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AAABBBSSSTTTRRRAAACCCTTT      

PURPOSE: Visual Evoked Potentials (VEPs) provide important diagnostic information about 

functional vision by studying the latency and amplitude of specific peaks of the signal which 

correspond to neural responses. Previous neurological and psychophysical research has 

demonstrated that the processing of the contrast occurs at the early stages of the visual 

pathways. Moreover, recent studies have shown that under threat conditions subcortical 

processes, such as the pupillary light reflex are inhibited, due to the activation of the 

amygdaloid nucleus. This effect is more pronounced at higher light intensities. The present 

study consists of two parts. The purpose of the first part was to study the effect of contrast 

on Visual Evoked Potentials (VEPs) and in particular on the latency and amplitude of the 

response P100. In the second part the latency characteristics of the VEPs were studies under 

threat conditions, while the amygdaloid nucleus was active.  

METHODOLOGY: For the first part of the experiment 14 healthy volunteers participated, 

aged 24–30 yrs (mean 27.2 ± 2 yrs), with refractive errors corrected.  VEPs were elicited 

either using on/off vertically oriented gratings [at a rate of 2 Hz with square wave 

modulation, having a spatial frequency of 4 c/deg] or using checkerboards (angular 

substance was 60 and 15 arcmin at 150 cm distance) reversing at 2Hz. A range of contrasts 

was studied, 14 levels between 100% - 2% for the gratings and 100% and 10% for 

checkerboards. Stimuli were displayed on a SONY F-520 GDM monitor by means of a VSG 

2/5 card (CRS) subtending a circular field of 7 degrees with a constant mane luminance of 

30 cd/m2. Subjects viewed the stimulus monocularly (dominant eye open) with natural 

pupils. VEP recordings represent the average of 128 repetitions. 

For the second part VEP were elicited using the onset/offset gratings with the stimulus 

parameters being the same to the first part of the experiment. Only two contrast levels, 8% 

and 12% were used. Ten out of the 14 volunteers from the first group participated, two 

weeks following the first examination. Three conditions were studied, baseline, safe and 

threat. In order to employ a threat condition a devise which could produce electric shock 

through electrodes attached to the wrist of the volunteers was used (Philip Harris). The 

purpose of this device was only to threaten the volunteers and not to electrocute them 

actually. Before the recordings the volunteers were asked to fill a STAIT – Trait and STAI – 

State Questionnaires, in order to evaluate their anxiety. For the statistical analysis we used 

repeated measures ANOVA with psychological condition (Threat and Safe) and contrast 

(8% and 12%) being the within-subject factors. Similar analysis was applied for the P100 
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amplitude. Finally, we used Pearson correlation coefficient to relate the anxiety score of 

each volunteer with the change of P100 latency under safe and threat conditions.   
RESULTS: Analyzing the measurements we found a strong effect of contrast in latencies: 

increasing contrast generates shorter P100 latencies. On the contrary, the contrast did not 

show any consistent effect on the P100 amplitude. Using the average of the absolute values 

from all the volunteers we observed that P100 latency was differentially affected either side of 

10% contrast, with the effect being more pronounced for contrasts > 10%.  

The recordings of Pattern Reversal VEPs showed strong correlation between latency 

and target contrast for target size 15 arcmin and 60 arcmin and the same correlation existed 

for amplitude and contrast. Although the target size affected latency of P100 we found no 

correlation with response amplitude.     

As for the second part of the study we were able to confirm our assumptions 

concerning the decrease of latency in threat conditions and higher stimulus contrast, but we 

found no change of amplitude with these factors. We also demonstrated a strong correlation 

between anxiety and P100 latency. We observed that low anxiety accelerated visual 

processing of contrast, while high anxiety decelerated it. We were not able to demonstrate a 

statistical correlation between amplitude and target contrast but this was expected since 

VEP amplitude shows huge between-subject variability.  

CONCLUSIONS: The change in slope in latency – contrast plot is likely due to higher 

sensitivity of Magno neurons in comparison to the Parvo neurons as has already been 

demonstrated by neurophysiological and psychophysical studies. Using average values from 

the latency-contrast responses from all the volunteers, we were able to reveal that for the 

specific stimulus conditions Magno neurons show ~ 2.5 times higher contrast gain than 

Parvo neurons. 

 Regarding the behavior of VEPs under threat conditions our results are important 

because they hint that fast visual processing is a mechanism that enables a person with low 

or normal anxiety to perceive faster an external stimulus in conditions where he/she needs 

high demands of attention or alertness. This mechanism does not seem to operate so 

effectively in persons with high anxiety. This implies two things: that this ineffectiveness is 

primal or that it forms an adaptive reaction of the organism. Moreover, the correlation of VEP 

latency with anxiety may contribute to the understanding of the variability of the VEP latency 

in normal persons, an important finding that has not been demonstrated in the past.              
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ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗ   

ΣΚΟΠΟΣ: Τα Οπτικά Προκλητά ∆υναµικά (VEPs) αποτελούν µια ηλεκτροφυσιολογική 

δοκιµασία που παρέχει σηµαντικές διαγνωστικές πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργική 

όραση, µελετώντας το πλάτος και το χρόνο εµφάνισης συγκεκριµένων κορυφών απόκρισης 

που αντιστοιχούν σε αποκρίσεις οµάδων νευρώνων. Είναι σήµερα γνωστό από 

νευροφυσιολογικές και ψυχοφυσικές µελέτες ότι η επεξεργασία του οπτικού σήµατος, 

τουλάχιστον στα πρώιµα στάδια της οπτικής οδού γίνεται µε βάση την αντίθεση 

φωτεινότητας. Η παρούσα εργασία αποτελείται από 2 µέρη. Στο πρώτο µέρος µελετήθηκε η 

επίδραση της αντίθεσης φωτεινότητας (contrast) στα Οπτικά Προκλητά ∆υναµικά. Το 

δεύτερο µέρος της εργασίας αφορά τη µελέτη των Οπτικών Προκλητών ∆υναµικών σε 

συνθήκες απειλής και βασίζεται στα αποτελέσµατα πρόσφατων ερευνών που έδειξαν ότι σε 

κατάσταση απειλής, λόγω της ενεργοποίησης του αµυγαδαλοειδή πυρήνα, µειώνεται η 

απόκριση της κόρης στο φως µε την µείωση να γίνεται περισσότερο εµφανής όσο η ένταση 

του ερεθίσµατος αυξάνεται. Σκοπός της εργασίας ήταν να µελετηθεί η επίδραση της απειλής 

στους χρόνους απόκρισης των Οπτικών Προκλητών ∆υναµικών, µε σκοπό να διερευνηθεί 

αν πιο προχωρηµένες λειτουργίες της όρασης (π.χ. η επεξεργασία του contrast) 

επηρεάζονται από την ενεργοποίηση του αµυγδαλοειδούς πυρήνα σε κατάσταση απειλής. 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Στο πρώτο µέρος του πειράµατος έλαβαν µέρος 14 εξεταζόµενοι ηλικίας 

24- 30 ετών (µέσος όρος 27.2 ± 2 έτη) µε διορθωµένα τα διαθλαστικά σφάλµατα (µυωπία, 

αστιγµατισµό) και χωρίς παθολογικά προβλήµατα. Τα οπτικά ερεθίσµατα είχαν τόσο τη 

µορφή grating όσο και checkerboard. Το ερέθισµα grating είχε σταθερή χωρική συχνότητα 

(4c/deg) και χρονική συχνότητα (2 Hz), µεγέθους 10 arcmin, ενώ επιλέχθηκαν 14 

διαφορετικές τιµές contrast από 100% - 2%. Για το ερέθισµα checkerboard επιλέχθηκαν 2 

τιµές contrast (100% και 10%) και δύο γωνιακά µεγέθη τετραγώνων (60 arcmin και 15 

arcmin, σε απόσταση προβολής 150 cm), σύµφωνα µε τις δοκιµασίες που χρησιµοποιούνται 

στην κλινική πράξη. Οι καταγραφές αφορούσαν µονόφθαλµη παρατήρηση (του κυρίαρχου 

οφθαλµού).  

  Για το δεύτερο µέρος επιλέχθηκε η τεχνική Pattern Onset/Offset διατηρώντας τις 

παραµέτρους του ερεθίσµατος ίδιες µε αυτές του πρώτου µέρους ενώ εξετάστηκαν δύο τιµές 

contrast, 8% και 12%. Συµµετείχαν 10 από τους εξεταζόµενους του πρώτου µέρους, δύο 

εβδοµάδες µετά τις πρώτες µετρήσεις, και για τη δηµιουργία συνθηκών απειλής 

χρησιµοποιήθηκε προφορική απειλή σε συνδυασµό µε ειδική συσκευή παραγωγής 

συνεχούς ακουστικού βόµβου, χαµηλής έντασης. Επιπρόσθετα, οι εξεταζόµενοι 

συµπλήρωσαν ειδικά ερωτηµατολόγια τύπου STAI – Trait και STAI – State για την 
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περαιτέρω αξιολόγηση του χαρακτηρολογικού άγχους τους. Τέλος, ο χρόνος και το πλάτος 

απόκρισης συγκρίθηκαν µε τις αντίστοιχες τιµές των µετρήσεων, δύο εβδοµάδες πριν το 

συγκεκριµένο πείραµα στο 8% και 12% contrast (baseline).  
  Για την ανάλυση του χρόνου απόκρισης του Ρ100 χρησιµοποιήθηκε ανάλυση της 

διακύµανσης πολλαπλών µετρήσεων (repeated measures ANOVA) µε το ερέθισµα (8% και 

12%) και την ψυχολογική κατάσταση (απειλή, ασφάλεια) ως ενδο-ϋποκειµενικούς 

παράγοντες. Ως καταστάσεις ασφαλείας ελήφθησαν είτε η baseline της 1ης συνεδρίας, είτε η 

baseline της 2ης συνεδρίας, είτε η κατάσταση ασφαλείας που παρεµβάλλεται των 

καταστάσεων απειλής στο κύριο µέρος της 2ης συνεδρίας. Ανάλογες διαδικασίες 

εφαρµόσθηκαν και για την ανάλυση του εύρους του Ρ100. 

 Για την διερεύνηση του ρόλου του χαρακτηρολογικού και καταστασιακού άγχους 

έγιναν διερευνητικές συσχετίσεις (Pearson’s correlations) µεταξύ των σκορ στα 

ερωτηµατολόγια STAI-Trait και STAI-State από την µία και των τιµών του Ρ100 (χρόνοι 

απόκρισης και εύρος) στις διάφορες συνθήκες (baseline της 1ης συνεδρίας, baseline της 2ης 

(κυρίως) συνεδρίας, παρεµβαλλόµενη κατάσταση ασφαλείας, κατάσταση απειλής) από την 

άλλη. Τις διερευνητικές αυτές συσχετίσεις ακολούθησε γραµµική ανάλυση παλινδρόµησης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ισχυρή επίδραση του contrast 

στο χρόνο απόκρισης όλων των εξεταζοµένων. Αύξηση του contrast έχει ως αποτέλεσµα 

µείωση του χρόνου απόκρισης. Αντίθετα, δεν βρέθηκε οµαλή διαφοροποίηση του πλάτους 

απόκρισης σε διαφορετικά επίπεδα contrast, γεγονός που επιβεβαιώνει τη µικρή ευαισθησία 

των VEPs σε αλλαγές πλάτους απόκρισης. Τέλος, χρησιµοποιώντας τους µέσους όρους 

των πραγµατικών τιµών όλων των εξεταζοµένων, παρατηρήθηκε ότι η συσχέτιση χρόνου 

απόκρισης µε contrast γίνεται µε διαφορετικό τρόπο για contrast > 10% από ότι για < 10%. 

Οι καταγραφές των Pattern Reversal VEPs έδειξαν ισχυρή εξάρτηση του χρόνου 

απόκρισης της Ρ100 από το contrast του ερεθίσµατος και στις δύο τιµές γωνιακού µεγέθους 

τετραγώνων, και το ίδιο βρέθηκε και για το πλάτος της απόκρισης. Ενώ αποδείχθηκε 

στατιστικά σηµαντικό το µέγεθος του ερεθίσµατος στη µεταβολή του χρόνου απόκρισης, δεν 

συνέβη το ίδιο και µε το πλάτος της απόκρισης. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη χρήση των 

Pattern Reversal στην κλινική πράξη, καθώς το πλάτος απόκρισης δεν εµφανίζει 

διακυµάνσεις ανάµεσα στους εξεταζοµένους. 

 Όσον αφορά το δεύτερο µέρος πειραµάτων, βρέθηκε ότι ο χρόνος απόκρισης του 

Ρ100 ήταν µειωµένος στην κατάσταση απειλής σε σχέση µε την baseline και για τα δύο 

contrasts, αλλά αυτό το φαινόµενο ήταν πολύ πιο εµφανές για το εντονότερο contrast και 
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µάλιστα για τα λιγότερο αγχώδη άτοµα. Επίσης, τα πιο αγχώδη άτοµα παρουσίασαν 

σηµαντικά βραδύτερους χρόνους αντίδρασης από τα λιγότερο αγχώδη.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αλλαγή στην κλίση της καµπύλης συσχέτισης του χρόνου απόκρισης 

Ρ100 µε το contrast (για τιµές < 10% και >10%) πιθανόν οφείλεται στην αυξηµένη ευαισθησία 

των Magno νευρώνων της οπτικής οδού, σε σχέση µε τους Parvo νευρώνες για τις 

συγκεκριµένες τιµές χωρικής συχνότητας του ερεθίσµατος και του χρόνου προβολής του, 

όπως έχει αποδειχθεί από νευροφυσιολογικές έρευνες.  

 Τα ευρήµατα σχετικά µε την συµπεριφορά των VEPs σε συνθήκες απειλής είναι 

σηµαντικά διότι δείχνουν ότι η γρήγορη επεξεργασία της αισθητικής πληροφορίας είναι ένας 

βιολογικά χρήσιµος µηχανισµός που βοηθά άτοµα µε λίγο ή κανονικό άγχος, να 

αντιλαµβάνονται και να προσέχουν καλύτερα τα εξωτερικά ερεθίσµατα, όταν τα άτοµα 

χρειάζεται να ανταπεξέρχονται έναν κίνδυνο. Βρέθηκε ότι αυτός ο µηχανισµός δεν λειτουργεί 

µε την ίδια αποτελεσµατικότητα σε πολύ αγχώδη άτοµα. Αυτό µπορεί να σηµαίνει δύο 

πράγµατα: Είτε η αναποτελεσµατικότητα αυτού του µηχανισµού είναι πρωτογενής και 

βρίσκεται στην ρίζα του άγχους που βιώνουν τα πολύ αγχώδη άτοµα, είτε πρόκειται για 

προσαρµοστική αντίδραση του αγχώδους οργανισµού. Τα παραπάνω συµβάλλουν στην 

κατανόηση της φυσιολογικής διακύµανσης στον χρόνο απόκρισης του Ρ100 στα φυσιολογικά 

άτοµα, ένα εύρηµα που µπορεί να έχει σηµαντικές µεθοδολογικές συνέπειες στην µέλλουσα 

κλινική και πειραµατική καταγραφή των Οπτικών Προκλητών ∆υναµικών. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11  

ΒΒαασσιικκέέςς      ΈΈννννοοιιεεςς  

 

11..11  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίαα  ΟΟππττιικκήήςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίααςς    
  

Νευροφυσιολογικές µελέτες έδωσαν τις πρώτες ενδείξεις ότι η 

αποκωδικοποίηση του οπτικού σήµατος ξεκινά στον αµφιβληστροειδή και όχι στον 

οπτικό φλοιό. Η εικόνα που λαµβάνει ο αµφιβληστροειδής είναι απλώς µια 

διαµόρφωση διαφορετικών µηκών κύµατος και εντάσεων φωτός, η οποία 

µεταβάλλεται µε το χρόνο. Αυτές οι χωρικές και χρονικές διακυµάνσεις παρέχουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για περαιτέρω επεξεργασία του οπτικού σήµατος. 

 Το ανθρώπινο σύστηµα όρασης, στα πρώτα στάδια της επεξεργασίας του 

οπτικού σήµατος, είναι σε θέση να αναγνωρίσει αντικείµενα του περιβάλλοντος 

χώρου, µόνο αν αυτά παρουσιάζουν µεταβολές σε φυσικές παραµέτρους τους όπως 

είναι : 

 η φωτεινότητα (σε cd/m2) 

 η χρωµατικότητα 

 η υφή 

 η θέση τους στο χώρο 

 ο προσανατολισµός τους σε σχέση µε το περιβάλλον 

 η χωρική πληροφορία: η κλίµακα αλλαγών της φωτεινότητας µιας εικόνας. 

 η φωτεινή αντίθεση (contrast): η διαφορά φωτεινότητας µεταξύ δύο σηµείων 

της     εικόνας. 

Όπως θα δούµε σε επόµενες ενότητες, το contrast συνδέει τα χαρακτηριστικά 

των νευρώνων του αµφιβληστροειδούς (νευροφυσιολογία) µε τα χαρακτηριστικά των 

φυσικών εικόνων (Εικ. 1) και κατά συνέπεια αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 

αξιολόγησης της όρασης. 
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Εικόνα 1.  Α) Οι φυσικές εικόνες αποτελούνται από πολλές διαφορετικές χωρικές συχνότητες και 
εµφανίζουν διακυµάνσεις στη φωτεινότητα, Β) µεγάλες διακυµάνσεις στη φωτεινότητα δηµιουργούν 
υψηλότερο contrast και καθιστούν ευκολότερη την ανίχνευση εικόνων. 
    

 

11..11..11  ΝΝεευυρροοφφυυσσιιοολλοογγίίαα  ττοουυ  ΑΑµµφφιιββλληησσττρροοεειιδδοούύςς  κκααιι  ττηηςς  ΟΟππττιικκήήςς  ΟΟδδοούύ  
 

Η διαδικασία της αντίληψης ενός ερεθίσµατος ξεκινά από τον 

αµφιβληστροειδή και µεταδίδεται µε τη βοήθεια των αποκρίσεων και των συνδέσεων 

των οπτικών νευρώνων. Η µελέτη αυτής 

της διαδικασίας αφορά τον κλάδο της 

νευροφυσιολογίας, ενώ η αξιολόγηση της 

οπτικής αντίληψης του ερεθίσµατος  

επιτυγχάνεται µέσω ψυχοφυσικών µεθόδων 

(αντικειµενική µέθοδος), που πρώτος 

ανέπτυξε ο Fechner το 1860.  

Στην Εικ. 2 διακρίνουµε τις πέντε βασικές 

στοιβάδες των αµφιβληστροειδικών 

νευρώνων που αποτελούνται από τα 

ραβδία, τα κωνία, τα οριζόντια, τα δίπολα 

και τα γαγγλιακά κύτταρα, όπου 

πραγµατοποιείται το πρώτο στάδιο της 

οπτικής επεξεργασίας. Οι νευροάξονες των 

γαγγλιακών κυττάρων, σχηµατίζουν το οπτικό νεύρο που διαβιβάζει τις πληροφορίες 

στον εγκέφαλο µε τη µορφή  δυναµικής ενέργειας. 

ΒΑ 

Εικόνα 2 Οι πέντε βασικές στοιβάδες του 
αµφιβληστροειδούς. 
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Το 90% των νευροαξόνων καταλήγει στον έξω γονατώδη πυρήνα (Lateral 

Geniculate Nucleus, LGN).   

Υπάρχουν δύο κατηγορίες γαγγλιακών κυττάρων, στο επίπεδο του 

αµφιβληστροειδούς: τα κύτταρα τύπου Μ (magno) και τύπου Ρ (parvo). Τα Μ 

κύτταρα αποκρίνονται παροδικά (transient) στο ερέθισµα, ενώ τα Ρ παρατεταµένα 

(sustained). Στο επίπεδο του LGN, τα Μ καταλήγουν στις δύο (Magnocellular) από 

τις έξι στοιβάδες του, ενώ τα Ρ στις τέσσερις (Parvocellular). Έτσι, ο LGN λαµβάνει 

πληροφορίες απ’ όλο τον αµφιβληστροειδή, µε διαφορετική αντιπροσώπευση από 

σηµείο σε σηµείο. Αυτό συµβαίνει γιατί στο κεντρικό βοθρίο υπάρχει µεγαλύτερη 

πυκνότητα φωτοϋποδοχέων και έτσι ο LGN δέχεται περισσότερη πληροφορία από 

αυτή την περιοχή, φαινόµενο γνωστό και ως φλοιώδης µεγέθυνση (cortical 

magnification) 

 Από τις magnocellular στοιβάδες του LGN εκφύεται η Μ οδός, ενώ από τις 

parvocellular η Ρ οδός οι οποίες καταλήγουν σε διαφορετικές στοιβάδες του 

πρωτοταγούς οπτικού φλοιού V1. Η Ρ οδός σχετίζεται µε την αντίληψη της µορφής 

και του χρώµατος και η Μ οδός εξειδικεύεται στην ανάλυση των ακµών, στον έλεγχο 

της κίνησης και στην αντίληψη του βάθους.  

 

11..11..22  ΥΥπποοδδεεκκττιικκάά  ΠΠεεδδίίαα  ΓΓααγγγγλλιιαακκώώνν  ΚΚυυττττάάρρωωνν  κκααιι  ΦΦωωττεειιννόόττηητταα  
     

Σ’ αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούµε στην πρώιµη οπτική επεξεργασία, η 

οποία περιλαµβάνει την ανίχνευση των ακµών µιας οπτικής πληροφορίας. Όπως 

έχουµε ήδη αναφέρει, το ανθρώπινο οπτικό σύστηµα ανιχνεύει αλλαγές στη 

φωτεινότητα που µπορεί να συνυπάρχουν στην ίδια ‘’περιοχή’’ της εικόνας. Αυτό 

σηµαίνει ότι το σύστηµα πρέπει να είναι σε θέση να µετρά βαθµίδες φωτεινότητας σε 

διαφορετικές χωρικές συχνότητες. Αυτές οι απαιτήσεις ικανοποιούνται από το 

ανθρώπινο οπτικό σύστηµα µέσα από τη δοµή των υποδεκτικών πεδίων του 

αµφιβληστροειδούς. 

