικός µηχανισµός. Το ερώτηµα που τίθεται είναι πως
αλληλεπιδρούν αυτές οι διαδικασίες. Η παρούσα έρευνα έδωσε βάση στις
φυλετικές διαφορές για τις προτιµώµενες στρατηγικές στην απόκτηση
γνώσης για το περιβάλλον. Οι προηγούµενες έρευνες δεν είχαν ξεκάθαρα
αποτελέσµατα. Στη συγκεκριµένη οι διαφορές στην στρατηγική
περιγράφηκαν µε µια προτίµηση των αρσενικών για τη σφαιρική οπτική
και µε τα θηλυκά να έχουν την τάση να εξετάζουν τα στοιχεία της
διαδροµής. Τα αποτελέσµατα ακόµα δείχνουν ότι οι διαφορές
εµφανίζονται στα κοµµάτια της στρατηγικής της διαδροµής. ∆ηλαδή,
στις προτιµήσεις ανάκλησης οι γυναίκες έδιναν περισσότερη βάση στα
σηµεία και αγνοούσαν τις οδηγίες ενώ οι άντρες αν και γενικά δεν
θυµόντουσαν λιγότερα σηµεία η αντιπροσώπευση που είχαν ήταν και µε
σηµεία και µε οδηγίες για τη διαδροµή.(Schmitz, 1999).
Ακόµα σύµφωνα µε τον παραπάνω(1999), στο άρθρο του
αναφέρεται ότι η απόκτηση της γνώσης του περιβάλλοντος και οι
δραστηριότητες για την εύρεση µιας διαδροµής βασίζονται σε
συναισθηµατικά µνηµονικά συστήµατα επεξεργασίας. Η αποµνηµόνευση
και η απόκτηση πληροφοριών γίνεται µέσα από τις πραγµατικές
δραστηριότητες.
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αποθηκεύονται
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µακρόχρονη µνήµη ανάλογα µε το συναισθηµατικό τους περιεχόµενο.
Έτσι η επακόλουθη επιλογή συγκεκριµένων περιβαλλοντικών στοιχείων
για την µνηµονική απόκτηση καθοδηγείται κατά κάποιο τρόπο από τις
πληροφορίες που έχουν προηγουµένως αποθηκευθεί. Το φίλτρο
συναισθηµατικής κατάστασης µεσολαβεί για τις διαδικασίες λήψεως
αποφάσεων.

Η

ίδια

υπόθεση

προτείνει

ότι

η

µάθηση

βάσει

συναισθήµατος ξεκινά µε την έναρξη των εµπειριών. Η πρώιµη δηλαδή
εµπειρία για το περιβάλλον ίσως είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για
τις φυλετικές διαφορές. Τα αγόρια από µικρή ηλικία δείχνουν µια
µεγαλύτερη τάση να εξερευνούν το περιβάλλον τους σε σχέση µε τα
κορίτσια. Ένα πιο περιορισµένο περιβάλλον δείχνει µια ανησυχία στις
επιδόσεις σε χωρικά τεστ και περισσότερη ανασφάλεια για τις ικανότητες
για την εύρεση µιας διαδροµής. Τα αγόρια ανακαλούν περισσότερο το
γενικό πλαίσιο των οδηγιών για µια διαδροµή ενώ τα κορίτσια δίνουν
έµφαση σε συγκεκριµένα στοιχεία.
Η ικανότητα για οργάνωση της συµπεριφοράς στο χώρο δίνει τη
δυνατότητα στους ανθρώπους και στα άλλα ζώα να προσαρµόζονται στο
περιβάλλον τους και να εκµεταλλεύονται τις πηγές στο µεταλλασσόµενο
κόσµο. Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για τον καθορισµό του µέρους
που βρίσκεται κάποιος και του στόχου προς τον οποίο θέλει να
κατευθυνθεί. Μια διαδικασία είναι γνωστή ως ιδιόθεση ή απλά ένωση
των διαδροµών και απαιτεί την ανάκληση της τοποθεσίας του στόχου µε
τη χρήση πληροφοριών βασισµένων στη διαδροµή που προέρχονται από
τις κινήσεις του υποκειµένου. Οι τρόποι για τον προσανατολισµό στο
χώρο

ρυθµίζονται

από

διαφορετικά

εγκεφαλικά

συστήµατα.