Κάθε γαγγλιακό κύτταρο αποκρίνεται σε κάποιο ερέθισµα, µόνο όταν αυτό 

προβληθεί σε µια ‘’κυκλική’’ περιοχή κωνίων και ραβδίων, που αποτελεί το 

υποδεκτικό πεδίο (receptive field, RF) του γάγγλιου.  
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Τα RFs απότελούνται από δύο οµόκεντρους κύκλους (Εικ. 3), έναν εσωτερικό 

(κέντρο) και έναν εξωτερικό (περιφέρεια) και µάλιστα στο γεγονός αυτό οφείλεται και 

η διάκριση των γάγγλιων σε δύο κατηγορίες : τα γάγγλια φωτεινού κέντρου, (κέντρο 

+, περιφέρεια -) τα οποία αποκρίνονται όταν προσπέσει φως στο κέντρο τους και 

στα γάγγλια σκοτεινού κέντρου (κέντρο -, περιφέρεια +) που διεγείρονται κατά το 

φωτισµό της περιφέρειας του πεδίου. Ο διάχυτος φωτισµός του υποδεκτικού πεδίου 

προκαλεί µικρή απόκριση. Τέλος, το µέγεθος των υποδεκτικών πεδίων διαφέρει 

κεντρικά και περιφερικά του αµφιβληστροειδούς, ακολουθώντας τις απαιτήσεις της 

οπτικής οξύτητας. Έτσι, στο κεντρικό βοθρίο, όπου η οπτική οξύτητα είναι µέγιστη, 

τα υποδεκτικά πεδία είναι µικρότερα από αυτά της περιφέρειας, όπου οι απαιτήσεις 

ευκρινούς όρασης ελαττώνονται. 

 Εκτός από τη φωτεινότητα, η διάκριση των υποδεκτικών πεδίων στις δύο 

κατηγορίες που αναφέραµε, τα καθιστά περισσότερο ευαίσθητα και σε αλλαγές της 

φωτεινής αντίθεσης (contrast). Ένα γάγγλιο φωτεινού κέντρου θα αποκρίνεται 

εντονότερα σε µια κηλίδα φωτός σε µαύρο φόντο, ενώ αυτά του σκοτεινού κέντρου 

θα διεγείρονται σε µια µαύρη κηλίδα σε φωτεινό φόντο. 

 
 
Εικόνα 3 Υποδεκτικό πεδίο φωτεινού κέντρου και οι αποκρίσεις του σε διάχυτο και σε κεντρικό 

φωτισµό. Στις δύο τελευταίες φωτογραφίες βλέπουµε ότι το πεδίο δεν αντιλαµβάνεται το 
διαφορετικό προσανατολισµό του φωτεινού ερεθίσµατος και αποκρίνεται το ίδιο. 
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Τα διαφορετικά µεγέθη υποδεκτικών πεδίων τα καθιστούν ικανά να ανιχνεύουν 

διαφορετικές χωρικές συχνότητες. Τα µικρότερα σε µέγεθος πεδία (Ρ νευρώνες) 
αποκρίνονται σε υψηλές συχνότητες και τα µεγαλύτερα (Μ νευρώνες), σε 

χαµηλότερες συχνότητες.  

Ωστόσο στην περιοχή του κεντρικού βοθρίου πρέπει να ανιχνεύονται τόσο οι 

υψηλές, όσο και οι χαµηλές συχνότητες, εποµένως πρέπει να υπάρχει κάποια 

σύνδεση µεταξύ των µικρότερων και των µεγαλύτερων πεδίων ώστε το ερέθισµα να 

αναλύεται ταυτόχρονα. Εξάλλου, σε µια εικόνα συνυπάρχουν και οι υψηλές 

συχνότητες (λεπτοµέρειες) και οι χαµηλές. 

 Σ’ αυτό το πρωταρχικό στάδιο της επεξεργασίας, τα υποδεκτικά πεδία δεν 

µπορούν να διακρίνουν τους διαφορετικούς προσανατολισµούς των µορφών που 

ανιχνεύουν, λόγω του κυκλικού τους σχήµατος. Αυτή η διαδικασία λαµβάνει χώρα σε 

ανώτερα στάδια (οπτικός φλοιός), όπου το σχήµα των πεδίων αλλάζει, γίνονται πιο 

επιµήκεις και κατά συνέπεια περισσότερο ευαίσθητα σε συγκεκριµένους 

προσανατολισµούς. 

  

11..22  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς  ΌΌρραασσηηςς  --  CCoonnttrraasstt    SSeennssiittiivviittyy  FFuunnccttiioonn  ((  CCSSFF  ))  
 

Η αξιολόγηση της ανθρώπινης οπτικής συµπεριφοράς βασίζεται τόσο σε 

νευροφυσιολογικές µελέτες, που αφορούν τα χαρακτηριστικά των νευρώνων, όσο 

και σε ψυχοφυσικές, οι οποίες συνδέουν τη νευροφυσιολογία µε την οπτική µας 

αντίληψη.  

Η εξέλιξη των διάφορων δοκιµασιών για την αξιολόγηση της όρασης απαιτεί 

την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο τα αντικείµενα σχηµατίζονται οπτικά στον 

αµφιβληστροειδή και πως το ανθρώπινο οπτικό σύστηµα επεξεργάζεται και 

‘’αποκωδικοποιεί’’ εικόνες. Τα οπτότυπα Snellen (σειρές γραµµάτων ή αριθµών που 

το µέγεθος τους µειώνεται βαθµιαία) για τη µέτρηση της οπτικής οξύτητας δεν 

αποτελούν επαρκή τρόπο µέτρησης της λειτουργικής όρασης για δύο κυρίως 

λόγους: 

 µετρούν την ικανότητα διάκρισης του µικρότερου δυνατού γράµµατος/αριθµού 

σε υψηλό contrast (µαύρα γράµµατα/αριθµοί σε λευκό φόντο). Σε πραγµατικές 
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όµως συνθήκες δεν θα παρατηρήσουµε αντικείµενα µε το ίδιο µέγεθος και 

contrast µε αυτά του Snellen οπτοτύπου 

 διάφορες διαταραχές της όρασης (π.χ καταρράκτης) οδηγούν στη µείωση του 

contrast των γραµµάτων Snellen, µε αποτέλεσµα ο ασθενής να διακρίνει τα 

γράµµατα αλλά χωρίς να γνωρίζει ο εξεταστής ότι τα βλέπει σε χαµηλότερο 

contrast.  

 Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα παραπάνω προβλήµατα για την 

αξιολόγηση της λειτουργικής όρασης αναπτύχθηκαν νέου τύπου δοκιµασίες 

(ψυχοφυσικές δοκιµασίες). Τέτοιου είδους δοκιµασία αποτελεί και η ευαισθησία 
φωτεινής αντίθεσης (Contrast Sensitivity, CS). 

Το σηµαντικότερο ‘’εργαλείο’’ για την εκτίµηση του CS αποτελούν οπτικά 

ερεθίσµατα µε περιοδική διαµόρφωση, γνωστά και ως gratings. Αυτό οφείλεται στον 

τρόπο οργάνωσης του οπτικού νευρωνικού συστήµατος που χαρακτηρίζεται από 

παράλληλα και ανεξάρτητα νευρωνικά κανάλια, συντονισµένα σε διαφορετικές 

χωρικές συχνότητες και προσανατολισµούς.  

 Έτσι, χρησιµοποιώντας gratings διαφορετικού µεγέθους, προσανατολισµού, 

contrast, φωτεινότητας και χρωµατικότητας µπορούµε να µελετήσουµε την 

ευαισθησία σε διαφορετικές συνθήκες. Για να περιγραφεί ένα grating πρέπει να 

καθοριστούν οι παρακάτω παράµετροι : 

 η χωρική συχνότητα (spatial frequency, SF) (cycles/degree) 

 η φωτεινότητα της οθόνης Lmean , που ορίζεται ως η µέση τιµή της 

διαµόρφωσης (Εικόνα 4)    
2

minmax LLLmean
+

=  

 το επί τοις εκατό contrast %C , που ορίζεται σύµφωνα µε τον Michelson ως 

( ) %100%
minmax

minmax

LL
LLC

+
−

= , όπου Lmax  και  Lmin  είναι η µέγιστη και ελάχιστη 

φωτεινότητα της διαµόρφωσης αντίστοιχα. 

 ο προσανατολισµός του grating, που αναφέρεται στη γωνία που σχηµατίζει η 

διαµόρφωση µε τον οριζόντιο άξονα. 

 η φάση φ, που περιγράφει τη θέση του grating σε σχέση µε κάποιο άλλο 
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Εικόνα  4. Gratings τετράγωνης χωρικής διαµόρφωσης (square wave gratings) 

Η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης υπολογίζεται ως το αντίστροφο του 

ελάχιστου contrast που απαιτείται ώστε να γίνει αντιληπτό ένα ερέθισµα, δηλαδή 

min

1
C

CS = . 

Το contrast που απαιτείται, ώστε ένα grating µόλις να ανιχνεύεται καλείται όριο 

φωτεινής αντίθεσης (contrast threshold), ενώ η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης 

είναι το αντίστροφό του. 

Στην Εικόνα 5 φαίνεται η τυπική µορφή 

της καµπύλης ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης ή 

Contrast Sensitivity Function (CSF), η οποία 

προκύπτει από δοκιµασίες σε ηµιτονοειδή 

gratings, διαφορετικών χωρικών συχνοτήτων και 

φωτεινότητας. 

 

 

Εικόνα  5.  Η καµπύλη του CS  για gratings 

διαφορετικής χωρικής συχνότητας και µέσης 

φωτεινότητας (Campbell & Green , 1965) 

 

 

Υψηλή  
φωτεινότητα 

Χαµηλή   
φωτεινότητα 
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To CSF παρέχει σειρά πληροφοριών για τη λειτουργική όραση, όπως : 

 απαιτείται περισσότερο contrast για να ανιχνεύσουµε µικρές λεπτοµέρειες, από 

αυτό που χρειάζεται για µεγάλα αντικείµενα, δηλαδή όσο µικρότερη η χωρική 

συχνότητα, τόσο µεγαλύτερη η ευαισθησία. Ωστόσο, για συχνότητες µικρότερες 

των 4c/deg κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται καθώς τα parvo κύτταρα, που 

κυριαρχούν στο κεντρικό βοθρίο, δεν έχουν µέγιστη απόκριση σε χαµηλές 

συχνότητες.  

 περισσότερο contrast χρειάζεται για να αναγνωρίσουµε τις ακµές των 

αντικειµένων (υψηλές SF), απ’ ότι χρειάζεται απλώς για να το ανιχνεύσουµε . 

 σε υψηλή µέση φωτεινότητα, ανιχνεύονται ευκολότερα όλες οι χωρικές 

συχνότητες. 

 από την καµπύλη του CS µπορεί να προβλεφθεί η οπτική οξύτητα, 

προεκτείνοντας την καµπύλη µέχρις ότου τµήση τον άξονα των συχνοτήτων. 

Αυτό υποδηλώνει τη µικρή αξία της οπτικής οξύτητας, αφού αντιπροσωπεύει 

µόνο το άνω όριο της χωρικής µας απόδοσης. 

Εκτός από το CSF, µπορούµε να αξιολογήσουµε και την καµπύλη του CS για 

τιµές contrast µεγαλύτερες από το threshold. Το supra-threshold CS (Εικ. 6), όπως 
λέγεται, λαµβάνεται µετρώντας δύο gratings της ίδιας χωρικής συχνότητας, σε 

διαφορετικά contrast. Όπως θα δούµε παρακάτω, όλες οι µετρήσεις σε αυτή την 

εργασία αφορούν το  supra-threshold CS. 
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Εικόνα  6 Καµπύλες supra-threshold CS (grating: 5cycles/degree). Η ανώτερη 
καµπύλη (●)   αντιπροσωπεύει το CSF. Παρατηρούµε ότι οι τιµές της 

ευαισθησίας σε διαφορετικές συχνότητες, εξισώνονται σε µεγάλες τιµές 
contrast 

(Georgeson & Sullivan, 1975)  

 
 
11..33  ΠΠρροοκκλληηττάά    ∆∆υυννααµµιικκάά    ((  EEvvookkeedd  PPootteennttiiaallss,,  EEPPss))  ((11))  

 

Τα τελευταία 50 χρόνια (Dawson, 1951) τα προκλητά δυναµικά εξελίχθηκαν 

από ερευνητικά εργαλεία σε ευρέως εφαρµόσιµες τεχνικές της κλινικής νευρολογίας. 

Τα οπτικά και ακουστικά προκλητά δυναµικά χρησιµοποιούνται σήµερα για να 

εντοπίσουν και να εδραιώσουν αντικειµενικές αποδείξεις για αισθητήριες ανωµαλίες, 

για να αναγνωρίσουν αλλοιώσεις οργάνων, για να καθορίσουν τη βαρύτητα βλαβών, 

καθώς και για να καταγράψουν αντικειµενικές αλλαγές στην κατάσταση του 

ασθενούς εν καιρώ.   

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα των προκλητών δυναµικών που τα καθιστούν 

εξαιρετικά χρήσιµα σε χειρουργικές επεµβάσεις υψηλού κινδύνου είναι : 

 η ευαισθησία, η αξιοπιστία και οι αντικειµενικές µετρήσεις των λειτουργιών 

του νευρικού συστήµατος. Είναι αρκετά ευαίσθητα ώστε να εντοπίζουν 

ανωµαλίες, ακόµα και όταν κλινικές διαγνωστικές εξετάσεις δείχνουν 

φυσιολογικές. 
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 είναι δυνατόν να µετρήσουν όχι µόνο πρωτοταγείς αισθητήριες οδούς, αλλά 

και ανώτερης τάξης λειτουργίες. 

 τα περισσότερα προκλητά δυναµικά παρουσιάζουν σταθερές κορυφές 

(peaks) και συχνά εµφανίζουν πανοµοιότυπες κυµατοµορφές, χρονικές 

καθυστερήσεις (latencies) και πλάτος αποκρίσεων (amplitude) σε 

επαναλαµβανόµενα tests ασθενών. 

 οι χρονικές καθυστερήσεις των προκλητών δυναµικών ποσοτικοποιούνται 

από 2-3 σηµαντικές τιµές, καθιστώντας τα χρήσιµα στην επιστηµονική έρευνα 

χρησιµοποιώντας παραµετρική στατιστική ανάλυση. 

 είναι αρκετά αντικειµενικά καθώς δεν επηρεάζονται από έλλειψη συνεργασίας 

του ασθενούς.    

Τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα κλινικά προκλητά δυναµικά είναι τα οπτικά ΕΡs 

(VEPs), τα ακουστικά brain-stem (BAEPs), τα µεσαία και οπίσθια νευρικά 

σωµατογενή EPs (SEPs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  7.  Τυπική  κυµατοµορφή EP. Στην κορυφή διακρίνονται τα 2 ελάχιστα (Ν1 και Ν2) 

καθώς και η κορυφή Ρ1 (peak). 
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11..44  ΟΟππττιικκάά    ΠΠρροοκκλληηττάά    ∆∆υυννααµµιικκάά  ((  VViissuuaall  EEvvookkeedd  PPootteennttiiaallss,,  VVEEPPss  ))  ((22))      
 

Τα οπτικά προκλητά δυναµικά αποτελούν καταγραφές της απόκρισης 

οµάδων νευρώνων, που σχετίζονται µε την επεξεργασία του οπτικού σήµατος. Οι 

καταγραφές αυτές γίνονται µε τη βοήθεια ηλεκτροδίων που τοποθετούνται, όπως θα 

δούµε παρακάτω, σε συγκεκριµένες περιοχές του κρανίου και υπολογίζοντας σε 

κάθε µέτρηση τη µέση τιµή του σήµατος, ενώ η παράλληλη χρήση τους µε άλλες 

οπτικές ηλεκτροφυσιλογικές τεχνικές παρέχει σηµαντικές διαγνωστικές πληροφορίες 

για την ακεραιότητα του οπτικού συστήµατος. 

Ανάλογα µε τη µορφή του ερεθίσµατος που χρησιµοποιείται και τον τρόπο 

καταγραφής και ανάλυσης των µετρήσεων, τα VEPs διακρίνονται στις παρακάτω 

µορφές: 

 

Καθώς η καταγραφή µιας µέτρησης VEP διαρκεί λίγο περισσότερο από 

250ms, είναι σηµαντικό το ερέθισµα να προβάλλεται µε αργό ρυθµό, ώστε να µην 

παρατηρείται αλληλοκάλυψη µεταξύ διαδοχικών σηµάτων. Πολλοί ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι ο ρυθµός εµφάνισης του ερεθίσµατος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 

2Hz εκτός από την περίπτωση steady-state καταγραφών στις οποίες εµφανίζονται 8-

10 Hz.  

 

 

 

VEPs 

Pattern  Flash  Other  

Reversal  On/Off  Steady 
State 

Sweep Motion Chromatic  Multi  
 Channel 

Multifocal 

Hemi  
Field 

Binocular Multi  
Frequenc
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11..44..11  PPaatttteerrnn  RReevveerrssaall    VVEEPPss    
 

Αποτελεί την πιο συνήθη τεχνική για κλινική διάγνωση, καθώς οι καταγραφές 

ενός τέτοιου ερεθίσµατος εµφανίζουν τις µικρότερες διακυµάνσεις στον πληθυσµό, 

σε σχέση µε άλλου τύπου ερεθίσµατα. Σε αντίθεση µε τα flash VEPs, στα οποία θα 

αναφερθούµε παρακάτω, τα pattern δεν εµφανίζουν το ερέθισµα ως µια οµοιόµορφη 

λάµψη φωτός αλλά ως ασπρόµαυρα τετράγωνα (checkerboard, Εικ. 8) ή gratings 

που εναλλάσσονται αιφνίδια και µπορεί να διαφέρουν σε µέγεθος και contrast, ενώ η 

φωτεινότητα της οθόνης παραµένει σταθερή. Για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται ίσος 

αριθµός άσπρων/µαύρων στοιχείων στην οθόνη. Το ερέθισµα καθορίζεται από τη 

χωρική συχνότητα (σε cycles per degrees, cpd) των γραµµών που  απαρτίζουν το 

grating ή των τετραγώνων στην περίπτωση των checkerboards. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, οι καταγραφές αφορούν µόνο τον έναν οφθαλµό (συνήθως τον 

κυρίαρχο) ώστε το σήµα που θα προκύψει να µην επηρεάζεται από θόρυβο ή κακής 

ποιότητας σήµα λόγω του άλλου οφθαλµού. Εξάλλου, το πλάτος των αποκρίσεων 

είναι πολύ µικρό (της τάξης των µV) µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται πολύ εύκολα 

από εξωτερικούς (θόρυβο) ή από οπτικούς παράγοντες (διαθλαστικά σφάλµατα). 

Η οπτική γωνία υπολογίζεται από το πλάτος ενός και µόνο τετραγώνου µέσω 

του τύπου: 









⋅= −

(mm) οθόνης - ουεξεταζόµεν Απόσταση
(mm)  τετραγώνου Πλάτοςtan180degΓωνία Οπτική 1  

 

 

Συνήθως η οπτική γωνία υπολογίζεται σε µοίρες (degrees) εκτός από αν 

πρόκειται για γωνίες µικρότερες του 1 degree, οπότε εκφράζεται σε λεπτά της µοίρας 

(minutes) πολλαπλασιάζοντας τον παραπάνω τύπο µε 60.    

Στις περισσότερες περιπτώσεις χρήσεις των pattern reversal VEPs, δοκιµάζονται 

τουλάχιστον δύο µεγέθη ερεθίσµατος :  

 60 min  και 15 min checks 

 1 ή 4 cycles/degree gratings 
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Εκτός από την οπτική γωνία ( ή τη χωρική συχνότητα αν πρόκειται για gratings), 

υπάρχουν και άλλα µεγέθη που προσδιορίζουν το ερέθισµα όπως η συχνότητα 

αντιστροφής (reversal frequency), ο αριθµός αντιστροφής των τετραγώνων ή των 

gratings, η µέση φωτεινότητα, το contrast και το µέγεθος του οπτικού πεδίου το 

οποίο συνήθως ξεπερνά τις 15 0 σε διάµετρο. 

 Η κυµατοµορφή ενός pattern reversal VEP (Εικ. 9) αποτελείται από 3 σηµεία 

άξια µελέτης, ένα αρνητικό ελάχιστο Ν75 (~στα 75 msec), ένα θετικό µέγιστο Ρ100 

(~στα 100 msec) και ένα αρνητικό ελάχιστοΝ135 (~στα 135 msec).  

Συνήθως µελετάται η κορυφή Ρ100, ως προς τη χρονική της καθυστέρηση και το 

πλάτος της, καθώς παρουσιάζει σχεδόν µηδενικές διακυµάνσεις µεταξύ των 

εξεταζοµένων και µεταξύ επαναλαµβανόµενων µετρήσεων. Επιπλέον, επηρεάζεται 

από µη παθολογικές παραµέτρους όπως το µέγεθος του ερεθίσµατος, το contrast 

και τη µέση φωτεινότητα της διαµόρφωσης, το διαθλαστικό σφάλµα και την 

ετοιµότητα του ασθενούς. Τέλος, επηρεάζεται και από παθολογικούς παράγοντες και 

κυρίως από παθήσεις του οπτικού νεύρου (νευρίτιδες) και του αµφιβληστροειδούς. 

Σε περιπτώσεις ασθενών µε τέτοιου είδους προβλήµατα η κυµατοµορφή του VEP 

εµφανίζει µεγάλη χρονική καθυστέρηση σε σχέση µε το VEP ενός υγιούς 

εξεταζοµένου (Εικ.10).  

 
 
                      Εικόνα  9  Pattern  Reversal  VEP      
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Εικόνα 10  Οπτική νευρίτιδα. Η κορυφή Ρ100 του αριστερού οφθαλµού εµφανίζεται 
καθυστερηµένη και το πλάτος της είναι µειωµένο σε σχέση µε το δεξιό οφθαλµό. 

 

11..44..22  PPaatttteerrnn  OOnnsseett  //  OOffffsseett    VVEEPPss  
 

  Η τεχνική των pattern on/off VEPs δε διαφέρει σε πολλά σηµεία από αυτή των 

pattern reversal, που περιγράψαµε παραπάνω. Το ερέθισµα που προβάλλεται 

µπορεί και πάλι να είναι ασπρόµαυρα τετράγωνα ή gratings, τα οποία τώρα 

εµφανίζονται (onset) και εξαφανίζονται (offset) απότοµα, χωρίς αντιστροφή της 

θέσης τους και καταγράφονται και πάλι µονόφθαλµες αποκρίσεις. Η φωτεινότητα της 

οθόνης, κατά το χρονικό διάστηµα που δεν προβάλλεται η διαµόρφωση, πρέπει να 

είναι ίση µε τη µέση φωτεινότητα της οθόνης όταν σ’ αυτήν προβάλλεται το 

ερεθίσµατος, ώστε να µην παρατηρείται αλλαγή κατά τη µετάβαση από τη µία 

κατάσταση στην άλλη. 

 Και µε αυτή την τεχνική το ερέθισµα καθορίζεται µέσω της οπτικής γωνίας 

(checks) ή της χωρικής συχνότητας (gratings), ενώ και πάλι πρέπει να 

χρησιµοποιούνται τουλάχιστον δύο µεγέθη ερεθίσµατος, 1deg και 15min checks. 

Όπως και στα reversal, το οπτικό πεδίο πρέπει να ξεπερνά τις 15 0 . Συνήθως η 

διαµόρφωση παραµένει εµφανής στην οθόνη για 200 msec, και δεν εµφανίζεται 

(κενή οθόνη) για 400 msec. 

 Η απόκριση σε ένα pattern on/off ερέθισµα παρουσιάζει περισσότερες 

διακυµάνσεις απ’ αυτήν ενός pattern reversal, αλλά είναι λιγότερο ευαίσθητα στην 

κακή προσήλωση ή στις οφθαλµικές κινήσεις. Για το λόγο αυτό προτιµώνται στην 

εξέταση ασθενών µε νυσταγµό.  

 

Αριστερός  οφθαλµός 

∆εξιός  οφθαλµός 

500 ms
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Η κυµατοµορφή ενός τέτοιου ερεθίσµατος αποτελείται από 3 βασικά στοιχεία :  

ένα θετικό µέγιστο C1 (στα ~75 msec), ένα αρνητικό ελάχιστο  C2 (στα ~125 msec) 

και ένα θετικό µέγιστο C3 (στα ~150 msec) (Εικ. 11).   
 

 

Εικόνα  11. Τυπική κυµατοµορφή ενός pattern on/off VEP. Εµφανίζεται η απόκριση µόνο στο 
onset ερέθισµα, καθώς το χρονικό διάστηµα είναι 300 msec 

 
 
11..44..33  FFllaasshh    VVEEPPss  
 

 Τα flash VEPs βρίσκουν εφαρµογή, όταν τα pattern αδυνατούν να 

καταγράψουν την ηλεκτροεγκεφαλική δραστηριότητα είτε λόγω οπτικών παραγόντων 

(π.χ. καταρράκτης) είτε λόγω κακής συνεργασίας µε τον ασθενή. Παρουσιάζουν 

µεγαλύτερες διακυµάνσεις στις αποκρίσεις των ασθενών από τα pattern, αλλά 

µικρότερη ασυµµετρία µεταξύ των δύο οφθαλµών. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν 

και για διόφθαλµο και για µονόφθαλµο ερέθισµα. Σε µονόφθαλµο ερέθισµα όµως, το 

ανερέθιστο µάτι πρέπει να καλυφθεί µε διαφανές κάλυµµα (opaque patch), ώστε να 

µην εισέρχεται φως.  

Η κυµατοµορφή ενός flash VEP εξάγεται από µια διάχυτη λάµψη µεγέθους 

τουλάχιστον 200 και η οποία εµφανίζεται µε συχνότητα µικρότερη των 1.5Hz 
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(προβολή 1.5 φορά / sec). Περιλαµβάνει µια σειρά αρνητικών και θετικών κορυφών, 

που ξεκινούν από τα 30 msec έως τα 300 msec περίπου  

(Εικ. 12). Τα στοιχεία που συνήθως χρησιµοποιούνται είναι το αρνητικό ελάχιστο Ν2 

(στα ~90 msec) και το θετικό µέγιστο Ρ2 (στα ~120 msec). 

 
 

Εικόνα 12.  Flash VEP 

 

Αξίζει να επισηµάνουµε ότι η χρονική απόκριση και το πλάτος των 

αποκρίσεων των flash VEP εµφανίζει ισχυρή εξάρτηση από την ηλικία του ασθενούς, 

κάτι που δεν συµβαίνει µε τα pattern. Επιπλέον, εµφανίζεται µια πρώιµη θετική 

κορυφή περίπου στα 50 msec σε γηραιότερους ασθενείς.   

 

11..44..44  ΆΆλλλλεεςς  ΤΤεεχχννιικκέέςς    VVEEPPss  
 

Καταγραφές οπτικών προκλητών δυναµικών µπορούν να προκύψουν 

προβάλλοντας και άλλα είδη ερεθισµάτων, όπως ερεθίσµατα κίνησης, χρώµατος, 

µεταβαλλόµενης χρονικής και χωρικής συχνότητας. Τέτοιου είδους διαµορφώσεις 

βρίσκουν εφαρµογές στην ενεργοποίηση νευρικών υποσυστηµάτων ή στον 

εντοπισµό βλαβών του οπτικού πεδίου.  
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Επιπλέον, τέτοιου είδους καταγραφές αναλύονται µε διαφορετικές µεθόδους, 

όπως για παράδειγµα τα steady – state VEPs (υψηλές συχνότητες, ηµιτονοειδής 

κυµατοµορφή), τα οποία λόγω της περιοδικότητάς τους, χρησιµοποιούν την 

ανάλυση Fourier για να αφαιρέσουν την ηλεκτροεγκεφαλική δραστηριότητα (θόρυβο) 

από το καταγραφόµενο σήµα.     

 

11..44..55  ΣΣύύγγκκρριισσηη  ΤΤεεχχννιικκώώνν  ::  ppaatttteerrnn  rreevveerrssaall  ήή  ffllaasshh  VVEEPPss  ;;  
 

Η πιο δηµοφιλής µέθοδος καταγραφής είναι τα pattern reversal VEPs, καθώς 

η κυµατοµορφή τους είναι απλούστερη από αυτή των flash VEPs και εµφανίζουν 

µικρότερες διακυµάνσεις ως προς το πλάτος της απόκρισης (~ 25% µικρότερη 

διακύµανση). Η διακύµανση στη χρονική καθυστέρηση είναι σχεδόν ίδια και στις δύο 

τεχνικές. 

Η ηλικία του ασθενούς µεταβάλλει τη χρονική καθυστέρηση του flash VEP 

πολύ περισσότερο από το reversal (Wright, 1983). Στον Πίνακα I παρατίθεται η 

χρονική καθυστέρηση που µετρήθηκε µε τις δύο µεθόδους VEPs, για διάφορες 

ηλικιακές οµάδες ασθενών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι (3) 

ΗΛΙΚΙΑ 
( years ) 

FLASH P2 PEAK 
(msec) 

PATTERN REVERSAL P100 
PEAK (msec) 

10 – 19 

20 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60 – 69 

70 - 79 

114.50  ± 9.84 

120.75 ± 10.99 

121.70 ± 7.80 

126.80 ± 11.26 

122.50 ± 15.45 

127.28 ± 11.28 

134.25 ± 12.72 

108.56 ± 10.90 

101.78 ± 7.64 

106.78 ± 4.91 

104.60 ± 5.15 

102.89 ± 6.75 

109.22 ± 10.45 

111.00 ± 8.70 

 

Επιπλέον, τα reversal είναι πιο ευαίσθητα σε οπτικούς παράγοντες µε 

αποτέλεσµα να είναι απαραίτητη η διόρθωση διαθλαστικών σφαλµάτων των 

ασθενών, πριν την καταγραφή.  
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Στα flash VEPs η διόρθωση δεν θεωρείται απαραίτητη αφού µεταβολές 

(αύξηση ή µείωση) της ισχύος του φακού κατά 5D, δεν επηρεάζουν καθόλου τη 

χρονική εµφάνιση της κορυφής Ρ2  (Εικ. 13). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα  13  Χρονική καθυστέρηση (latency) συναρτήσει της ισχύος του φακού,  για flash 
(αριστερά) και pattern VEP (δεξιά). Η περιοχή του πλέγµατος                  αντιστοιχεί στη µέση 
τιµή των µετρήσεων.                                                                                 (Wright, 1983) 
  

Παράγοντες του ερεθίσµατος όπως τα επίπεδα φωτεινότητας, το contrast, το 

µέγεθος του πεδίου και οι αιχµές των περιγραµµάτων διαφοροποιούν τόσο το 

πλάτος, όσο και τη χρονική εµφάνιση των αποκρίσεων ενός προκλητού δυναµικού 

αντίστροφης διαµόρφωσης (pattern reversal VEP). Έτσι, για µικρό µέγεθος 

τετραγώνων λαµβάνονται οι αποκρίσεις των νευρώνων από την περιοχή της ωχράς, 

ενώ µεγαλύτερο µέγεθος τετραγώνων ενεργοποιεί πιο περιφερικούς νευρώνες.  

Το γεγονός αυτό αποτελεί και το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα αυτής της 

µεθόδου, έναντι των flash VEPs. Προβάλλοντας ερεθίσµατα σε συγκεκριµένες 

περιοχές του οπτικού πεδίου, µπορούµε να εντοπίσουµε την περιοχή  που 

ενεργοποιείται. 

Η κορυφή Ρ100 (στα 100 ms) αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο για τη µελέτη ενός 

pattern reversal VEP, αντιστοιχεί στην κορυφή Ρ2 του flash VEP και παράγεται 

κυρίως στην περιοχή της ωχράς κηλίδας. 

 

 

Power of lens (D) 
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11..55  ΑΑµµυυγγδδααλλοοεειιδδήήςς  ΠΠυυρρήήννααςς  κκααιι  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  ΑΑππεειιλλήήςς  ((44))  
  

11..55..11  ΑΑννααττοοµµίίαα  κκααιι  ΣΣυυννάάψψεειιςς  
  

 Ο αµυγδαλοειδής πυρήνας (ή αµυγδαλή) είναι ένα σύµπλεγµα πυρήνων του 

στεφανιαίου συστήµατος µε πολύπλοκη δοµή, καθώς αποτελείται από περίπου δέκα 

ανεξάρτητους πυρήνες καθένας από τους οποίους διαθέτει διαφορετικές εισόδους 

και εξόδους (inputs – outputs). Συνδέονται αµοιβαία µε τον υποθάλαµο, τον 

ιπποκάµπειο σχηµατισµό, το νεοφλοιό και το θάλαµο και  επιτελούν διαφορετικές 

λειτουργίες. Η αµυγδαλή συµµετέχει στην πολύπλοκη εσωτερική διαδικασία 

παραγωγής των συναισθηµάτων όπως η ευχαρίστηση, ο πόνος, η ανταµοιβή και η 

τιµωρία. Ενεργοποιείται τόσο σε συνειδητά, όσο και σε ασυνείδητα συναισθήµατα 

και µέσω των συνδέσεων της µε τον υποθάλαµο και το νευρικό σύστηµα εκφράζει τις 

διάφορες ψυχολογικές καταστάσεις.   

Οι σηµαντικότεροι πυρήνες του αµυγδαλοειδούς και οι λειτουργίες τους φαίνονται 

σχηµατικά στην Εικόνα 15. 
 

 
Εικόνα 15. Οι διαφορετικές λειτουργίες των σηµαντικότερων πυρήνων της αµυγδαλής. 

 

 

ΑΑΜΜΥΥΓΓ∆∆ΑΑΛΛΟΟΕΕΙΙ∆∆ΗΗΣΣ  

Βασικό Πυρήνας Α 
(Basal nucleus A) 

Μέσος Πυρήνας Α
(Medial nucleus A) 

Κεντρικός Πυρήνας
(Central nucleus)  

Βασικός και Έξω  
Πυρήνας 

(Basolateral nucleus)

∆έχεται αισθητικές πληροφορίες 
από τον πλευρικό πυρήνα της 
αµυγδαλής και τις προωθεί σε 
άλλους πυρήνες της.  

∆έχεται αισθητικές πληροφορίες 
όπως η ύπαρξη οσµών, και τις 
αναµεταδίδει στον υποθάλαµο 

∆έχεται πληροφορίες από τον 
πλευρικό πυρήνα και µέσω των 
προβολών του τις στέλνει σε 
διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. 
Εµπλέκεται στις συναισθηµατικές 
αποκρίσεις 

∆έχεται αισθητικές πληροφορίες 
από το θάλαµο και τον 
ιππόκαµπο και τις προβάλει  σε 
άλλες περιοχές του θαλάµου και 
στον κεντρικό πυρήνα της 
αµυγδαλής 
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11..55..22  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  ΑΑππεειιλλήήςς  
  

 Η αµυγδαλή άγει µεγάλο αριθµό αισθητικών ινών προς το σύµπλεγµα του 

βασικού και του έξω αµυγδαλικού πυρήνα και εµπλέκεται ενεργά σε συναισθήµατα 

φόβου και κυρίως στο αίσθηµα απειλής για µελλοντική τιµωρία, καθώς και στη 

µνήµη συναισθηµάτων απειλής (fear conditioning stimulus).   
Οι πληροφορίες που σχετίζονται µε συναισθηµατικές καταστάσεις προέρχονται από 

δύο κυρίως πηγές : 

 από τους αισθητικούς πυρήνες του θαλάµου 

 από τις πρωτοταγείς αισθητικές περιοχές του φλοιού 

Ειδικά για το συναίσθηµα του φόβου, η προβολή του θαλάµου στην αµυγδαλή είναι 

πολύ σηµαντική και 

µάλιστα οι πληροφορίες 

που µεταβιβάζει 

φθάνουν σ’ αυτήν 

ταχύτερα από τις 

αισθητικές πληροφορίες 

του φλοιού. Εποµένως, η 

άµεση αυτή προβολή του 

θαλάµου επιτρέπει την ταχεία δραστηριοποίηση της αµυγδαλής σε αρχέγονα 

συναισθηµατικά ερεθίσµατα, ειδικά υπό το καθεστώς απειλής. 

 

11..66  ΣΣύύννδδεεσσηη  ΑΑµµυυγγδδααλλήήςς  µµεε  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  ΑΑππεειιλλήήςς      
 

 Ο αµυγδαλοειδής πυρήνας συµµετέχει ενεργά στις αποκρίσεις που 

συνδέονται µε το συναίσθηµα και είναι εξαιρετικά ευαίσθητος σε καταστάσεις 

απειλής (LeDoux et al., 1990; Adolphs et al., 1994; Aggleton, 2000; Emery et al., 
2001; Prather et al., 2001; Bauman et al.,2004). Απεικονιστικές µέθοδοι σε 

ανθρώπους απέδειξαν ότι η αµυγδαλή αποκρίνεται σε ένα απειλητικό ερέθισµα είτε 

αυτό είναι οπτικό (Irwin et al., 1996; Garavan et al., 2001) είτε ακουστικό. 

Παλιότερες έρευνες των Tigges et al. (1982, 1983), Amaral and Price (1984), Iwai 
and Yukie (1987), Amaral et al. (2003) επέδειξαν τον τρόπο µε τον οποίο η 
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αµυγδαλή, µέσω των εκτεταµένων προβολών της σε περιοχές του οπτικού φλοιού, 

επηρεάζει την οπτική επεξεργασία σε όλα της τα στάδια.  

 Το σύµπλεγµα της αµυγδαλής αναγνωρίζει άµεσα την πηγή ενός πιθανού 

κινδύνου στο περιβάλλον, ως αποτέλεσµα εξελικτικών µηχανισµών. Η ανάγκη 

άµεσης αντίδρασης σε καταστάσεις απειλής, οδήγησε στη δηµιουργία άµεσων οδών 

προς την αµυγδαλή, παρακάµπτοντας πρωτογενείς αισθητήριους φλοιούς.  

Η ύπαρξη τέτοιων οδών αποδεικνύεται από πειράµατα σε ασθενείς µε βλάβη στον 

οπτικό φλοιό, στους οποίους ενεργοποιήθηκε η αµυγδαλή κατά τη διάρκεια 

προβολής ερεθισµάτων απειλής (Morris et al., 2001).  
 Η ενεργοποίηση του αµυγδαλοειδή σε καταστάσεις φυσικής ή πειραµατικής 

απειλής τροποποιεί την λειτουργία του ΚΝΣ µε βιολογικά χρήσιµο τρόπο, έτσι ώστε  

ο οργανισµός να ανταπεξέλθει τον κίνδυνο µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη επιτυχία. 

Έτσι, ο αµυγδαλοειδής συντονίζει µία σωρεία κέντρων του εγκεφάλου π.χ. 

ενεργοποιεί µηχανισµούς εγρήγορσης ενεργοποιώντας τον υποµέλανα τόπο, 

ενεργοποιεί µηχανισµούς άµυνας και φυγής µε αύξηση του συµπαθητικού τόνου, και 

των επιπέδων ορµονών που βοηθούν στην αντιµετώπιση του στρες και µείωση του 

παρασυµπαθητικού τόνου µέσα από την ενεργοποίηση του υποθαλάµου και άλλων 

κέντρων του λυµβικού συστήµατος  (Davis for review). 
Στο εργαστήριο, η ενεργοποίηση του αµυγδαλοειδή γίνεται πειραµατικά σε 

ζώα και ανθρώπους µε την χρήση είτε εκµαθηµένης απειλής (στα ζώα) π.χ. µετά 

από επανειληµµένη έκθεση σε ένα ακουστικό σήµα που ακολουθείται πάντα από 

ηλεκτρικό σοκ, τα ζώα µαθαίνουν να φοβούνται µόλις ακουστεί το συγκεκριµένο 

σήµα ακόµα κι αν δεν δεχθούν σοκ, είτε µε την χρήση προφορικής απειλής (στους 

ανθρώπους) π.χ. µόλις ακούσεις αυτό το σήµα µπορεί να δεχθείς ηλεκτρικό σοκ. Οι 

πειραµατικές συνθήκες προφορικής απειλής στους ανθρώπους ενεργοποιούν 

αποδεδειγµένα τον αµυγδαλοειδή πυρήνα όπως φαίνεται από µελέτες λειτουργικής 

νευροαπεικόνισης µε fMRI (Phelps et al 2001). Στο εργαστήριο η ενεργοποίηση του 

αµυγδαλοειδούς και το αίσθηµα του φόβου φαίνονται και αξιολογούνται αντικειµενικά 

µέσα από την αύξηση που προκαλεί ο ενεργοποιηµένος αµυγδαλοειδής σε 

αµυντικής φύσης αντανακλαστικά όπως π.χ. το startle reflex ή από την µείωση που 

προκαλεί σε οµοιοστατικής φύσης αντανακλαστικά όπως π.χ. το light reflex. Τα 
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επιστηµονικά αυτά παραδείγµατα ονοµάσθηκαν fear-potentiated startle reflex 
(Davis et al 1993) και fear-inhibited light reflex (Bitsios et al 1996, 1998, 
Hourdaki et al 2005) αντιστοίχως και µε την µέθοδο είτε της εκµαθηµένης απειλής 

(ζώα και άνθρωποι) είτε της προφορικής απειλής (άνθρωποι µόνον) έχουν 

αναδειχθεί σε κλασσικούς τρόπους µελέτης του άγχους σε ζώα και ανθρώπους µε 

πολύ γόνιµα επιστηµονικά αποτελέσµατα, ακριβώς επειδή οι τεχνικές είναι κοινές σε 

ζώα και ανθρώπους και επιτρέπουν την γόνιµη µεταφορά ερευνητικών ερωτηµάτων 

και συµπερασµάτων από τα ζώα στον άνθρωπο και αντιστρόφως (Davis et al 1993, 
Grillon and Baas 2003 for reviews). 

Το αντανακλαστικό του φωτός (ή φωτοανακλαστικό) είναι ένα οµοιοστατικό 

αντανακλαστικό που αποσκοπεί στην βελτιστοποίηση του φωτισµού του 

αµφιβληστροειδούς εξυπηρετώντας έτσι την λειτουργία της όρασης. Το 

φωτοανακλαστικό εξυπηρετείται από σαφώς προσδιορισµένο κύκλωµα που είναι 

κοινό σε άνθρωπο και ζώα και αποτελείται από τα γαγγλιακά κύτταρα του 

αµφιβληστροειδούς (1η σύναψη-αισθητική), τα κύτταρα του παρελαϊκού πυρήνα 

στο πρόσθιο διδύµιο (2η σύναψη-αισθητική), τα κύτταρα του παρασυµπαθητικού 

πυρήνα των Edinger-Westphal στον µεσεγκέφαλο (3η σύναψη-κινητικό κέντρο 
του αντανακλαστικού) από τον οποίον φεύγουν κινητικές ίνες για τον σφιγκτήρα µυ 

της κόρης (όργανο-στόχος) µετά από µία ενδιάµεση στάση στο αστεροειδές γάγγλιο 

(4η σύναψη). Η αποδεδειγµένη (Phelps et al 2001) ενεργοποίηση του 

αµυγδαλοειδή σε συνθήκες προφορικής απειλής, αναστέλλει το εύρος του 

φωτοανακλαστικού ανάλογα µε το «ποσόν» της απειλής (Hourdaki et al 2005) πχ η 

απειλή ότι τα άτοµα θα δεχθούν έναν δυνατό κρότο αναστέλλει το ανακλαστικό 

λιγότερο από την απειλή ηλεκτρικού σοκ. Το ποσόν της αναστολής του 

φωτοανακλαστικού συσχετίζεται µε το ποσόν του υποκειµενικού άγχους που 

νοιώθουν τα άτοµα κατά την διάρκεια της απειλής (Bitsios et al 1996) και µειώνεται 
αν προηγουµένως τα άτοµα λάβουν ένα αγχολυτικό φάρµακο και µάλιστα η µείωση 

αυτή είναι δοσοεξαρτώµενη (Bitsios et al 1998). Φαίνεται ότι η αναστολή του 

φωτοανακλαστικού περιλαµβάνεται κι αυτή στην «οµπρέλα» των αµυντικών 

αντιδράσεων που προκαλεί ο ενεργοποιηµένος αµυγδαλοειδής στον οργανισµό. Η 

τελολογική ερµηνεία που προσιδιάζει καλύτερα στο φαινόµενο είναι ότι για όσο 
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διάστηµα ο οργανισµός αντιλαµβάνεται µια απειλή, χρειάζεται εκτός των άλλων και 

ευρύτερα οπτικά πεδία για την εντόπιση της απειλής και έτσι φυλογενετικά έχουν 

αναπτυχθεί οδοί αναστολής του φωτοανακλαστικού οι οποίες µπορεί όταν 

λειτουργούν να βάζουν την ευκρίνεια της όρασης σε δεύτερη µοίρα, εξυπηρετούν 

όµως την επιβίωση των ειδών. 