Ο

ιππόκαµπος παίζει σηµαντικό ρόλο στη λύση προβληµάτων πλοήγησης
βασισµένων σε απόκεντρα ίχνη, επειδή αυτή η ικανότητα καταστρέφεται
µετά από βλάβη της δοµής αυτής.(Cimadevilla, Fenton, Bures, 2001).
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Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι τα αρσενικά έχουν καλύτερες
χωρικές ικανότητες από τα θηλυκά ενώ υπάρχουν και έρευνες που
υποστηρίζουν το αντίθετο. Η έρευνα στην ανάπτυξη της χωρικής
αντίληψης εµφανίζει διακύµανση στα αποτελέσµατα. Πρόσφατα έχει
αναπτυχθεί µια χωρική διαδικασία που µπορεί να αποκτηθεί µε µια
εκπαίδευση 20 λεπτών από ενήλικα ποντίκια. Σε µια κυκλική, αργά
περιστρεφόµενη αρένα τα ποντίκια πρέπει να αποφύγουν ένα
ηλεκτρισµένο κοµµάτι. Πρέπει να καθορίσουν τη θέση τους στο δωµάτιο
σύµφωνα µε απόκεντρα ίχνη έξω από το λαβύρινθο. Όταν η
ηλεκτρισµένη περιοχή άλλαζε µε τις µέρες για να µην υπάρχει µάθηση
λόγω µνήµης τα αρσενικά και τα θηλυκά ποντίκια είχαν τις ίδιες
επιδόσεις. Όταν όµως παρέµενε σταθερή τα αρσενικά ποντίκια
αποκτούσαν πιο γρήγορα την ικανότητα να κρατήσουν τη µνήµη για να
αποφύγουν το κοµµάτι που προκαλούσε το σοκ. Έτσι αν και η πλοήγηση
που εξαρτάται από τον ιππόκαµπο βασίζεται και σε ανακλήσεις που
κρατούν λίγα λεπτά και σε περισσότερο χρονικό διάστηµα , οι πρώτες
αποκτούνται πιο νωρίς. Τα αρσενικά ποντίκια αποκτούσαν αυτή την
ικανότητα πιο σύντοµα από τα θηλυκά.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το ερώτηµα των φυλετικών διαφορών στον εγκέφαλο και τη
γνωστική λειτουργία τα τελευταία χρόνια έχει συγκεντρώσει το
ενδιαφέρον των ερευνητών και αποτελεί µια περιοχή έντονης
επιστηµονικής έρευνας. Σήµερα η ύπαρξη των διαφορών στη γνωστική
δραστηριότητα και στη δοµή και τη λειτουργία συγκεκριµένων δοµών
του εγκεφάλου δεν τίθεται τόσο υπό αµφισβήτηση. Τουλάχιστον για
κάποιες περιοχές έχει ξεκαθαριστεί ότι η ανάπτυξη και η έκφραση
διαφορών επηρεάζεται από τις ορµόνες του φύλου.
Ωστόσο οι περιβαλλοντικές επιρροές παίζουν εξίσου σηµαντικό
ρόλο και αλληλεπιδρούν µε τις γενετικές προδιαθέσεις για τον καθορισµό
του προφίλ του κάθε φύλου. Το τι καθορίζει τις διαφορές στις ικανότητες
αντρών και γυναικών είναι το θέµα πολλών συζητήσεων. Αρκετοί
ερευνητές που δουλεύουν πάνω στο φυλετικό διµορφισµό στη γνωστική
λειτουργία έχουν θέσει ως αρχή την ιστορία του διαχωρισµού του τρόπου
ζωής αντρών και γυναικών. ∆ηλαδή ο άντρας περισσότερο ως κυνηγός
και συνεπώς πιο ικανός να ελίσσεται στο περιβάλλον του και η γυναίκα
να αντιπροσωπεύει ένα πρότυπο προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις του
οικογενειακού περιβάλλοντος. Βάσει αυτής της αντίληψης διατυπώνεται
ο προβληµατισµός για το πόσο οι διαφορές των δύο φύλων σε
συγκεκριµένες ικανότητες πηγάζουν από αυτή την αρχή και κατά πόσο
υπάρχει δυνατότητα για αντιστροφή των ικανοτήτων αν αλλάξει και το
περιβάλλον. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα και οι εγκεφαλικοί µηχανισµοί που
υπόκεινται κάποιων λειτουργιών µεταβάλλονται ανάλογα , φέρνοντας µε
αυτόν τον τόπο στην επιφάνεια το ζήτηµα της πλαστικότητας του
εγκεφάλου.
Ένας αρκετά µεγάλος βαθµός ευρηµάτων έχει καθιερώσει την
υπεροχή των αντρών σε χωροταξικές διαδικασίες, στην αντίληψη του
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κάθετου και του οριζοντίου, στο µαθηµατικό συλλογισµό και σε δραστηριότητες χωρικο-κινητικές. Το γυναικείο φύλο σηµειώνει πολύ καλές
επιδόσεις