 Πράγµατι, τα παραπάνω ενισχύονται από ανατοµικά δεδοµένα που δείχνουν ότι 

µέσα από τις καλά προσδιορισµένες του συνδέσεις µε τον υποµέλανα τόπο 

(Cederbaum et al., 1978), ο ενεργοποιηµένος αµυγδαλοειδής καθοδηγεί τις επίσης 

καλά προσδιορισµένες ανασταλτικού τύπου προβολές του τελευταίου  (Lowey et al., 
1973, Breen et al., 1983, Koss et al., 1984) ή ακόµα και του υποθαλάµου (Koss & 
Wang 1972, Saper et al., 1976, Szabadi & Bradshaw 1996) επί του Edinger-

Westphal (το κινητικό κέντρο του φωτοανακλαστικού), αναστέλλοντάς το µε αυτόν 

τον τρόπο για όσο χρόνο διαρκεί η απειλή (Bitsios et al., 1996, 1998a, 1998b, 
1999). Είναι σηµαντικό να αναφερθεί εδώ, ότι η µυδρίαση που προκαλείται από την 

εκ-φόβου αναστολή του φωτοανακλαστικού δεν οφείλεται στην παράλληλη βεβαίως 

αύξηση του τόνου του διαστολέα µυ της κόρης (από υποθαλαµική 

συµπαθητικοτονία), διότι έχει αποδειχθεί ότι σε κατάσταση απειλής το 

φωτοανακλαστικό στο µάτι που χορηγήθηκε κολλύριο δαπιπραζόλης και παρέλυσε  

ο διαστολέας της κόρης, αναστέλλεται στον ίδιο ακριβώς βαθµό µε το µάτι που δεν 

χορηγήθηκε δαπιπραζόλη (ένας α-αδρενεργικός ανταγωνιστής) (Bitsios et al 2005). 
 Σε µια πρόσφατη µελέτη βρέθηκε ότι µε το ίδιο «ποσό» απειλής (προφορική 

απειλή του τύπου «µόλις ακούσεις αυτό το σήµα µπορεί να δεχθείς ένα ηλεκτρικό 

σοκ», το φωτοανακλαστικό των υποκειµένων µειωνόταν τόσο περισσότερο, όσο πιο 

µεγάλη ήταν η ένταση του φωτεινού ερεθίσµατος που χρησιµοποιήθηκε για την 

έκλυση του φωτοανακλαστικού (Hourdaki et al 2005). Το εύρηµα αυτό θεωρήθηκε 

σηµαντικό διότι αποτελεί ένδειξη πως κατά την διάρκεια απειλής, όχι µόνον το σήµα 

που προειδοποιεί για την πιθανότητα σοκ, αλλά και το ίδιο το φωτεινό σήµα που 

θεωρείται ακίνδυνο, προστίθεται σαν σήµα κινδύνου και αυτό και πολλαπλασιάζει 

την αναστολή του φωτοανακλαστικού. Το εύρηµα είναι σηµαντικό διότι δείχνει ότι 

αυτό που αναστέλλει τελικά το φωτοανακλαστικό είναι ένας παρεµβαλλόµενος 

µηχανισµός προσοχής. Φαίνεται ότι κατά την διάρκεια απειλής, ο ενεργοποιηµένος 
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αµυγδαλοειδής ενεργοποιεί µηχανισµούς προσοχής οι οποίοι στρέφονται στα 

εξωτερικά ερεθίσµατα µε πολλαπλασιαστικό τρόπο, ανάλογα µε την πιθανότητα 

επικινδυνότητάς τους (και για έναν οργανισµό σε κατάσταση απειλής φαίνεται ότι 

αυτή η πιθανότητα αυξάνει ανάλογα µε το πόσο έντονο είναι το εξωτερικό ερέθισµα). 

Οι ερµηνείες αυτές βρίσκουν νευροβιολογικό αντίκρισµα, αν αναλογισθεί 

κανείς ότι ο αµυγδαλοειδής πράγµατι συνδέεται άµεσα µε µηχανισµούς προσοχής 

π.χ. τον υποµέλανα τόπο όπως προαναφέρθηκε (ο οποίος ενεργοποιεί συνεχώς, 

τονικά και µη ειδικά όλο τον φλοιό) αλλά και µε τον φλοιό πρωτοταγών αισθητικών 

περιοχών, όπως πχ µε τον πρωτοταγή οπτικό φλοιό (Amaral et al 1992) για την 

φασική (στιγµιαία) ενεργοποίησή του την στιγµή της εισόδου ενός αισθητηριακού 

ερεθίσµατος (δηλαδή σε πολύ πρώιµα στάδια της επεξεργασίας της πληροφορίας). 

Έτσι, υποτίθεται ότι ο διπλός ερεθισµός του φλοιού (από την συνεχή τονική 

ενεργοποίηση που του προκαλεί ο υποµέλανας τόπος η αποστολή του οποίου είναι 

να διατηρεί ένα υψηλό βασικό επίπεδο φλοιικής δραστηριότητας και να πριµοδοτεί 

έτσι την φασική ενεργοποίηση του φλοιού την στιγµή που εισέρχεται ένα ερέθισµα 

που όµως προκαλείται άµεσα από τον ενεργοποιηµένο αµυγδαλοειδή) στρέφει την 

αντίληψη και την προσοχή του απειλούµενου οργανισµού στα εξωτερικά ερεθίσµατα 

που προσλαµβάνει ως σηµαντικά (LeDoux, 1999). 
Εάν τα παραπάνω ισχύουν, τότε γεννώνται οι παρακάτω πειραµατικά ελέγξιµες 

υποθέσεις: 

 Ένα εισερχόµενο φωτεινό ερέθισµα θα επεξεργασθεί ταχύτερα και 

εντονότερα από τον οπτικό φλοιό όταν ο οργανισµός τελεί υπό το καθεστώς απειλής 

σε σχέση µε καθεστώς ηρεµίας και χαλάρωσης. Ειδικότερα, αναµένουµε µικρότερο 

χρόνο απόκρισης και µεγαλύτερο πλάτος  της κορυφής Ρ100 των προκλητών 

δυναµικών σε κατάσταση απειλής σε σχέση µε κατάσταση ασφαλείας. 

 Τα παραπάνω φαινόµενα δεν θα είναι σταθερά για κάθε φωτεινό 

ερέθισµα αλλά θα επιτείνονται τόσο πιο πολύ, όσο µεγαλύτερη είναι η ένταση του 

φωτεινού ερεθίσµατος. Για µεγαλύτερης δηλαδή έντασης ερέθισµα, η µείωση του 

χρόνου απόκρισης και η αύξηση του πλάτους της κορυφής Ρ100 σε κατάσταση 

απειλής, θα είναι πολύ µεγαλύτερη από ότι ήταν για ερέθισµα µικρότερης έντασης. 
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 Τα φαινόµενα αυτά θα πρέπει να σχετίζονται µε το υποκειµενικό άγχος 

των ατόµων. ∆ηλαδή, όσο πιο αγχώδες το άτοµο, τόσο περισσότερο θα 

ενεργοποιείται ο αµυγδαλοειδής κατά την απειλή και τόσο περισσότερο θα 

επιτείνεται η φλοιώδης επεξεργασία του φωτεινού ερεθίσµατος, µε αποτέλεσµα την 

όλο και µεγαλύτερη µείωση του χρόνου απόκρισης Ρ100 και αύξηση του πλάτους της 

κορυφής Ρ100. 

Η αυξηµένη ενεργοποίηση της αµυγδαλής σε συνθήκες απειλής, αναµένεται 

να επηρεάσει θετικά το πλάτος της απόκρισης (αύξηση πλάτους) και αρνητικά το 

χρόνο (µείωση χρόνου απόκρισης), καθώς το αίσθηµα του κινδύνου αναµένεται να 

αυξήσει την προσήλωση του εξεταζόµενου και κατά συνέπεια να αντιληφθεί το 

ερέθισµα νωρίτερα. 
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11..77  ΣΣκκοοππόόςς  ττηηςς  ΕΕρργγαασσίίααςς  
  

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, τα VEPs παρέχουν σηµαντικές διαγνωστικές 

πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργική όραση, µελετώντας το πλάτος (amplitude) 
και το χρόνο εµφάνισης (latency) συγκεκριµένων κορυφών του ηλεκτρικού σήµατος 

που αντιστοιχούν σε αποκρίσεις οµάδων νευρώνων. Στόχος των πειραµάτων που 

διεξήχθησαν χρησιµοποιώντας οπτικά προκλητά δυναµικά ήταν: 

A. Μέσω της τεχνικής pattern on/off VEPs για ερέθισµα ηµιτονοειδούς 

διαµόρφωσης, σταθερής χωρικής και χρονικής συχνότητας, να µελετηθεί η 

επίδραση του contrast στο χρόνο εµφάνισης της πρώτης θετικής κορυφής C1 της 
κυµατοµορφής. Όσο οι τιµές του contrast µειώνονται αναµένεται αύξηση στο 

χρόνο απόκρισης, καθώς το ερέθισµα θα ανιχνεύεται αργότερα σε χαµηλά 

contrast απ’ ότι σε υψηλά. Θα προσπαθήσουµε να εξάγουµε τη λογαριθµική 

σχέση που υπάρχει ανάµεσα στο latency και το contrast (C) (Kulikowski, 1977), 
καθώς και τη γραµµική σχέση ανάµεσα στο χρόνο απόκρισης και το αντίστροφο 

του contrast (1/C), το οποίο αποτελεί µέτρο της ευαισθησίας του οπτικού 

συστήµατος. Επιπλέον, θα µελετηθεί η σχέση του χρόνου απόκρισης και του 

contrast χρησιµοποιώντας pattern reversal VEPs ( checkerboards), για δύο  

τιµές contrast και δύο διαφορετικά µεγέθη τετραγώνων.    

B. Χρησιµοποιώντας την τεχνική pattern on/off VEPs αλλά για δύο µόνο τιµές 

contrast, θα αξιολογηθεί τόσο το πλάτος της απόκρισης, όσο και ο χρόνος 

απόκρισης σε δύο διαφορετικές συνθήκες: µια ασφαλή (safe) και µια συνθήκη 

απειλής (threat). Ο τρόπος επιλογής των τιµών του contrast θα αναλυθεί 

εκτενέστερα στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας. Κατά τη διάρκεια της threat 

συνθήκης, ο εξεταζόµενος ήταν συνδεδεµένος, µέσω    ηλεκτροδίων, µε ερεθιστή 

συνεχούς ηλεκτρικού ρεύµατος (Philip Harris) µε σκοπό τη δηµιουργία φόβου και 

την ενεργοποίηση της αµυγδαλής .  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22  

ΜΜεεθθοοδδοολλοογγίίαα    
 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στις 

δύο πειραµατικές ενότητες : α) τη µελέτη των VEPs σε συνθήκες διαφορετικού 

contrast και β) την επίδραση της απειλής στα VEPs. 
 

22..11  ΜΜέέθθοοδδοοιι  ΚΚααττααγγρρααφφήήςς    
Παρακάτω αναπτύσσονται διεξοδικά ο τρόπος οργάνωσης των µετρήσεων 

ως προς το ερέθισµα που χρησιµοποιήθηκε, την τεχνική VEPs και την τοποθέτηση 

των ηλεκτροδίων καταγραφής.  
 

22..11..11  ΤΤεεχχννιικκήή  VVEEPP  
Η επιλογή του κατάλληλου ερεθίσµατος για την καταγραφή των αποκρίσεων 

συγκεκριµένων νευρώνων µέσω VEPs, είναι αρκετά πολύπλοκη καθώς το 

ζητούµενο δεν είναι µόνο η ενεργοποίηση ικανού αριθµού νευρώνων για την 

παραγωγή ισχυρού σήµατος, αλλά και η επιλεκτική ή µη διέγερση ενός από τους 

δύο τύπους γαγγλιακών κυττάρων του αµφιβληστροειδούς και της οπτικής οδού. 

Για όλες τις µετρήσεις του πρώτου µέρους επιλέχθηκε η τεχνική του Pattern 

On/Off  και  Pattern Reversal και όχι του Flash VEP καθώς τα τελευταία εµφανίζουν 

µεγαλύτερες διακυµάνσεις στις αποκρίσεις µεταξύ ασθενών. Επιπλέον, µε τα on/off 

είναι δυνατόν να µελετηθούν τόσο τα Magno, που παρουσιάζουν παροδική 

απόκριση, όσο και τα Parvo που αποκρίνονται παρατεταµένα στην εµφάνιση ενός 

ερεθίσµατος (Εικ.16).    
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Εικόνα 16. Αποκρίσεις των magno – parvo σε φασικό και παροδικό ερέθισµα.  

  

22..11..22  ΠΠααρράάµµεεττρροοιι  ΕΕρρεεθθίίσσµµααττοοςς  
  Σε όλες τις µετρήσεις που αφορούν το πρώτο αυτό µέρος της εργασίας 

χρησιµοποιήθηκε grating ηµιτονοειδούς διαµόρφωσης (Εικ.17) µε κάθετο 

προσανατολισµό (900) και ασπρόµαυρα τετράγωνα µεγέθους 60 arcmin και 15 

arcmin (Εικ. 18).  
 

 
 

Εικόνα 17. Η µορφή ενός circle sine, square wave on/off grating (A) 100% και 

(B) 20% contrast. 

 

Το µέγεθος του ερεθίσµατος, που προσδιορίζεται από την οπτική γωνία όπως 

αυτή έχει οριστεί στην παράγραφο 1.5.1, επιλέχθηκε 10deg και το ερέθισµα 

εµφανιζόταν σε οθόνη υψηλής ανάλυσης (SONY GDM 520) σε απόσταση 150cm 

από τον εξεταζόµενο. Η µέση φωτεινότητα της κενής οθόνης (χωρίς την παρουσία 

grating) µε αυτήν της διαµόρφωσης πρέπει να είναι ίδια, ώστε να µην 

παρατηρούνται αλλαγές κατά τη µετάβαση από το ερέθισµα στην κενή οθόνη.  

A B
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Εικόνα 18. Circle checks σε 100% contrast, µεγέθους (Α) 60 arcmin και (Β) 15arcmin  

 

Η τιµή φωτεινότητας καθορίστηκε στις 30 cd·m-2. Η χωρική συχνότητα του 

grating παρέµεινε σταθερή για όλες τις µετρήσεις και ίση µε 4c/deg, και το ίδιο 

συνέβη και µε τη χωρική συχνότητα του που ήταν 2Hz. Αυτό σηµαίνει ότι το 

ερέθισµα εµφανιζόταν (on) στην οθόνη και χανόταν (off) δύο φορές στη διάρκεια του 

ενός δευτερολέπτου. Στο κέντρο του ερεθίσµατος τοποθετήθηκε λεπτός σταυρός για  

καλύτερη προσήλωση του εξεταζόµενου στο ερέθισµα. 
 

22..11..33  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  ΗΗλλεεκκττρροοδδίίωωνν  

  
Για την καταγραφή των ηλεκτρικών αποκρίσεων µπορούν να τοποθετηθούν 

ηλεκτρόδια σε πολλές περιοχές του κρανίου, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός 

προβληµατικών περιοχών του οπτικού πεδίου. Για παράδειγµα η καταγραφή VEPs 

για τη µελέτη δυσλειτουργιών στο επίπεδο του χιάσµατος, απαιτεί την τοποθέτηση 

δύο επιπλέον ηλεκτροδίων, πλευρικά του ινίου. Στη συγκεκριµένη εργασία γίνεται 

καταγραφή αποκρίσεων µετά το χίασµα, και γι’ αυτό τοποθετούνται τρία ηλεκτρόδια 

σε συγκεκριµένες θέσεις. Πιο αναλυτικά, χρησιµοποιήθηκαν τρία ηλεκτρόδια τύπου 

Ag – Ag χλωρίου, διαµέτρου 9mm.  

 

 

 

 

A B
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Εικόνα 19. Θέσεις ηλεκτροδίων καταγραφής 

 

Ανάλογα µε   την περίµετρο του κρανίου τοποθετείται ένα ηλεκτρόδιο 

αναφοράς (reference electrode, - V) σε απόσταση από τo ρινικό οστό ίση µε το 

20% της περιµέτρου ( Εικ.19 , Θέση FZ ), ενώ σε απόσταση από το ινίο ίση µε το 

10% της περιµέτρου (Θέση OZ) τοποθετείται το ηλεκτρόδιο  καταγραφής  (active 
electrode, +V).Ένα τρίτο ηλεκτρόδιο τοποθετείται ως γείωση (V = 0) στο µέτωπο. 

Επειδή το πλάτος των καταγραφών είναι της τάξης των µV, επηρεάζεται ισχυρά από 

την ηλεκτρική εµπέδηση (αντίσταση) των ηλεκτροδίων. Η µέτρηση της γίνεται µε τη 

χρήση ωµοµέτρου και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 kΩ. 
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22..22  ΠΠααρράάµµεεττρροοιι  ΠΠρροογγρράάµµµµααττοοςς  ΚΚααττααγγρρααφφήήςς  
Παρακάτω γίνεται αναφορά στα υπολογιστικά προγράµµατα που 

χρησιµοποιήθηκαν για τον καθορισµό των παραµέτρων του ερεθίσµατος και στα 

συστήµατα ενίσχυσης και ανάλυσης του σήµατος. 
  

22..22..11  ΡΡυυθθµµίίσσεειιςς  ΟΟθθόόννηηςς  
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, στο πρώτο µέρος των καταγραφών 

προβάλλονται δύο ειδών ερεθίσµατα : ένα grating κάθετου προσανατολισµού για την 

καταγραφή των pattern on/off VEPs και checkerboards για µετρήσεις pattern 

reversal VEPs. Επιπλέον, τα ερεθίσµατα αυτά προβάλλονταν σε συγκεκριµένες 

χωρικές και χρονικές συχνότητες, είχαν συγκεκριµένο µέγεθος και εµφανίζονταν σε 

διαφορετικές τιµές contrast. Τα παραπάνω αποτελούν τις παραµέτρους του 

ερεθίσµατος και καθορίζονταν από το λογισµικό πρόγραµµα NewRT (Εικ. 20). 
Ο υπολογιστής που επεξεργάζεται το NewRT είναι συνδεδεµένος και µε την 

οθόνη προβολής και µε το σύστηµα ενίσχυσης και επεξεργασίας του σήµατος, το 

οποίο περιγράφεται παρακάτω, έτσι ώστε τα δύο αυτά συστήµατα ( εµφάνιση 

ερεθίσµατος στην οθόνη – απόκριση εξεταζόµενου ) να είναι σύγχρονα. 
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Εικόνα 20. Επεξήγηση  στοιχείων του NewRT,  
που αφορούν τα   προβαλλόµενα ερεθίσµατα. 
  

Απόσταση οθόνης-εξεταζόµενου 

Χωρική συχνότητα Fx =4c/deg 

Χρονική συχνότητα Ft = 4Hz 

% Contrast 

Ηµιτονοειδές grating σε κύκλο 

Checkerboards σε κύκλο 

Μέγεθος κύκλου 

Προσανατολισµός 90Ο 

Μέγεθος τετραγώνων σε arcmin 

Εµφάνιση ερεθίσµατος στην 
οθόνη 

Απόκρυψη ερεθίσµατος από 
την οθόνη 
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22..22..22  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ΣΣήήµµααττοοςς  κκααιι  AAvveerraaggiinngg  
Το πλάτος των αποκρίσεων από µια µέτρηση VEP είναι της τάξης των µV και 

για την περαιτέρω επεξεργασία του χρειάζεται ενίσχυση τουλάχιστον 20.000–50.000 

φορές. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω ενός ενισχυτή CED 1902, ο οποίος παρέχει 4 

διαφορετικά κανάλια. Κάθε κανάλι έχει τη δυνατότητα καταγραφής VEPs από µια 

συγκεκριµένη περιοχή, εποµένως είναι δυνατόν να µελετηθούν ταυτόχρονα 

δυναµικά τεσσάρων διαφορετικών περιοχών. Στην παρούσα εργασία τα ηλεκτρόδια 

καταγραφής συνδέθηκαν στο κανάλι µηδέν του ενισχυτή.     

 

  
CED 1902 Amplifier 

Επιπλέον, ο ενισχυτής µπορεί να φιλτράρει το εισερχόµενο σήµα από τις 

υψηλές ή τις χαµηλές συχνότητες (low pass,high pass filters) µε σκοπό τη µείωση 

του θορύβου και άλλων ανεπιθύµητων κινήσεων (π.χ βλεφαρισµούς) µε αποτέλεσµα 

τον ακριβέστερο εντοπισµό του πλάτους και του χρόνου απόκρισης. Ένα ακόµα 

φίλτρο (notch filter) επιτρέπει την καταγραφή όλων των συχνοτήτων του σήµατος, 

εκτός από µια στενή περιοχή γύρω από την κύρια συχνότητα του εναλλασσόµενου 

ρεύµατος (~50Hz) η οποία επηρεάζει αρνητικά τις µετρήσεις. 

Το σύστηµα συµπληρώνει µια συσκευή 

συγχρονισµού (MICRO 1401 trigger).Το πρόγραµµα 

NewRT στέλνει στην οθόνη το ερέθισµα και το 

MICRO καταγράφει το σήµα. Αν τα δύο αυτά 

συστήµατα δεν είναι συγχρονισµένα, τότε η χρονική 

στιγµή εµφάνισης του ερεθίσµατος στην οθόνη δεν θα 

αντιστοιχούσε στο χρόνο απόκρισης στο ερέθισµα 

αυτό. Μέσω του trigger η στιγµή on αντιστοιχίζεται 
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στη στιγµή µηδέν της καταγραφής. Το trigger ενεργοποιείται µε καθυστέρηση της 

τάξης των 10µsec, οπότε οι µετρήσεις µπορούν µε ασφάλεια να θεωρηθούν 

ακριβείς.  

Όπως είναι αναµενόµενο, µετρήσεις τόσο µικρών αποκρίσεων πρέπει να 

επαναλαµβάνονται αρκετές φορές για κάθε συνθήκη, ώστε το τελικό συµπέρασµα να 

µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο. Μέσα από το λογισµικό πρόγραµµα Signal 2.14 
µπορούµε να επιλέγουµε µεγάλο πλήθος µετρήσεων και να εξάγουµε από αυτές το 

µέσο όρο (averaging). Επιπλέον, είναι δυνατόν να απορρίπτουµε σήµατα που 

περιέχουν πολύ θόρυβο ή βλεφαρισµούς. Κάτι τέτοιο βοηθάει στον καθορισµό του 

latency και του amplitude της τελικής καταγραφής µε µεγαλύτερη ακρίβεια.  

Στην Εικ. 21 φαίνεται η µορφή του σήµατος µετά από 1, 20, 40, 64 και 128 

επαναλαµβανόµενες καταγραφές, ώστε να γίνει κατανοητή η σηµασία του αριθµού 

επαναλήψεων ενώ στην Εικ. 22 παρατίθεται η µορφή του σήµατος κατά τη διάρκεια 

βλεφαρισµού, η οποία απορρίπτεται από το µέσο όρο. Στη συγκεκριµένη εργασία η 

διάρκεια κάθε καταγραφής (sweep) ήταν 1sec, ενώ για κάθε µέτρηση 

χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος (averaging) από 128 sweeps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 21. Μετρήσεις µε διαφορετικό averaging. 1: µία µέτρηση, 2: µέσος όρος 20 µετρήσεων, 

3: µέσος όρος 40 µετρήσεων, 4: µέσος όρος 64 µετρήσεων και 5: µέσος όρος 128 µετρήσεων. 
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Εικόνα 22. Βλεφαρισµός κατά την καταγραφή. Το πλάτος της απόκρισης ~ στα 150ms 
µειώνεται µε αποτέλεσµα να επηρεάζει αρνητικά το µέσο όρο των µετρήσεων.  

 
Και στις δύο πειραµατικές ενότητες ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία 

 

22..33  ΠΠρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  ΕΕξξεεττααζζόόµµεεννοουυ  
Η καταγραφή καθαρού σήµατος προϋποθέτει 

καλή αγωγιµότητα του σηµείου επαφής του 

εξεταζόµενου µε τα ηλεκτρόδια. Τα νεκρά κύτταρα 

του δέρµατος αυξάνουν την αντίσταση (εποµένως 

µειώνουν την αγωγιµότητα) µε αποτέλεσµα το σήµα 

να εµφανίζεται εξασθενηµένο. Για τη αύξηση της 

αγωγιµότητας χρησιµοποιείται το ειδικό 

απολεπιστικό  gel Nuprep για την αποµάκρυνση των 

νεκρών κυττάρων του δέρµατος. Στη συνέχεια, ο δίσκος των ηλεκτροδίων 

επαλείφεται µε αγώγιµη κρέµα Ten20, τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στις 

προκαθορισµένες θέσεις τους και εισάγεται στο εσωτερικό τους ακόµα ένα gel 

υψηλής αγωγιµότητας, το Dracard ECG gel. Τέλος, τα ηλεκτρόδια 

στερεώνονται στο κρανίο µε την ειδική κολλητική ταινία Durapore 3M.      
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22..44  ΕΕππιιλλοογγήή  ΕΕξξεεττααζζόόµµεεννωωνν  
 

Στις µετρήσεις έλαβαν µέρος 12 συµµετέχοντες (6 γυναίκες, 6 άντρες), ηλικίας 

24-30 ετών, χωρίς παθολογικά προβλήµατα όρασης και µε διορθωµένα διαθλαστικά 

σφάλµατα (µυωπία, αστιγµατισµό). Οι καταγραφές VEPs για ερέθισµα µε µορφή 

grating έγιναν για µονόφθαλµη (monocular) όραση και ειδικότερα για τον κυρίαρχο 

οφθαλµό, ενώ στην περίπτωση που το ερέθισµα ήταν checkerboard οι µετρήσεις 

έγιναν διόφθαλµα (binocular). 

Οι µετρήσεις διεξήχθησαν σε ειδικό χώρο στα εργαστήρια του ΒΕΜΜΟ, σε 

περιβάλλον µε µεσοπικές συνθήκες και αφορούσαν 14 διαφορετικές τιµές contrast 

για grating και 2 τιµές contrast για checkerboards. Στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 6-7 

και 12-13 µέτρησης ο 

εξεταζόµενος ξεκουραζόταν για 

~1min.     
Για κάθε τιµή contrast 

µετρήθηκε το latency της 

κορυφής Ρ100 και το πλάτος 

της µετρηµένο από το 

προηγούµενο ελάχιστο Ν75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amplitude 

Latency 
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22..55  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  ΚΚααττααγγρρααφφήήςς  

22..55..11  ΜΜεελλέέττηη  ΕΕππίίδδρραασσηηςς  CCoonnttrraasstt    σσεε    VVEEPPss  

22..55..11..11    ΠΠρρώώττοο  ΠΠεείίρρααµµαα  --  ΕΕρρέέθθιισσµµαα  ΣΣεε    ΜΜοορρφφήή  GGrraattiinngg  
Οι µετρήσεις που ακολουθούν αφορούν έναν µόνο εξεταζόµενο (ΑΑ) από το 

σύνολο των 12, χωρίς διαθλαστικά σφάλµατα και µε κυρίαρχο οφθαλµό τον δεξιό 

(Right Eye ανοικτό). Κάθε µέτρηση προκύπτει από το µέσο όρο 128 sweeps, 

διάρκειας 1 sec το καθένα ενώ οι τιµές contrast που χρησιµοποιήθηκαν φαίνονται 

στον Πίνακα ΙΙ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙ 
                      Ερέθισµα : grating, pattern on/off  

 

Χωρική συχνότητα (fx) : 4c/deg , χρονική συχνότητα (ft) : 2Hz, απόσταση 150cm, 

µέγεθος ερεθίσµατος 10 c/deg, monocular (dominant eye open ) 

% C Αριθµός  Μέτρησης % C Αριθµός  Μέτρησης 

100 

40 

15 

10 

6 

4 

2 

1 

2 

3 
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6 

7 

30 

20 

8 

6 

4 

50 

12 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το ερέθισµα προβάλλεται στην οθόνη 2 φορές 

στη διάρκεια του ενός δευτερολέπτου (συχνότητα 2 Hz), και η χρονική στιγµή t=0 

αντιστοιχεί στην εµφάνιση (on) του grating. Η δεύτερη εµφάνιση του ερεθίσµατος θα 

αντιστοιχεί σε χρόνο t=0,5 sec και µέχρι το 1 sec η καταγραφή επαναλαµβάνεται. 

Αυτό σηµαίνει ότι η µέτρηση του πλάτους και του χρόνου απόκρισης µπορεί να 

ληφθεί µόνο από τα πρώτα 500ms. Γι’ αυτό και στις δύο γραφικές παραστάσεις 

εµφανίζονται τα πρώτα 500ms της µέτρησης. 
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22..55..11..22  ∆∆εεύύττεερροο  ΠΠεείίρρααµµαα  --  ΕΕρρέέθθιισσµµαα  ΣΣεε    ΜΜοορρφφήή  CChheecckkeerrbbooaarrdd  
Σε αυτό το µέρος του πειράµατος, οι εξεταζόµενοι παρακολούθησαν 

διόφθαλµα ερέθισµα σε µορφή ασπρόµαυρων τετραγώνων, µεγέθους 60 και 15 

arcmin, χωρικής συχνότητας 4c/deg σε δύο τιµές contrast (100, 10) για κάθε 

µέγεθος. Στο προβαλλόµενο ερέθισµα τα τετράγωνα εναλλάσσονταν (pattern 

reversal VEP) µε συχνότητα 2Hz, ενώ η απόσταση εξεταζοµένου – οθόνης 

παρέµεινε 150cm. Σε κάθε καταγραφή υπολογίστηκε τόσο το πλάτος, όσο και ο 

χρόνος εµφάνισης της κορυφής Ρ100.     

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ    ΙΙΙΙΙΙ  

 
                           Ερέθισµα : checkerboard, pattern reversal 

 
Χωρική συχνότητα (fx) : 4c/deg , χρονική συχνότητα (ft) : 2Hz, απόσταση 150cm, 

µέγεθος ερεθίσµατος 10 c/deg, binocular. 

Μέγεθος τετραγώνου: 60 arcmin Μέγεθος τετραγώνου: 15 arcmin 

% C Latency Amplitude % C Latency Amplitude 

100 

10 
  

100 

10 
  

  

22..55..22  ΤΤρρίίττοο  ΠΠεείίρρααµµαα  --  ΜΜεελλέέττηη  VVEEPPss  σσεε  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  ΑΑππεειιλλήήςς  

22..55..22..11  ΠΠεειιρρααµµααττιικκήή  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  κκααιι  ΚΚλλιιννιικκόό  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  
 Εθελοντές : Επιστρατεύθηκαν 14 υγιείς εθελοντές ηλικίας 24 – 30 ετών  

     (Μ.Ο. 27,2 ± 2 έτη) 

 Εξοπλισµός  

 VEPs (NewRT, Signal, amplifier, trigger, electrodes) 

 Ερεθιστής συνεχούς ηλεκτρικού ρεύµατος (Philip Harris) 

 Ερεθίσµατα 
 Grating (8%, 12%), 2Hz on/off, 4cpd, monocular, 150 cm απόσταση 

 Προειδοποιητικό ερέθισµα : συνεχής ακουστικός βόµβος, χαµηλής έντασης, 

από την γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύµατος 
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 Ψυχοµετρικές Κλίµακες 
 STAI-Trait: ένα ευρύτατα χρησιµοποιούµενο ερωτηµατολόγιο για την 

βαθµολόγηση του χαρακτηρολογικού άγχους του ατόµου (δηλαδή του 

άγχους νοούµενου ως γενικού, συνεχούς και σταθερού χαρακτηριστικού 

της προσωπικότητάς του) (Spielberger 1983). 

 STAI-State: ένα ευρύτατα χρησιµοποιούµενο ερωτηµατολόγιο για την 

βαθµολόγηση του καταστασιακού άγχους του ατόµου (δηλαδή του άγχους 

την στιγµή της µέτρησης) (Spielberger 1983). (δες και Συµπλήρωµα). 

 Σχεδιασµός 
 Πιλοτική µελέτη (µε 4 εθελοντές που δεν συµπεριλαµβάνονται στα 

αποτελέσµατα) για τον καθορισµό της έντασης των ερεθισµάτων που θα 

επιλέγονταν στην κυρίως µελέτη. 

 Κυρίως µελέτη (10 εθελοντές) 

- 1η Συνεδρία Baseline 

- 2η Συνεδρία Threat/Safe µε προφορική απειλή χορήγησης ηλεκτρικού 

σοκ, χωρίς πραγµατική χορήγηση σύµφωνα µε ανάλογα πρωτόκoλλα σε 

παρόµοιες µελέτες µε ανθρώπους (Bitsios et al 1996, Grillon et al 1993)  . 

Στις µετρήσεις που ακολουθούν χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές από τις 

καταγραφές των παραγράφων 2.5.1.1 ώστε να υπάρχουν δεδοµένα, για κάθε 

εξεταζόµενο σε διαφορετικές τιµές contrast, σε συνθήκες µη απειλής. Τα δεδοµένα 

αυτά αποτελούν τις αρχικές τιµές (baseline) µε τις οποίες θα συγκριθούν οι νέες 

µετρήσεις σε συνθήκες απειλής. Προκειµένου να µελετηθούν τα VEPs σε συνθήκες 

απειλής οι µετρήσεις διεξήχθησαν σε δύο διαφορετικές συνθήκες : µια ασφαλή 

συνθήκη (safe condition) και µια συνθήκη απειλής (threat condition), κατά την 

οποία ο εξεταζόµενος συνδεόταν µε συσκευή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος 

µέσω δύο ηλεκτροδίων. 

    Αυτές οι καταγραφές επανελήφθησαν δύο εβδοµάδες µετά τις µετρήσεις σε 

διαφορετικά επίπεδα contrast και αυτή τη φορά οι καταγραφές αφορούσαν ερέθισµα 

σε µορφή on/off, σταθερής χωρικής και χρονικής συχνότητας, προβαλλόµενο σε  

δύο µόνο διαφορετικές τιµές contrast (8% και 12%). Συνολικά από κάθε εξεταζόµενο 
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προέκυπταν έξι µετρήσεις, διάρκειας ~2 min η κάθε µία (128 sweeps, διάρκειας 1sec 

το καθένα ) : 

  ∆ύο µετρήσεις baseline, µία για κάθε τιµή contrast 

  ∆ύο µετρήσεις σε συνθήκη safe στο 8% και 12% contrast 

  ∆ύο µετρήσεις σε συνθήκη threat στο 8% και 12% contrast   

Κατά τη διάρκεια των καταγραφών δόθηκαν στους εξεταζόµενος ειδικά 

ερωτηµατολόγια τύπου STAI – State Questionnaire (αξιολόγηση των 

συναισθηµάτων του εξεταζόµενου τη στιγµή διεξαγωγής των µετρήσεων), TRAIT 

Questionnaire (γενική αξιολόγηση του χαρακτήρα κάθε εξεταζόµενου) 
προκειµένου να είναι δυνατή η περαιτέρω αξιολόγηση της ψυχολογικής κατάστασης 

τους. Η παρακάτω εικόνα δείχνει την ακριβή πορεία των καταγραφών και της 

χορήγησης ερωτηµατολογίων καθ’ όλη την διάρκεια της κυρίως µελέτης. 

 

 
Η επιλογή των δύο αυτών τιµών contrast έγινε µε γνώµονα το Γράφηµα 1 

(Παράρτηµα, Μέρος c), το οποίο αναπαριστά τις κανονικοποιηµένες τιµές 

χρονικής καθυστέρησης όλων των εθελοντών συναρτήσει του contrast. Ο στόχος 

ήταν να επιλεγούν τέτοιες τιµές ώστε ο κάθε εξεταζόµενος να είχε το περιθώριο να 

µειώσει το χρόνο καθυστέρησής του κατά τη µετάβαση από το χαµηλό στο 

υψηλότερο contrast. Επιπλέον, οι δύο τιµές θα έπρεπε να διαφέρουν αρκετά µεταξύ 

τους ώστε το ερέθισµα να διέφερε αισθητά στην υψηλή τιµή contrast σε σχέση µε 

Σύνδεση 
Ηλεκτροδίων 
Οδηγίες-Απειλή 
STAI-State 
 

Κύριο Μέρος 
2ης Συνεδρίας 

Απειλή  

2 min

12% 

Baseline 
1ης Συνεδρίας 

10-15 µέρες 

8% 

STAI-Trait 

Ασφάλεια Απειλή  

20 min

Baseline 
2ης Συνεδρίας 

Ασφάλεια 



 - 50 -

τη χαµηλότερη τιµή. Για το σκοπό αυτό αρχικά επιλέχθηκαν οι τιµές 4% και 12% 

στις οποίες οι περισσότεροι εθελοντές είχαν αρκετά µεγάλο περιθώριο µείωσης του 

χρόνου απόκρισης από το 4 στο 12% contrast. Όµως οι µετρήσεις της πρώτης 

τετράδας (GV, TG, ΑΤ, PS) εξεταζοµένων έδειξαν ότι οι καταγραφές στο 4% 

περιείχαν τόσο θόρυβο, ώστε δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση της κορυφής Ρ100 

(χαµηλό contrast → µικρή απόκριση → θόρυβος).  
Η αµέσως επόµενη τιµή contrast (8%) θεωρήθηκε καταλληλότερη καθώς οι 

καταγραφές περιείχαν λιγότερο θόρυβο και παράλληλα εξυπηρετούσε τις αρχικές 

προϋποθέσεις. Εποµένως οι τιµές χαµηλού – υψηλού contrast οριστικοποιήθηκαν 

στο 8% και 12% και οι µετρήσεις τις πρώτης τετράδας αποκλείστηκαν από τα τελικά 

αποτελέσµατα. Μετά την επιλογή των κατάλληλων τιµών προβολής του 

ερεθίσµατος δηµιουργήθηκε το κλινικό πρωτόκολλο διεξαγωγής των πειραµάτων 

για τις τετράδες των εθελοντών. Οι µετρήσεις διεξάγονταν πρωινές ώρες 

προκειµένου οι εξεταζόµενοι να ήταν κατά το δυνατόν πιο ξεκούραστοι. 

  ΚΚλλιιννιικκόό    ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  

 Σύνδεση ηλεκτροδίων καταγραφής προκλητών δυναµικών 

 Ερωτηµατολόγια τύπου STAIT – TRAIT 

 Baseline - 8% : 128 sweeps, 1 min, 12% : 128 sweeps 

 Εφαρµογή ηλεκτροδίων συσκευής σοκ 

 Κύριο Μέρος  
 

1) 8% : 128 sweeps (threat trial) 1min; 128 sweeps (safe trial) 1min; 

   12%: 128 sweeps (threat trial) 1min; 128 sweeps (safe trial) 
2) 8% : 128 sweeps (safe trial) 1min; 128 sweeps (threat trial) 1min; 

   12%: 128 sweeps (safe trial) 1min; 128 sweeps (threat trial) 
3) 12%: 128 sweeps (threat trial) 1min; 128 sweeps (safe trial) 1min; 

     8%: 128 sweeps (threat trial) 1min; 128 sweeps (safe trial) 
 4) 12%: 128 sweeps (safe trial) 1min; 128 sweeps (threat trial) 1min; 

      8%: 128 sweeps (safe trial) 1min; 128 sweeps (threat trial) 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33  

VVEEPPss    κκααιι  CCoonnttrraasstt    
 

 

33..11  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ΠΠρρώώττοουυ  ΠΠεειιρράάµµααττοοςς    
 

Το Γράφηµα 1 αναπαριστά το πλάτος της απόκρισης ως συνάρτηση του 

χρόνου καταγραφής για τιµές %contrast 100, 50, 40, 30, 20 και 15, ενώ το Γράφηµα 
2 για 12, 10, 8, 6, 4 και 2. Και στα δύο γραφήµατα το πλάτος απόκρισης έχει 

ενισχυθεί 10.000 φορές (10-4) εποµένως το πραγµατικό πλάτος των αποκρίσεων 

είναι της τάξης των µV, ενώ ο χρόνος καταγράφεται σε sec. 

Τέλος, η αρίθµηση (1- 6) αριστερά των γραφικών αφορά τις τιµές contrast για 

κάθε µέτρηση. Πιο συγκεκριµένα για το πρώτο γράφηµα : 

1. 100%    2.  50%      3.  40% 

4.  30%     5.  20%      6.  15% 

ενώ για το δεύτερο γράφηµα : 

1. 12%      2.  10%      3.  8% 

4.  6%       5.  4%        6.  2% 

 

Στην πρώτη γραφική παράσταση παρατίθενται και οι χρόνοι απόκρισης 

(διακεκοµµένες µπλε ευθείες) για τις δύο πρώτες (100% και 50%) και τις δύο 

τελευταίες (20% και 15%) µετρήσεις.     
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Γράφηµα 1. Πλάτος και χρόνος απόκρισης για τον εξεταζόµενο ΑΑ και για 6 διαφορετικές τιµές 

contrast (100%, 50%, 40%, 30%, 20% και 15%)). Οι κάθετες ευθείες αντιστοιχούν στο χρόνο 

απόκρισης για το 100%, 50%, 20% και 15% contrast. Είναι εµφανής η αύξηση του χρόνου 

απόκρισης  όσο µεταβαίνουµε σε χαµηλότερο contrast (από 114,5 ms στο 100% σε 137,2 ms 

στο 15% contrast). Μεταβολές παρατηρούνται και στο πλάτος της απόκρισης. Ο 

κατακόρυφος άξονας αναφέρεται στο πλάτος µετά από ενίσχυση (επί 104 )άρα η πραγµατική 

τιµή είναι 5 – 10 µV.  
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Γράφηµα 2. Πλάτος και χρόνος απόκρισης για τον εξεταζόµενο ΑΑ για 6 τιµές contrast (12%, 

10%, 8%, 6%, 4% και 2%). Σε χαµηλότερα contrast η κορυφή Ρ100 που καταγράφεται δεν είναι 

το ίδιο έντονη. Ωστόσο µπορούµε να παρατηρήσουµε από τις κατακόρυφες ευθείες  αύξηση 

στο latency (στο 10% ~143,6 ms και στο 6% ~161,2 ms), και µάλιστα ακόµα µεγαλύτερη από 

αυτήν του προηγούµενου γραφήµατος. Το πραγµατικό πλάτος της απόκρισης κυµαίνεται από 

2,5 – 5 µV. 