στη

λεκτική

ευφράδεια,

στην

αντιληπτική

ταχύτητα

συνδυασµού ταυτότητας- προτύπου, στη λεκτική και εικονική µνήµη και
σε µερικές λεπτές κινητικές δεξιότητες.
Μια από τις τελευταίες θεωρίες για να εξηγήσουν τις γνωστικές
διακυµάνσεις των δύο φύλων είναι η ΄΄εγκεφαλική πλαγίωση΄΄: η
αντίληψη δηλαδή ότι τα δύο εγκεφαλικά ηµισφαίρια έχουν διαφορετικές
µορφές ή επίπεδα δραστηριότητας, όπως για τη χωρική προέλευση και
τη γλώσσα και οι γυναίκες είναι λιγότερο πλευριωµένες ή εξαρτηµένες
στη µια πλευρά σε σχέση µε τους άντρες. Πρόσφατες εγκεφαλικές
έρευνες υποστηρίζουν αυτή την ιδέα, όπως µια µελέτη που δείχνει
φυλετικές

διαφορές

στην

αναλογία

της

δραστηριότητας

του

ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος σε κάθε πλευρά.Ακόµα τα περισσότερα
ευρήµατα συνιστούν την παρουσία φυλετικών διαφορών και την
επίδραση της προτίµησης του χεριού στη λειτουργική οργάνωση και στη
νευρωνική επεξεργασία µέσα στον εγκέφαλο. Αυτές οι διαφορές έχουν
συσχετιστεί µε διαφορές στο χρόνο ωριµότητας του εγκεφάλου και το
µεγαλύτερο χρόνο ανάπτυξης του αρσενικού εγκεφάλου.
Συνοψίζοντας αυτό που θα µπορούσαµε να πούµε σαν συµπέρασµα
είναι ότι µέσα από τις έρευνες που έχουν γίνει και από τις παρατηρήσεις
της συµπεριφοράς υπάρχουν κάποιες διαφορές µεταξύ των δύο φύλων .
Αυτές µπορεί να σχετίζονται µε διαφορές στη δοµή του εγκεφάλου σε
κάποιες περιοχές αλλά ουσιαστικά οι οµοιότητες είναι περισσότερες.
Αυτό οδηγεί στη σκέψη ότι τελικά µπορεί να διαφέρουν ο άντρας και η
γυναίκα αλλά παράλληλα διαφέρει και η αντιµετώπιση από το
περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν . ∆εν αµφισβητείται η εγκυρότητα και η
αξιοπιστία των πειραµάτων και των µελετών που έχουν γίνει και ίσως η
προοπτική εξέλιξης τους φέρει στην επιφάνεια και άλλες πτυχές που θα
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υποδηλώνουν µια πιο ξεκάθαρη διαφοροποίηση. Ωστόσο µέχρι να
φθάσει η στιγµή που κάθε συµπεριφορά διαφορετική θα αποδίδεται στην
ανάλογη διαφορά στον εγκέφαλο θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες
οι συνθήκες που συµµεταβάλλονται και επηρεάζουν την ανθρώπινη
ύπαρξη.
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