 

Σε κάθε κυµατοµορφή υπολογίζεται ο χρόνος εµφάνισης και το πλάτος 

απόκρισης της κορυφής Ρ100, για κάθε τιµή contrast (Πίνακας ΙΙΙ). Από τις τιµές του 

πίνακα προκύπτει η γραφική παράσταση του πλάτους απόκρισης (Γράφηµα 3) και 
του χρόνου (Γράφηµα 4) συναρτήσει του % Contrast. Από τη γραφική παράσταση 

του πλάτους δεν παρατηρείται κάποια µεταβολή µε το contrast, ενώ στο γράφηµα 

του χρόνου εµφανίζεται µια τάση µείωσης, όσο το contrast αυξάνει.  



 - 54 -

Μάλιστα, περίπου στο 10% C διακρίνεται σηµείο καµπής δηλαδή η κλίση της 

καµπύλης µεταβάλλεται. Για να γίνει περισσότερο εµφανής αυτή η αλλαγή στη κλίση, 

παριστάνεται ο χρόνος ως συνάρτηση του αντιστρόφου του contrast (C-1) στο 

Γράφηµα 5.    
     

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ    ΙΙVV  
  

SUBJECT : AA 

%C AMPLITUDE x 10-4 (V) LATENCY (sec) 
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ΓΓρράάφφηηµµαα  33..  Η µεταβολή του πλάτους απόκρισης (amplitude) ως συνάρτηση του contrast για 

τον ΑΑ. Ο οριζόντιος άξονας είναι σε λογαριθµική κλίµακα και ο κατακόρυφος είναι σε 

µονάδες Volt. 

  
  
ΓΓρράάφφηηµµαα  44..  Η µεταβολή του χρόνου απόκρισης (latency) ως συνάρτηση του contrast για τον 
εξεταζόµενο ΑΑ. Ο οριζόντιος άξονας είναι σε λογαριθµική κλίµακα και ο κατακόρυφος είναι 
σε sec.  
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ΓΓρράάφφηηµµαα  55..  Η µεταβολή του χρόνου απόκρισης (latency) ως συνάρτηση του αντίστροφου 

του contrast για τον εξεταζόµενο ΑΑ. Ο οριζόντιος άξονας είναι σε λογαριθµική κλίµακα και ο 

κατακόρυφος είναι σε sec. Στα δεδοµένα έχει προσαρµοστεί γραµµή τάσης για να τονιστεί η 

αλλαγή κλίσης. ∆εξιά του γραφήµατος αναγράφονται οι εξισώσεις και οι συντελεστές 

συσχέτισης των ευθειών.   
Η καταγραφή οπτικών προκλητών δυναµικών επηρεάζεται ισχυρά  από 

ενδογενείς παράγοντες (ποιότητα όρασης κάθε εξεταζόµενου) µε αποτέλεσµα  

κάθε µέτρηση να διαφοροποιείται. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την 

κανονικοποίηση των µετρήσεων µε βάση κάποιο παράγοντα που παραµένει 

κοινός για όλους τους εξεταζόµενους.  

Θεωρώντας ότι στη µεγαλύτερη τιµή contrast (100%) καταγράφεται η 

µικρότερη τιµή latency (L100) υπολογίζεται η % αύξηση του latency σε κάθε 

µέτρηση (Li) από τη σχέση : 
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όπου  Li : η τιµή του χρόνου απόκρισης σε κάθε τιµή contrast  και  
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Το Γράφηµα 6 σχεδιάστηκε από τις κανονικοποιηµένες τιµές του latency ως 

συνάρτηση του contrast.  

 
ΓΓρράάφφηηµµαα  66..  Η % αύξηση του χρόνου απόκρισης (latency) ως συνάρτηση του contrast για τον 

εξεταζόµενο ΑΑ. Ο οριζόντιος άξονας είναι σε λογαριθµική κλίµακα. Η προβολή του 

ερεθίσµατος σε χαµηλότερα contrast προκαλεί µεγαλύτερη αύξηση του χρόνου απόκρισης σε 

σχέση µε την τιµή του σε 100% contrast. 

    

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε για όλους τους εξεταζόµενους και οι 

τιµές του latency κανονικοποιήθηκαν για όλους µε βάση την τιµή του χρόνου στο 

100% contrast. Από τις τιµές αυτές προκύπτει η µέση τιµή του χρόνου απόκρισης 

για όλους τους εξεταζόµενους και σε κάθε τιµή contrast. Το Γράφηµα 7 αφορά τις 

µη κανονικοποιηµένες τιµές του χρόνου απόκρισης (όλων των εξεταζοµένων), ενώ 

το Γράφηµα 8 αφορά τις κανονικοποιηµένες τιµές του χρόνου απόκρισης (όλων των 

εξεταζοµένων). 
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ΓΓρράάφφηηµµαα  77..    Ο  χρόνος απόκρισης ως συνάρτηση του C-1 για όλους τους εξεταζόµενους. Οι 

τιµές του χρόνου αφορούν τις µη κανονικοποιηµένες τιµές.     
 

 
    
ΓΓρράάφφηηµµαα  88..  Η µέση τιµή του ποσοστού αύξηση του χρόνου απόκρισης ως συνάρτηση του C-1  

(και οι τυπικές αποκλίσεις, Standard Deviations) για όλους τους εξεταζόµενους. Οι τιµές του 

χρόνου αφορούν τις κανονικοποιηµένες τιµές. Από τις εξισώσεις των ευθειών φαίνεται 

καθαρά η µεταβολή της κλίσης περίπου στο 10% contrast.    
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Όπως φαίνεται το Γράφηµα 7, η ευθεία από 100% – 10% contrast ( 1 < C-1 <10) 

παρουσιάζει µεγαλύτερη κλίση (~0.003 s) από αυτήν για τιµές contrast µικρότερες 

του 10% (C-1 > 10) (~0.0012 s) γεγονός που υποδηλώνει, όπως θα συζητηθεί 

εκτενέστερα σε επόµενη ενότητα, ενεργοποίηση διαφορετικών νευρωνικών καναλιών 

(Magno - Parvo).   

  

33..22  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ∆∆εεύύττεερροουυ  ΠΠεειιρράάµµααττοοςς  
 

Στα Γραφήµατα 9 και 10 φαίνονται οι καταγραφές για 60 και 15 arcmin 

αντίστοιχα στις δύο τιµές contrast για τα πρώτα 500 msec. Επίσης παρουσιάζονται 

οι χρόνοι εµφάνισης της κορυφής Ρ100. Είναι φανερή η αύξηση του χρόνου όσο το 

ερέθισµα προβάλλεται σε µικρότερες τιµές contrast και όσο το µέγεθος των 

τετραγώνων µειώνεται. Το γεγονός αυτό παρατηρήθηκε σε όλους τους 

εξεταζόµενους. Επιπρόσθετα, το πλάτος της απόκρισης µειώνεται όσο το contrast 

του ερεθίσµατος µειώνεται.     

  

  

ΓΓρράάφφηηµµαα  99.. Καταγραφή του checkerboard reversal VEP για τον εξεταζόµενο MV στα πρώτα 

500ms µε µέγεθος τετραγώνων 60 arcmin για 1: 100% και 2: 10% contrast. Ο χρόνος 

απόκρισης αυξάνεται από τα ~107 ms (στο 100% C) στα ~119 ms στο µικρότερο contrast 

(10%). 
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ΓΓρράάφφηηµµαα  1100..  Καταγραφή ίδιου ερεθίσµατος µε το γράφηµα 8 για τον MV, αλλά για µέγεθος 

τετραγώνου 15 arcmin σε 1: 100% και 2: 10% contrast. Και γι’ αυτό το ερέθισµα ο χρόνος 

απόκρισης αυξάνεται από ~111 ms (100%), σε ~120 ms (10%).  

  
Για τον εξεταζόµενο MV ο χρόνος εµφάνισης της κορυφής Ρ100 µειώνεται 

γρηγορότερα, όσο το contrast αυξάνεται από 10% σε 100%, για µέγεθος 

τετραγώνων 60 arcmin απ’ ότι για 15 arcmin, όπως φαίνεται και από το Γράφηµα 
11. Το πλάτος απόκρισης αυξάνεται και πάλι περισσότερο στα 60 arcmin (Γράφηµα 
12), όσο µετακινούµαστε σε υψηλότερες τιµές contrast. 
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ΓΓρράάφφηηµµαα  1111..  Μεταβολή του χρόνου απόκρισης για µέγεθος τετραγώνων 60 και 15 arcmin,  

και σε δύο τιµές contrast. Και στις δύο περιπτώσεις ο χρόνος µειώνεται όσο το contrast 

αυξάνεται, αλλά στα 60 arcmin αυτή η µείωση είναι εντονότερη.  

 
  

  

  

  

ΓΓρράάφφηηµµαα  1122..  Μεταβολή του 

πλάτους απόκρισης για τετράγωνα 

60 και 15 arcmin για δύο τιµές 

contrast. Και στις δύο περιπτώσεις 

(µεγάλα-µικρά τετράγωνα) το 

πλάτος  αυξάνεται όσο το contrast 

αυξάνεται, αλλά στα 15 arcmin η 

παρατηρούµενη αύξηση είναι 

µεγαλύτερη.  
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Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και στους υπόλοιπους εξεταζόµενους και 

υπολογίζοντας τις µέσες τιµές τόσο του χρόνου απόκρισης, όσο και του πλάτους 

απόκρισης, προκύπτουν τα Γραφήµατα 13 και 14 αντίστοιχα (τα σφάλµατα 

υπολογίστηκαν από την τυπική απόκλιση, standard deviation)   

 
ΓΓρράάφφηηµµαα  1133..  Μεταβολή της µέσης τιµής του χρόνου απόκρισης συναρτήσει του contrast 

 

Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ του δείγµατος (εξεταζόµενοι), του χρόνου και του πλάτους απόκρισης µε το 

µέγεθος και το contrast του ερεθίσµατος έγινε µέσω SPSS ανάλυση διακύµανσης 

µίας µεταβλητής (Univariate ANOVA). Αρχικά εξετάστηκε αν το δείγµα επηρεάζει τις 

µετρήσεις και προέκυψε ότι κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει ούτε για το χρόνο ούτε για το 

πλάτος απόκρισης: 

Χρόνος απόκρισης – ∆είγµα: F (1,10) = 1.076, p = 0.409   

Πλάτος απόκρισης – ∆είγµα : F (1,10) = 1.238, p = 0.305   

Στη συνέχεια εξετάστηκε η σχέση χρόνου απόκρισης µόνο µε το µέγεθος των 

τετραγώνων και του contrast του ερεθίσµατος απ’ όπου προέκυψαν οι τιµές :  
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 Χρόνος Απόκρισης Κορυφής Ρ100 :        FΜΕΓΕΘΟΣ (1,3) = 6.028 , p = 0.019 
                                                                        FCONTRAST (1,3) = 23.902 , p < 0.001 
                                                            FCONTRAST X ΜΕΓΕΘΟΣ (1,3) = 0.263 , p = 0.611 
  

  
ΓΓρράάφφηηµµαα  1144..  Μεταβολή της µέσης τιµής του πλάτους απόκρισης συναρτήσει του contrast  

 

Παρατηρείται και στα γραφήµατα αυτά, που αφορούν τα συνολικά 

αποτελέσµατα, µείωση στο χρόνο απόκρισης µε ταυτόχρονη αύξηση του πλάτους 

απόκρισης όσο το ερέθισµα προβάλλεται στην οθόνη µε µεγαλύτερο contrast. Η 

µείωση του χρόνου είναι µεγαλύτερη όταν το µέγεθος των τετραγώνων είναι 60 

arcmin (~0.015ms) σε σχέση µε τα 15 arcmin (~0.012ms), και το ίδιο συµβαίνει µε 

το πλάτος που όπως φαίνεται αυξάνεται κατά ~0.063 V στα 60 arcmin και κατά 

~0.052 V στα 15 arcmin.   

 

 Πλάτος Απόκρισης         FΜΕΓΕΘΟΣ (1,3) = 2.315 , p = 0.136 
                                                  FCONTRAST (1,3) = 22.590 , p < 0.001 
                                                  FCONTRAST X ΜΕΓΕΘΟΣ (1,3) = 0.188 , p = 0.667 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44  

 
 
 
   

 

44..11  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ΚΚααττααγγρρααφφώώνν    
Στο τρίτο και τελευταίο µέρος των πειραµάτων αξιολογείται η επίδραση της 

προφορικής απειλής τόσο στο χρόνο όσο και στο πλάτος της απόκρισης. Επιπλέον, 

µελετάται ο ρόλος του χαρακτηρολογικού άγχους στο χρόνο επεξεργασίας του 

οπτικού ερεθίσµατος. 

  

44..11..11  ΜΜεελλέέττηη  ΧΧρρόόννοουυ  κκααιι  ΠΠλλάάττοουυςς  ΑΑππόόκκρριισσηηςς        
Ο εξεταζόµενος GS (χωρίς διαθλαστικά σφάλµατα, κυρίαρχος οφθαλµός 

δεξιός, RE open) εντάχθηκε τυχαία στο 2ο τµήµα του πρωτοκόλλου ( 8% : safe trial, 
1min ; threat trial, 1min - 12%: safe trial , 1min ; threat trial ). Το Γράφηµα 15 

αναπαριστά τις µετρήσεις για τα baselines την ηµέρα διεξαγωγής του πειράµατος 

στο 8% και 12% contrast, ενώ στο Γράφηµα 16 και 17 φαίνονται οι καταγραφές 

safe – threat στο 8% και 12% contrast αντίστοιχα.  

 

 

 

 

  

VVEEPPss  σσεε  ΣΣυυννθθήήκκεεςς  ΑΑππεειιλλήήςς  
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ΓΓρράάφφηηµµαα  1155..  Baseline για τον εξεταζόµενο GS στο (1) : 8% και (2) : 12% contrast. Όπως 

αναµενόταν ο χρόνος απόκρισης αυξάνεται στο χαµηλό (~143 ms) σε σχέση µε το υψηλό (~ 

136 ms)contrast. Ο χρόνος καταγραφής αφορά τα πρώτα 500ms και ο κατακόρυφος άξονας 

πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί 10-4 V (πραγµατικό σήµα) . 

 
ΓΓρράάφφηηµµαα  1166.. (1) : Ασφάλεια (Safe) και (2) : Απειλή (Threat) για τον εξεταζόµενο GS στο 8% 

contrast. Ο GS αποκρίνεται γρηγορότερα στην threat συνθήκη (~141 ms) από τη safe (~ 

144ms). Ο χρόνος καταγραφής αφορά τα πρώτα 500ms και οι τιµές του κατακόρυφου άξονα 

πολλαπλασιάζονται επί 10-4 V . 
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ΓΓρράάφφηηµµαα  1177..(1):Ασφάλεια (Safe) και (2):Απειλή (Threat)  για τον εξεταζόµενο GS στο 12% 

contrast. Ο GS αποκρίνεται γρηγορότερα στην συνθήκη απειλής (~135 ms) από την ασφαλή 

συνθήκη (~ 146ms).  Χρόνος καταγραφής :τα πρώτα 500ms , Κατακόρυφος άξονας επί 10-4 V. 

 

Υπολογίζοντας για κάθε εξεταζόµενο τη χρονική απόκριση της κορυφής Ρ100 

στις baseline, στη συνθήκη ασφάλειας και απειλής για τις δύο τιµές contrast και από 

τις τιµές που είχαν καταγραφεί δύο εβδοµάδες πριν το πείραµα στις ίδιες τιµές 

contrast, προκύπτουν οι Πίνακες VI και VII .  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ    VVΙΙ    

8 % Contrast Baseline 1 Baseline 0 Safe (S) Threat (T) T - S T - Base 1 S - Base 1
GS 142,150 143,756 143,515 141,996 -1,519 -0,154 1,365
GX 140,690 135,676 146,552 134,707 -11,845 -5,983 5,862
TB 148,990 145,132 142,756 146,552 3,796 -2,438 -6,234
LL 147,040 144,990 144,274 143,472 -0,802 -3,568 -2,766
AA 141,180 149,545 158,654 158,654 0,000 17,474 17,474
NT 135,676 128,477 117,073 128,111 11,038 -7,565 -18,603

DDB 140,690 134,489 132,125 131,586 -0,539 -9,104 -8,565
DF 145,573 148,015 146,062 142,642 -3,420 -2,931 0,489
MV 147,038 137,757 137,757 137,757 0,000 -9,281 -9,281

MEAN 143,225 140,871 140,974 140,609 -0,366 -2,617 -2,251
SEM 1,409 2,359 3,819 3,018 2,008 2,721 3,432

Χρόνος Απόκρισης ( msec )
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ    VVΙΙ    

 
Στους πίνακες οι τιµές  Baseline 1 αφορούν τις µετρήσεις στο 8% και 12%, δύο 

εβδοµάδες πριν το πείραµα, οι Baseline 0 τις µετρήσεις την ίδια µέρα του 

πειράµατος, οι S και T τις µετρήσεις σε safe και threat συνθήκες αντίστοιχα ενώ οι  

T-Base 1 και  S-Base 1 αφορούν τις διαφορές threat–baseline 1 και safe–baseline 1. 

Τέλος mean είναι ο µέσος όρος των µετρήσεων και sem η τυπική απόκλιση µέσης 

τιµής που προκύπτει από τη σχέση : 
n
Deviation Standard  SEM =  ,  

µε n = 9 ( αριθµός µετρήσεων ) 

 Από τις µέσες τιµές των πινάκων V και VI για τις Baseline 1 και Threat 

µετρήσεις στο 8% και 12% προκύπτει το Γράφηµα 18, ενώ από τις µέσες τιµές των 

διαφορών T – Base 1 στο υψηλό και χαµηλό contrast προκύπτει το Γράφηµα 19.  
 

12% Contrast Baseline 1 Baseline 0 Safe (S) Threat (T) T - S T - Base 1 S - Base 1
GS 136,290 135,162 145,793 135,922 -9,871 -0,368 9,503
GX 141,670 127,923 132,085 128,328 -3,757 -13,342 -9,585
TB 137,760 138,959 140,478 135,162 -5,316 -2,598 2,718
LL 144,110 143,472 130,567 133,644 3,077 -10,466 -13,543
AA 148,990 138,917 134,363 139,676 5,313 -9,314 -14,627
NT 141,490 131,375 127,511 133,307 5,796 -8,183 -13,979

DDB 141,180 129,651 126,748 130,606 3,858 -10,574 -14,432
DF 141,177 130,430 127,499 135,803 8,304 -5,374 -13,678
MV 140,688 129,453 133,360 136,292 2,932 -4,396 -7,328

MEAN 141,484 133,927 133,156 134,304 1,148 -7,179 -8,328
SEM 1,207 1,810 2,133 1,113 2,013 1,415 2,904

Χρόνος Απόκρισης ( msec )
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ΓΓρράάφφηηµµαα  1188.  Οι µέσες τιµές του χρόνου απόκρισης και των εννέα εθελοντών στις δύο τιµές 

contrast, δύο εβδοµάδες πριν το πείραµα (baseline 1) και την ηµέρα του πειράµατος σε 

συνθήκες απειλής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΓΓρράάφφηηµµαα  1199..  Οι µέσες τιµές της διαφοράς Threat – Baseline 1 στο 8% και 12% Contrast και για 

τους εννέα εξεταζόµενους. 
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Στα αποτελέσµατα του Γραφήµατος 18 έγινε κατάλληλη στατιστική ανάλυση 

διακύµανσης [Repeated measures ANOVA with psychological condition (Threat 
and Safe) and contrast sensitivity (8% and 12%) as the within-subject factors] 
µέσω του στατιστικού προγράµµατος SPSS, και προέκυψαν οι παρακάτω τιµές :  

 

Fcontrast (1,8): 6.7, p < 0.03 
FThreat (1,8): 10.0, p < 0.01 
FCxT (1,8): 2.26, p = 0.17 

 Η συσχέτιση του contrast µε τη διαφορά των απόλυτων τιµών Threat – 

Baseline 1 του Γραφήµατος 19, µελετήθηκε µε έλεγχο t-Test (T Student Test) από 

τον οποίο : 

Threat – Baseline 1 , t =1.5, p = 0.17 
 

44..11..22  ΟΟ  ΡΡόόλλοοςς  ττοουυ  ΆΆγγχχοουυςς  σσττηηνν  ΟΟππττιικκήή  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίαα            
Στη συνέχεια αξιολογήθηκε, µέσω τον ερωτηµατολογίων τύπου TRAIT, ο βαθµός 

χαρακτηρολογικού άγχους κάθε εξεταζόµενου. Κάθε ερωτηµατολόγιο περιείχε 20 

ερωτήµατα σχετικά µε χαρακτήρα του εθελοντή. Κάθε απάντηση πολλαπλασιάστηκε 

µε έναν παράγοντα από το 1 – 4 και προσθέτοντας όλες αυτές τις τιµές προέκυψε το 

TRAIT Score του κάθε εξεταζόµενου που ήταν κοινό και στο 8% και στο 12% 

contrast.  

 

12% Contrast Baseline 1 Baseline 0 Safe (S) Threat (T) T - Base 1 Trait Score
GS 136,290 135,162 145,793 135,922 -0,368 40
GX 141,670 127,923 132,085 128,328 -13,342 26
TB 137,760 138,959 140,478 135,162 -2,598 34
LL 144,110 143,472 130,567 133,644 -10,466 36
AA 148,990 138,917 134,363 139,676 -9,314 43
NT 141,490 131,375 127,511 133,307 -8,183 31

DDB 141,180 129,651 126,748 130,606 -10,574 32
DF 141,177 130,430 127,499 135,803 -5,374 38
MV 140,688 129,453 133,360 136,292 -4,396 36

MEAN 141,484 133,927 133,156 134,304 -7,179
SEM 1,207 1,810 2,133 1,113 1,415

Χρόνος Απόκρισης ( msec )

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ    VVΙΙΙΙΙΙ
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Στους Πίνακες VII και VIII φαίνεται το TRAIT Score κάθε εξεταζόµενου 

χωριστά, σε συνδυασµό µε τις µετρήσεις του Baseline 1, Baseline 0, Threat και Safe 

συνθήκες και στις δύο τιµές contrast (8% και 12% αντίστοιχα). Από τους πίνακες 

αναπαρίστανται γραφικά οι στήλες Threat και Threat – Baseline 1 (T-Base 1) ως 

συνάρτηση του Trait Score (Γράφηµα 20 – 8% contrast , Γράφηµα 21 – 12% 
contrast ) προκειµένου να µελετηθεί αν και κατά πόσο επηρεάζει το άγχος κάθε 

εθελοντή, τον λανθάνοντα χρόνο του σε κατάσταση απειλής (Threat). 
Τέλος η σχέση του άγχους µε τη διαφορά στο χρόνο απόκρισης µεταξύ 

Threat και Baseline δύο εβδοµάδες πριν το πείραµα, αξιολογείται από τα 

Γραφήµατα 22 (8%) και 23 (12%). Στις γραφικές παραστάσεις αναγράφεται και ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson, που προέκυψε από στατιστική ανάλυση στο 

SPSS.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8 % Contrast Baseline 1 Baseline 0 Safe (S) Threat (T) T - Base 1 Trait Score
GS 142,150 143,756 143,515 141,996 -0,154 40
GX 140,690 135,676 146,552 134,707 -5,983 26
TB 148,990 145,132 142,756 146,552 -2,438 34
LL 147,040 144,990 144,274 143,472 -3,568 36
AA 141,180 149,545 158,654 158,654 17,474 43
NT 135,676 128,477 117,073 128,111 -7,565 31

DDB 140,690 134,489 132,125 131,586 -9,104 32
DF 145,573 148,015 146,062 142,642 -2,931 38
MV 147,038 137,757 137,757 137,757 -9,281 36

MEAN 143,225 140,871 140,974 140,609 -2,617
SEM 1,409 2,359 3,819 3,018 2,721

Χρόνος Απόκρισης ( msec )

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ    VVΙΙΙΙ 
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ΓΓρράάφφηηµµαα  2200.. Η σχέση του χρόνου απόκρισης σε συνθήκη threat (κατακόρυφος άξονας) κάθε 

εθελοντή ως συνάρτηση του Trait Score του, για τη χαµηλή τιµή (8%) contrast. Στο γράφηµα 

φαίνεται και η τιµή του συντελεστή συσχέτισης (0.77) 
 

  

ΓΓρράάφφηηµµαα  2211. Η σχέση του 

χρόνου απόκρισης σε 

συνθήκη threat 

(κατακόρυφος άξονας) 

κάθε εθελοντή ως 

συνάρτηση του Trait Score 

του, για την υψηλή τιµή 

(12%) contrast. Στο 

γράφηµα φαίνεται και η 

εξαιρετικά καλή  τιµή του 

συντελεστή συσχέτισης 

(0.92) 
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ΓΓρράάφφηηµµαα  2222. Η διαφορά στο χρόνο απόκρισης µεταξύ της συνθήκης Threat και της Base 1 

(κατακόρυφος άξονας) κάθε εθελοντή ως συνάρτηση του Trait Score του, για τη χαµηλή τιµή  

contrast. Στο γράφηµα φαίνεται και η καλή συσχέτιση (0.70) των δύο µεγεθών. 

 

 
ΓΓρράάφφηηµµαα  2233. Η 

διαφορά στο  

χρόνο απόκρισης 

µεταξύ  συνθήκης 

Threat και  Base 1 

(κατακόρυφος 

άξονας) κάθε 

εθελοντή ως 

συνάρτηση του 

Trait Score του, για 

την υψηλή τιµή  

contrast. 

Συντελεστής 

συσχέτισης 0.77. 
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44..11..33  ΣΣττααττιισσττιικκήή  ΑΑννάάλλυυσσηη  ΤΤρρίίττοουυ  ΠΠεειιρράάµµααττοοςς  
  Για την ανάλυση του χρόνου απόκρισης του Ρ100 χρησιµοποιήθηκε ανάλυση 

της διακύµανσης πολλαπλών µετρήσεων (repeated measures ANOVA) µε το 

ερέθισµα (8% και 12%) και την ψυχολογική κατάσταση (απειλή, ασφάλεια) ως 
ενδοϋποκειµενικούς παράγοντες (within-subject factors). Ως καταστάσεις 

ασφαλείας ελήφθησαν είτε η αρχική baseline της 1ης συνεδρίας, είτε η baseline της 

2ης (κυρίως) συνεδρίας, είτε η κατάσταση ασφαλείας που παρεµβάλλεται των 

καταστάσεων απειλής στο κύριο µέρος της 2ης συνεδρίας. Εποµένως, τρεις 

ξεχωριστές ANOVA χρησιµοποιήθηκαν για την σύγκριση των χρόνων απόκρισης 

του Ρ100 κατά την διάρκεια απειλής σε σχέση µε καταστάσεις ασφαλείας. 

Πανοµοιότυπες διαδικασίες εφαρµόσθηκαν και για την ανάλυση του εύρους του Ρ100. 

  Για την διερεύνηση του ρόλου του χαρακτηρολογικού και καταστασιακού 

άγχους έγιναν διερευνητικές συσχετίσεις (Pearson’s correlations) µεταξύ των σκορ 

στα ερωτηµατολόγια STAI-Trait και STAI-State από την µία και των τιµών του Ρ100 

(χρόνοι απόκρισης και εύρος) στις διάφορες συνθήκες (baseline της 1ης συνεδρίας, 

baseline της 2ης (κυρίως) συνεδρίας, παρεµβαλλόµενη κατάσταση ασφαλείας, 

κατάσταση απειλής) από την άλλη. Τις διερευνητικές αυτές συσχετίσεις ακολούθησε 

γραµµική ανάλυση παλινδρόµησης. 

 

44..11..33..11  ΟΟ  ΧΧρρόόννοοςς  ΑΑππόόκκρριισσηηςς  σσεε  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΑΑππεειιλλήήςς  
Στο Γράφηµα 18 του 4ου Κεφαλαίου φαίνεται ο χρόνος απόκρισης του Ρ100 

στην κατάσταση ασφαλείας (baseline 1ης συνεδρίας) και σε κατάσταση απειλής για 

το ασθενές και το ισχυρό ερέθισµα. Φαίνεται καθαρά ότι ο χρόνος απόκρισης ήταν 

µικρότερος, όπως αναµενόταν, για το ισχυρότερο ερέθισµα ανεξαρτήτως 

ψυχολογικής κατάστασης [Fcontrast(1,8): 6.7, p < 0.03]. Επίσης φαίνεται ότι ο χρόνος 

απόκρισης του Ρ100 ήταν σαφώς µειωµένος στην κατάσταση απειλής και για τα δύο 

ερεθίσµατα [FThreat (1,8): 10.0, p < 0.01] και ότι η µείωση αυτή ήταν σαφώς 

µεγαλύτερη για το ισχυρότερο ερέθισµα, αν και λόγω µικρού αριθµού 

συµµετεχόντων αυτή η διαφορά δεν έφθασε την στατιστική σηµαντικότητα [Finteraction 

(1,8): 2.26, p = 0.1]. 
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Όταν, αντί της baseline 1ης συνεδρίας, χρησιµοποιήθηκαν σαν καταστάσεις 

ασφαλείας είτε η baseline 1ης συνεδρίας, είτε οι παρεµβαλλόµενες της απειλής 

καταστάσεις ασφαλείας, φάνηκε ότι ο χρόνος απόκρισης του Ρ100 στις καταστάσεις 

απειλής δεν διέφερε από την κατάσταση ασφαλείας (όλες οι FThreat και Finteraction < 1). 

Η σύγκριση των παρεµβαλλοµένων της απειλής καταστάσεων ασφαλείας µε την 

baseline 1ης συνεδρίας έδειξε ότι ο χρόνος απόκρισης ήταν  σηµαντικά µειωµένος 

στις περιόδους ασφαλείας σε σχέση µε την baseline 1ης συνεδρίας [F(1,8): 5.55, p < 

0.05] δείχνοντας έτσι ότι ακόµα και στην κατάσταση ασφαλείας τα άτοµα ήταν κάτω 

από την επήρεια άγχους, πράγµα φυσιολογικό για µία τόσο αγχογόνο συνεδρία. Η 

σύγκριση της baseline 2ης συνεδρίας µε την baseline 1ης συνεδρίας έδειξε ότι ο 

χρόνος απόκρισης ήταν σηµαντικά µειωµένος στην baseline 2ης συνεδρίας σε σχέση 

µε την baseline 1ης συνεδρίας [F(1,8): 12.0, p < 0.009] δείχνοντας έτσι ότι τα άτοµα 

ήταν κάτω από την επήρεια άγχους ακόµα και πριν συνδεθούν µε τα ηλεκτρόδια και 

αρχίσει η αγχογόνος συνεδρία. Παρακάτω (Γράφηµα 24) φαίνεται η πορεία του 

χρόνου απόκρισης του Ρ100 σε σχέση µε την χρονική «απόσταση» της καταγραφής 

από την κατάσταση απειλής. Προκύπτει σαφώς ότι η µόνη πραγµατική κατάσταση 

ασφαλείας ήταν η baseline της 1ης συνεδρίας. 
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ΓΓρράάφφηηµµαα  2244. Base 1 : η baseline της 1ης συνεδρίας, Base 0 : η baseline της 2ης συνεδρίας,  

Safe : η παρεµβαλλόµενη κατάσταση Ασφαλείας και Threat : η κατάσταση Απειλής. Οι κύκλοι 

δείχνουν τον µέσο όρο και οι µπάρες το σταθερό σφάλµα 

 

44..11..33..22  ΟΟ  ΡΡόόλλοοςς  ττοουυ  ΧΧααρραακκττηηρροολλοογγιικκοούύ  ΆΆγγχχοουυςς  
Η γραµµική πολλαπλή ανάλυση παλινδρόµησης µε το σκορ του STAI-Trait 

ως την εξαρτηµένη µεταβλητή και µε όλες τις καταγραφές του χρόνου απόκρισης σε 

όλες τις baseline και σε όλες τις καταστάσεις και για τα δύο ερεθίσµατα να 

εισέρχονται ως ανεξάρτητες µεταβλητές (βλ. το correlations matrix Πίνακας 8 στο 

Παράρτηµα και τις σηµαντικές συσχετίσεις στα Γραφήµατα 20 και 21 του 4ου 

Κεφαλαίου), έδειξε ένα µη σηµαντικό µοντέλο [(F(1,9)=2.42, p > 0.1], αλλά µία 

ανάδροµη ανάλυση παλινδρόµησης (backward regression analysis) έδειξε ότι το 

84.5%  (Adjusted R2=0.823) της διακύµανσης του σκορ στο STAI-Trait εξηγείται 

σηµαντικά [F(1,7)= 38.7, p < 0.000] από τον χρόνο απόκρισης του Ρ100 στην 

κατάσταση απειλής για το ισχυρό (12%) ερέθισµα (beta =0.919, t = 6.18 p = 0.000).  

Base 1 Base 0 Safe Threat

130 

135 

140 

145 

Contrast 
8.00 
12.00 

Threat Distance

Χρ
όν

ος
 Α
π
όκ

ρι
ση

ς 
Ρ 1

00
 (L

at
en

cy
) ,

 m
s 



 - 76 -

The unstandardized coefficient B (µε το σταθερό της σφάλµα) και τα 95% 

∆ιαστήµατα Εµπιστοσύνης για τον σηµαντικό αυτόν προγνωστικό δείκτη είναι Β = 
1.4(0.23), 95%CI -224.85 µε -80.91 

Τέλος, το σκορ των STAI-Trait ερωτηµατολογίων συσχετίσθηκε θετικά µε την 

διαφορά (απειλή-baseline) στον χρόνο απόκρισης του Ρ100, αλλά επειδή η διαφορά 

αυτή είναι αρνητική (διότι ο χρόνος απόκρισης µειωνόταν πάντα στην κατάσταση 

απειλής)  αυτό σηµαίνει ότι άτοµα µε το µικρότερο STAI-Trait σκορ εµφάνισαν την 

µεγαλύτερη πτώση στον χρόνο απόκρισης του Ρ100 στην κατάσταση απειλής και 

για τα δύο ερεθίσµατα, ενώ τα άτοµα µε το µεγαλύτερο σκορ εµφάνισαν µικρότερη ή 

και µηδαµινή µείωση του χρόνου απόκρισης στην κατάσταση απειλής (Γράφηµα 22 
και 23, Κεφάλαιο 4). 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  
  
  
 
 
 
 

55..11  SSuupprraatthhrreesshhoolldd  VVEEPPss  κκααιι  CCoonnttrraasstt  ––  GGrraattiinnggss  
Στόχος του πρώτου πειράµατος ήταν η συσχέτιση του χρόνου και του 

πλάτους απόκρισης της κορυφής Ρ100 µε το contrast ενός grating χωρικής 

συχνότητας 4 c/deg και χρονικής συχνότητας 2 Hz σε µορφή.  Για τις µη 

κανονικοποιηµένες τιµές όλων των εξεταζοµένων βρέθηκε ότι ο χρόνος απόκρισης 

της κορυφής Ρ100 µειώνεται µε την αύξηση του contrast. Αυτή η µείωση είναι 

περισσότερο εµφανής για χαµηλότερες τιµές contrast (40%). Χρησιµοποιώντας την 

ευαισθησία (1 / C) αντί για το contrast, ώστε να προκύπτουν ευθείες, τα 

αποτελέσµατα είναι πιο άµεσα αξιοποιήσιµα. Έτσι πάλι για όλους τους 

εξεταζοµένους και για τις µη κανονικοποιηµένες τιµές του χρόνου απόκρισής του 

(Γράφηµα 7) παρατηρείται αύξηση του χρόνου απόκρισης κατά ~26.5 ms από το 

100% contrast (116.16 ms) στο 10% (143.8 ms) και κατά ~45.8 ms από το 100% 

στο 4% (162.0 ms). Ωστόσο, ο χρόνος απόκρισης από το 10% στο 4% αυξήθηκε 

µόνο κατά 18.21 ms, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επεξεργασία του οπτικού 

ερεθίσµατος στις χαµηλές τιµές contrast (10% - 4%) δεν επηρεάζεται τόσο 

δραµατικά όσο στις υψηλότερες τιµές contrast. Ως προς το πλάτος απόκρισης δεν 

βρέθηκε συσχέτιση µε τη µεταβολή του contrast σε κανέναν εξεταζόµενο. Το πλάτος 

απόκρισης γενικά αυξάνεται σε υψηλότερα επίπεδα contrast, αλλά χωρίς να 

εµφανίζει κάποια συγκεκριµένη τάση αύξησης. 

Σύµφωνα µε προηγούµενες µελέτες το οπτικό ερέθισµα µεταφέρεται στον 

πρωτοταγή οπτικό φλοιό V1 από διαφορετικές οδούς (P - και Μ - οδός). 
Ψυχοφυσικές µελέτες έχουν επίσης δείξει ότι σε χαµηλές τιµές contrast και χαµηλές 

χωρικές συχνότητες η οπτική πληροφορία µεταφέρεται από τους Μagno νευρώνες, 

τόσο σε επίπεδο αµφιβληστροειδή, όσο και σε LGN και V1, ενώ οι Ρarvo  

ΣΣυυµµππεερράάσσµµαατταα  ΜΜεελλέέττηηςς  
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ενεργοποιούνται σε υψηλότερες τιµές contrast και υψηλότερες χωρικές συχνότητες 

(για τιµές contrast < 0.1 δεν αποκρίνονται). Επιπλέον, οι Μagno εµφανίζουν 

µεγαλύτερες συναπτικές ταχύτητες µε αποτέλεσµα να αποκρίνονται γρηγορότερα 

(µικρότερος χρόνος απόκρισης) και έχουν µικρότερες διακυµάνσεις πλάτους , λόγω 

της παροδικής (transient) απόκρισης στο ερέθισµα (Barlow and Levick, 1969). 
Ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι και ο αριθµός των Ρarvo σε 

σχέση µε τα Μagno.Έτσι, στο κεντρικό βοθρίο τα Ρarvo είναι 8 – 12 φορές 

περισσότερα από τα Μagno, γεγονός που ίσως αντισταθµίζει κατά ένα ποσό τη 

µειωµένη ευαισθησία (gain) τους. Τέλος, τα Μagno ενεργοποιούνται στην ανάλυση 

των χαρακτηριστικών του ερεθίσµατος και της κίνησης, ενώ τα Ρarvo στην αντίληψη 

του χρώµατος (ευαίσθητα στο µήκος κύµατος). 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η ύπαρξη της δι – γραµµικής 

συσχέτισης του χρόνου απόκρισης µε το αντίστροφο του contrast. Οι µετρήσεις στις 

υψηλές τιµές contrast (µικρή ευαισθησία 1 / Contrast) αφορούν τα Parvo , ενώ οι 

τιµές σε χαµηλότερα contrast (µεγάλη ευαισθησία 1 / Contrast) αντικατοπτρίζουν τη 

δραστηριοποίηση των Magno. Υπολογίζοντας το αντίστροφο της κλίσης (k-1) κάθε 

ευθείας λαµβάνουµε ένα µέτρο της ευαισθησίας των δύο συστηµάτων (καναλιών) 

που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία του ερεθίσµατος. Πράγµατι : 

KMAGNO = 1.2 ms →  K-1
MAGNO = 0.833 ms-1  και   

KPARVO = 3 ms →  K-1
PARVO = 0.333 ms-1 

 

ΓΓρράάφφηηµµαα  2255. Η διαφορετική 

ευαισθησία (gain) των δύο 

τύπων νευρώνων, όπως 

προέκυψε από τις µετρήσεις 

των µη κανονικοποιηµένων 

τιµών του χρόνου απόκρισης, 

όλων των εθελοντών. Όπως 

αναµενόταν, οι Μagno 

εµφανίζουν µεγαλύτερη 

ευαισθησία (~ 2.5 φορές 

µεγαλύτερη) από τους Ρarvo . 
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Τα αποτελέσµατα των προκλητών δυναµικών όχι µόνο αποδεικνύουν την 

αρνητική επίδραση του contrast στο χρόνο απόκρισης της κορυφής Ρ100 , αλλά 

αναδεικνύουν και τη διαφορετική επεξεργασία της οπτικής πληροφορίας από τους 

νευρώνες της οπτικής οδού.  

Όπως φαίνεται και από το Γράφηµα 3 το πλάτος απόκρισης εµφανίζει κάποια  

αξιοσηµείωτη τάση µεταβολής µε το contrast. Αυτό ήταν αναµενόµενο γιατί ήταν 

γνωστό ότι υπάρχουν σηµαντικές διακυµάνσεις στο πλάτος απόκρισης µεταξύ των 

εξεταζοµένων. Μπορούµε να πούµε βέβαια, ότι το πλάτος αυξάνεται σε υψηλότερες 

τιµές contrast, αλλά δεν µπορεί να καθοριστεί ο τρόπος αύξησης, ούτε βέβαια 

διακρίνεται το σηµείο καµπής που παρατηρήθηκε στο χρόνο απόκρισης. Για το λόγο 

αυτό δεν παρουσιάστηκε άλλο γράφηµα του πλάτους για το σύνολο των 

εξεταζοµένων. Βέβαια, το γεγονός αυτό αναµενόταν καθώς όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στο γενικό µέρος της εργασίας, τα pattern VEPs δεν είναι τόσο ευαίσθητα 

σε µεταβολές του πλάτους.  

 

55..22  VVEEPPss  σσττηηνν  ΚΚλλιιννιικκήή  ΠΠρράάξξηη  ––  CChheecckkeerrbbooaarrddss  
Η εξάρτηση του χρόνου απόκρισης της κορυφής Ρ100 από το contrast του 

ερεθίσµατος αποδεικνύεται και σε αυτό το πείραµα. Από τη στατιστική ανάλυση 

προκύπτει ισχυρή εξάρτηση του χρόνου (p < 0.001) από το contrast, όπως φαίνεται 

στο Γράφηµα 10 (για έναν εξεταζόµενο) και στο Γράφηµα 12 (για όλο το δείγµα). 

Επιπλέον, προκύπτει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p = 0.019) ανάµεσα στο χρόνο 

απόκρισης και το γωνιακό µέγεθος των προβαλλόµενων τετραγώνων. Ωστόσο η 

στατιστική ανάλυση δεν καταλήγει σε επίδραση του χρόνου απόκρισης στο µέγεθος 

και το contrast του ερεθίσµατος (p = 0.611).  

 Το  πλάτος απόκρισης δεν επηρεάζεται (p = 0.136) από το µέγεθος των 

τετραγώνων, όπως αναµενόταν για αυτή την τεχνική προκλητών δυναµικών, ούτε 

και από το συνδυασµό του µεγέθους και του contrast (p = 0.667), αλλά µόνο το 

contrast επιδρά ισχυρά στο πλάτος (p = 0.001).  

Τέλος, δεν φαίνεται από τη στατιστική ανάλυση επίδραση του δείγµατος των 

εξεταζοµένων στο χρόνο (p = 0.409) και το πλάτος (p = 0.305) απόκρισης.        



 - 80 -

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα αποτελούν ισχυρή απόδειξη για την κλινική 

χρήση των pattern reversal καθώς η µέτρηση του χρόνος απόκρισης του ασθενούς 

είναι ικανή να µας οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα, ως προς την ποιότητα της 

όρασης του ασθενούς και την ύπαρξη ή µη παθολογικών ευρηµάτων. 

  

55..33  ΧΧρρόόννοοςς  ΑΑππόόκκρριισσηηςς  σσεε  ΣΣυυννθθήήκκεεςς  ΑΑππεειιλλήήςς        

      
 Βρήκαµε ότι ο χρόνος απόκρισης µειώνεται, όπως αναµένεται, ανάλογα µε τα 

φυσιολογικά χαρακτηριστικά του ερεθίσµατος: είναι µικρότερος για εντονότερα 

ερεθίσµατα. Επιπλέον, ο χρόνος απόκρισης µειώνεται και ανάλογα µε την 

ψυχολογική  κατάσταση την στιγµή της καταγραφής. Πράγµατι, στην κατάσταση 

απειλής ο χρόνος απόκρισης του Ρ100 µειώθηκε και στα δύο ερεθίσµατα σε σχέση µε 

την baseline. Φαίνεται ότι η κατάσταση απειλής οδηγεί σε ταχύτερη επεξεργασία των 

πληροφοριών ακόµα και στα πολύ πρώιµα στάδια της αισθητικής επεξεργασίας της 

πληροφορίας, µόλις 100 ms µετά την είσοδο του αισθητικού σήµατος. Αυτό είναι νέο 

και πολύ ενδιαφέρον επιστηµονικό δεδοµένο. Το εύρηµα αυτό είναι σύµφωνο µε την 

υπόθεσή µας ότι ο αµυγδαλοειδής ενεργοποιείται κατά την διάρκεια φυσικής ή 

πειραµατικής απειλής (συµπεριλαµβανοµένης και της προφορικής απειλής στους 

ανθρώπους) και  µε τις αποδεδειγµένες συνδέσεις του µε τον πρωτοταγή αισθητικό 

οπτικό φλοιό (Amaral) επιταχύνει την επεξεργασία του σήµατος έτσι ώστε ο 

οργανισµός να αντιλαµβάνεται γρηγορότερα τα εξωτερικά ερεθίσµατα όσο διαρκεί η 

απειλή. Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν µε τα ευρήµατα των Gray et al (2003) που 

έδειξαν ότι κατά την διάρκεια απειλής µε ηλεκτρικό σοκ, οι εθελοντές επιτάχυναν τον 

χρόνο απόκρισης των Steady State Visual Evoked Potentials στον οπτικό φλοιό (και 

επιβράδυναν στον προµετωπιαίο φλοιό). 

 Αυτή είναι όµως η πρώτη µελέτη από όσο γνωρίζουµε που δείχνει ότι παρά 

το γεγονός ότι η απειλή διατηρήθηκε σταθερή, η µείωση του χρόνου αντίδρασης του 

Ρ100 σε σχέση µε την baseline δεν ήταν ίδια και για τα δύο ερεθίσµατα αλλά ήταν 

πολύ µεγαλύτερη στο εντονότερο οπτικό ερέθισµα. Αυτό το εύρηµα είναι σηµαντικό 

για την κατανόηση της φυσιολογίας του άγχους. Φαίνεται ότι κατά την διάρκεια της 
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απειλής το οπτικό ερέθισµα αυτό καθ’ εαυτό γίνεται σηµαντικό για τον οργανισµό και 

αποκτά διαστάσεις που δεν έχει κανονικά. Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι κατά την 

διάρκεια της απειλής ο οργανισµός αφιερώνει περισσότερη προσοχή στα εξωτερικά 

εισερχόµενα ερεθίσµατα ώσπου να τα αξιολογήσει και να αποφασίσει για την 

ενδεχόµενη σηµασία και επικινδυνότητά τους, και στην προσπάθειά του αυτή 

φαίνεται ότι αφιερώνει περισσότερη προσοχή σε εντονότερης έντασης ερεθίσµατα, 

πράγµα λογικό από την σκοπιά της εξέλιξης και επιβίωσης των ειδών.  

 Το εύρηµα αυτό είναι σύµφωνο µε την υπόθεσή µας ότι ο αµυγδαλοειδής 

ενεργοποιείται και επιταχύνει την επεξεργασία του σήµατος αλλά απαιτεί και έναν 

ενδιάµεσο µηχανισµό προσοχής ο οποίος παρεµβαίνει και πολλαπλασιάζει την 

επίδραση του αµυγδαλοειδή στον οπτικό φλοιό, όταν το σήµα είναι εντονότερο (και 

άρα πιο αξιοπρόσεκτο). Και πάλι, η εξήγηση αυτή είναι συµβατή µε την γνωστή 

νευροβιολογία και συνδέσεις του αµυγδαλoειδή: Η ενεργοποίηση του αµυγδαλοειδή 

σε καταστάσεις φυσικής ή πειραµατικής απειλής (Davis et al 1993, Phelps et al 

2001) µπορεί να προκαλέσει µέσα από τις καλά προσδιορισµένες συνδέσεις του 

(Amaral et al 1992) µία συγκεκριµένη φλοιική περιοχή την στιγµή που επεξεργάζεται 

ένα ερέθισµα (το φωτεινό ερέθισµα στην περίπτωσή µας), κατευθύνοντας έτσι την 

προσοχή και την αντίληψη σε αξιοπρόσεκτα (από συναισθηµατικής άποψης) 

ερεθίσµατα. Αυτή η διαδικασία διευκολύνεται από την σύγχρονη (εκ του 

αµυγδαλοειδούς εκπορευόµενη) ενεργοποίηση κέντρων του στελέχους, κυρίως του 

Υποµέλανος Τόπου [πυρήνας που παραδοσιακά εµπλέκεται στην διατήρηση της 

προσοχής και της εγρήγορσης σε κάθε νέο (απειλητικό ή µη) ερέθισµα (Foote &, 

Aston Jones 1995, Berridge & Waterhouse 2003)] τα οποία µε την συνεχή τονική 

ενεργοποίηση που προκαλούν, «πριµοδοτούν» την λειτουργία των επί µέρους 

φλοιικών περιοχών (see LeDoux 1999 pg 284-291). Υποθέτουµε λοιπόν ότι η 

πολλαπλασιαστική µείωση του χρόνου αντίδρασης του Ρ100 όταν το ερέθισµα 

γίνεται εντονότερο, οφείλεται στο ότι το ερέθισµα κινητοποιεί (φασικά) την 

παραχώρηση µεγαλύτερης ποσότητας προσοχής, η οποία είναι βεβαίως ούτως ή 

άλλως (τονικά) αυξηµένη από την συνεχή ενεργοποίηση του αµυγδαλοειδή κατά την 

απειλή. 
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 Τα αποτελέσµατα µας είναι σηµαντικά για δύο λόγους:  

 Πρώτον εξηγούν ένα ποσοστό της διακύµανσης που φυσιολογικά 

παρατηρείται στον χρόνο απόκρισης του Ρ100 και η οποία είναι πολύ µεγάλη από 

άτοµο σε άτοµο. Από την παρούσα µελέτη φαίνεται ότι ένα µέρος αυτής της 

διακύµανσης οφείλεται στο χαρακτηρολογικό άγχος των υποκειµένων (ένας δι-

υποκειµενικός παράγων) και στις συνθήκες καταγραφής (ένας δι-υποκειµενικός αλλά 

και ενδο-υποκειµενικός παράγων στην περίπτωση που γίνονται πάνω από 1 

καταγραφή στο ίδιο άτοµο). Τα αποτελέσµατά µας προτείνουν ότι το 

χαρακτηρολογικό άγχος των υποκειµένων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 

(τουλάχιστον ως στατιστική covariate), και επίσης προτείνουν ότι για να γίνονται 

σωστά οι συγκρίσεις του χρόνου αντίδρασης από άτοµο σε άτοµο πρέπει να 

δηµιουργηθούν normative data διορθωµένα τουλάχιστον για το χαρακτηρολογικό 

άγχος. Επίσης η παρούσα µελέτη προτείνει ότι οι συνθήκες καταγραφής των 

οπτικών προκλητών δυναµικών πρέπει να γίνονται σε ήρεµο και µη διεγερτικό 

περιβάλλον αφού διασφαλισθεί ότι το υποκείµενο έχει χαλαρώσει και έχει εξοικειωθεί 

µε τις πειραµατικές συνθήκες και διαδικασίες , οι οποίες για πολλά άτοµα (και ιδίως 

για ασθενείς) µπορεί να αποτελούν αυτές καθαυτές παράγοντα διέγερσης και 

ενδεχοµένως απειλής. Παρά το ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να καθορισθούν 

οι πειραµατικές συνθήκες που παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο όσον αφορά την 

δηµιουργία αγχώδους διέγερσης στο υποκείµενο, µπορεί κανείς να προτείνει ότι 

ενδεχοµένως µία συνεδρία καταγραφής µόνο και µόνο για την εξοικείωση του 

ατόµου είναι απαραίτητη πριν την αληθή συνεδρία καταγραφής. Εναλλακτικά οι 

πρώτες καταγραφές µίας συνεδρίας µπορούν να απορρίπτονται ως µη 

αντιπροσωπευτικές του πραγµατικού χρόνου απόκρισης, αφού είναι γνωστό ότι 

στην αρχή µίας (οποιασδήποτε πειραµατικής) συνεδρίας, τα άτοµα νοιώθουν την 

µεγαλύτερη διέγερση (και ενδεχοµένως αίσθηµα κινδύνου). 

 ∆εύτερον, τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης είναι πολύ σηµαντικά για 

την κατανόηση της φυσιολογίας του άγχους. ∆είχνουν ότι η επεξεργασία της 

πληροφορίας στον οπτικό φλοιό επιταχύνεται σε συνθήκες κινδύνου και η 

επιτάχυνση αυτή είναι ακόµα µεγαλύτερη για έντονα οπτικά ερεθίσµατα. Τα 

παραπάνω (βιολογικά χρήσιµα) φαινόµενα ισχύουν περισσότερο για άτοµα µε λίγο 
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χαρακτηρολογικό άγχος. Τα άτοµα µε ψηλό χαρακτηρολογικό άγχος καθυστερούν να 

επεξεργασθούν την οπτική αισθητική πληροφορία σε συνθήκες κινδύνου και δεν 

επιταχύνουν την επεξεργασία περαιτέρω όταν το οπτικό ερέθισµα είναι πιο έντονο.  

Φαίνεται ότι το έλλειµµα αυτό των ατόµων µε ψηλό χαρακτηρολογικό άγχος 

ίσως είναι βασικό και βρίσκεται στη ρίζα της αιτιολογίας του άγχους τους. 

Εναλλακτικά, µπορεί να είναι το αποτέλεσµα της προσαρµογής του οργανισµού σε 

συνθήκες συνεχούς άγχους. Πράγµατι, πρόσφατες δηµοσιεύσεις δείχνουν ότι υψηλά 

ποσά νοραδρεναλίνης (ένας νευροδιαβιβαστής που αυξάνεται µε καταστάσεις 

απειλής και άγχους και παραδοσιακά θεωρείται συνδεδεµένος µε το άγχος) 

µειώνουν τον αριθµό των συνάψεων στις πρωτοταγείς αισθητικές περιοχές του 

οπτικού φλοιού (Nakadate et al 2005). Βασισµένος σε γνωστές έρευνες για το 

άγχος, τολµά κανείς να κάνει τις εξής υποθέσεις για µελλοντική έρευνα:  

Επειδή το άγχος καταστρέφει την επίδοση σε νευροψυχολογικά τεστ που 

απαιτούν την συµµετοχή των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών, πράγµα που 

οφείλεται στην ανασταλτική επίδραση του ενεργοποιηµένου αµυγδαλοειδή επί του 

προµετωπιαίου φλοιού είναι πολύ πιθανόν ότι σε καταστάσεις απειλής ο χρόνος 

απόκρισης Ρ100 θα είναι µειωµένος στον οπτικό φλοιό αλλά παρατεταµένος στον 

προµετωπιαίο φλοιό και η παράταση αυτή θα σχετίζεται µε καθυστερηµένους 

χρόνους αντίδρασης σε έργα που εξετάζουν την οπτική προσοχή και απαιτούν την 

συµµετοχή του προµετωπιαίου φλοιού (όπως πχ το 5-Choice Reaction Time). Θα 

έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς εφαρµόζεται η παραπάνω υπόθεση σε άτοµα µε 

υψηλό χαρακτηρολογικό άγχος (δηλαδή σε άτοµα που λειτουργούν συνεχώς κάτω 

από εσωτερικές συνθήκες υψηλού στρες). Είναι πολύ πιθανό ότι τα άτοµα αυτά 

χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:  

Αυτά που έχουν βραδεία επεξεργασία της πληροφορίας στις οπτικές περιοχές 

αλλά δεν υπολείπονται σηµαντικά σε µετωπιαία λειτουργία (µικρή ψυχοπαθολογία) 

και αυτά που έχουν βραδεία επεξεργασία της πληροφορίας στις οπτικές περιοχές 

αλλά υπολείπονται κιόλας σηµαντικά σε µετωπιαία λειτουργία (µεγάλα ποσοστά 

ψυχοπαθολογίας). Επειδή η λειτουργία του προµετωπιαίου λοβού συνδέεται µε τις 

ανώτερες γνωστικές λειτουργίες (επίλυση προβληµάτων, µνήµη εργασίας, ανάπτυξη 

στρατηγικής, γνωστική ευελιξία), τα άτοµα µε υψηλό χαρακτηρολογικό άγχος και 
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κακή προµετωπιαία λειτουργία θα είναι διπλά επιβαρυµένα: όχι µόνον δεν µπορούν 

να επεξεργάζονται γρήγορα την εισερχόµενη (ενδεχοµένως επικίνδυνη) οπτική 

πληροφορία στο πρώιµο αισθητικό στάδιο (αυτά που βλέπουν), αλλά ούτε και θα 

µπορούν να αποφασίσουν για τα βέλτιστα σχέδια δράσης ώστε να αντιµετωπίσουν 

επιτυχώς τον κίνδυνο. Πιστεύουµε ότι ενώ η πρώτη κατηγορία (αργή οπτική 

αισθητική επεξεργασία αλλά κανονική – ίσως και αντανακλαστικά υπερκανονική - 

µετωπιαία λειτουργία) θα είναι µεν χαρακτηρολογικά αγχώδης αλλά high-functioning 

και υψηλής νοηµοσύνης, η δεύτερη κατηγορία θα είναι όχι µόνον χαρακτηρολογικά 

αγχώδης αλλά και λειτουργικά επιβαρυµένη µε τάση για ψυχικές παθήσεις ή και µε 

ιστορικό ψυχικών παθήσεων. 

 Αντίθετα µε τον χρόνο απόκρισης, δεν βρέθηκε καµία σηµαντική αύξηση του 

εύρους Ρ100, ούτε καµία σηµαντική συσχέτιση του τελευταίου µε το άγχος των 

εθελοντών. Αυτό µπορεί να σηµαίνει είτε ότι αυξάνεται η ταχύτητα αλλά όχι και ή 

ένταση της επεξεργασίας του οπτικού σήµατος κατά την απειλή, είτε, πιθανότερο, ότι 

ο µηχανισµός της «οροφής» ( ceiling effect) δεν άφησε το εύρος του Ρ100 να αυξηθεί 

περαιτέρω στην κατάσταση απειλής. Επίσης, αντίθετα µε το χαρακτηρολογικό άγχος 

δεν βρέθηκαν σηµαντικά αποτελέσµατα όταν αντί αυτού χρησιµοποιήθηκαν τα σκορ 

του καταστασιακού (State) άγχους. Αυτό είναι δυσεξήγητο εύρηµα και µία εξήγηση 

είναι ότι επειδή το σκορ αυτό µετρήθηκε µετά την σύνδεση των ηλεκτροδίων, δηλαδή 

σε στιγµή έντονου άγχους, τα άτοµα απάντησαν µε µη αντιπροσωπευτικό τρόπο, 

αφού είναι γνωστό ότι οι απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο αυτό υπόκεινται σε 

διαστρεβλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα (προσπάθεια απόκρυψης από τον 

πειραµατιστή των έντονα αγχωδών συναισθηµάτων την στιγµή της σύνδεσης των 

ηλεκτροδίων). 
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aa..  ΠΠίίνναακκεεςς  ΜΜεεττρρήήσσεεωωνν  ΠΠρρώώττοουυ  ΠΠεειιρράάµµααττοοςς  
 
 Χρόνος Απόκρισης – Μη Κανονικοποιηµένες Τιµές   

 
Πίνακας  1 

 
Χρόνος  Απόκρισης  Ρ100 , sec 

% C AT AA BT EP LL PS GV DDB GS TG GX 1/C
100 0,12213 0,11724 0,11919 0,10443 0,11089 0,10454 0,11284 0,12945 0,12994 0,11187 0,11529 1,0 

40 0,12603 0,12115 0,12896 0,14655 0,13434 0,1021 0,11626 0,13727 0,12848 0,11236 0,1231 2,5 

15 0,13922 0,13727 0,14069 0,14167 0,14557 0,13825 0,12017 0,1275 0,13483 0,11822 0,13629 6,7 

10 0,14167 0,14362 0,14118 0,15583 0,14655  0,15583 0,13092 0,1446  0,13385 10,0 

6 0,1529 0,16121 0,15192 0,15534 0,15241 0,17244 0,17098 0,13629 0,13825 0,13531 0,16756 16,7 

4 0,18368 0,14118    0,19491 0,18123 0,15485 0,15925 0,1275 0,15339 25,0 

2  0,15339 0,16365    0,18856 0,14069 0,11773 0,10552 0,15827 50,0 

30 0,13434 0,11626 0,13238 0,13483 0,12896 0,14167 0,12115 0,12213  0,12213 0,11724 3,3 

20 0,13678 0,13043 0,13678 0,14411 0,13287 0,14313 0,11724 0,12652  0,12457 0,12017 5,0 

8 0,14704 0,14118 0,14899   0,16853  0,14069 0,14215  0,14069 12,5 

6  0,16414 0,1573 0,16121  0,16658 0,16414 0,1446   0,13141 16,7 

4  0,16414     0,18026 0,1573   0,15095 25,0 

50 0,14264 0,12506 0,13092 0,1485 0,12457 0,10307 0,11187 0,12164 0,13825 0,11431 0,12213 2,0 

12 0,14899 0,14899 0,13776  0,14411   0,14118 0,13629  0,14167 8,3 
 
Τα κενά κελιά αναφέρονται σε µη µετρήσιµες τιµές, λόγω ασθενούς σήµατος. Από 

τις τιµές του Πίνακα 1 προκύπτει το επόµενο γράφηµα, για όλους τους εθελοντές 
 

ΠΠααρράάρρττηηµµαα         
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 Χρόνος Απόκρισης – Κανονικοποιηµένες Τιµές   

 
Πίνακας  2 

 
% Αύξηση Χρόνου Απόκρισης σε Σχέση µε το Χρόνο στο 100% Contrast 

% C AT AA BT LL PS GV DDB GS TG GX DF MV STDEV 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 3,1933 3,3350 8,1970 21,1471 -2,3340 3,0308 6,0409 -1,12 0,4380 6,7742 -5,6911 3,1679 6,7 

15 13,993 17,0846 18,0384 31,2742 32,2460 6,4959 -1,5064 3,76 5,6762 18,2149 9,7561 9,0507 10,0 

10 15,999 22,5009 18,4495 32,1580  38,0982 1,1356 11,2821  16,0985 15,4472 20,3625 10,3 

6 25,194 37,5043 27,4604 37,4425 64,9512 51,5243 5,2839 6,3953 20,9529 45,3378 27,6423 35,7472 17,3 

4 50,397 20,4197   86,4454 60,6079 19,6215 22,5566  33,0471   25,2 

2  30,8342 37,3018   67,1039    37,2799   16,2 

30 9,9975 -0,8359 11,0664 16,2954 35,5175 7,3644 -5,6547  9,1714 1,6914 -1,6260 16,7426 11,4 

20 11,995  14,7579 19,8214 36,9141 3,8993 -2,2634  11,3525 4,2328 18,2923 15,3856 10,7 

8 20,396 20,4197 25,0021  61,2110  8,6829 9,3966  22,0314 21,1382 29,4124 15,4 

6  40,0034 31,9742  59,3457 45,4626 11,7034  29,2600 13,9821   16,9 

4  40,0034    59,7483 21,5141  62,6900    19,1 

50 16,793 6,6701 9,8414 12,3365 -1,4062 -0,8596 -6,0332 6,3953 2,1811 5,9329 -7,7232 5,4308 7,2 

12 21,993 27,0812 15,5802 29,9576    4,8869  22,8814 17,4801 30,3173 8,5 
 
Ακολουθεί το γράφηµα για τις κανονικοποιηµένες τιµές, όλων των εξεταζόµενων, 
που προέκυψε από τον Πίνακα 2.  
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bb..  ΠΠίίνναακκεεςς  ΜΜεεττρρήήσσεεωωνν  ∆∆εεύύττεερροουυ  ΠΠεειιρράάµµααττοοςς  
 
 Μέγεθος τετραγώνων 60, 15 arcmin – Μη Κανονικοποιηµένες Τιµές   

 
Πίνακας  3 

 
CONTRAST CHECK SIZE 60 arcmin SUBJECTS CONTRAST CHECK SIZE 60 arcmin SUBJECTS 

% C 1/C AMPL x 10-4  (V) TIME (sec)  % C 1/C AMPL x 10-4  (V) TIME (sec)  

100 1 0,08086 0,12115 AA 10 10 0,09826 0,11919 AA 

0,145 0,11187 AT 0,073 0,1231 AT 

0,18869 0,10991 BT 0,10532 0,11382 BT 

0,13119 0,11138 EP 0,00732 0,13043 EP 

0,15068 0,10552 LL -0,01286 0,1231 LL 

0,09955 0,10454 PS 0,01385 0,12799 PS 

0,16539 0,11822 GV 0,1191 0,12994 GV 

0,0523162 0,105633 D   D 

0,080452 0,0723 GX 0,0770807 0,12164 GX 

0,19202 0,102096 DF 0,0761464 0,107035 DF 

0,121485 0,107035 MV 0,090436 0,118457 MV 

< AMPL > < TIME > < AMPL > < TIME > 

0,127966655 0,106332182 0,06476531 0,1214702 

STDEV AMPL 
STDEV 
TIME STDEV AMPL 

STDEV 
TIME 

 

0,04589 0,01269  

  

0,04552 0,00731  
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CHECK SIZE 15 arcmin SUBJECTS CHECK SIZE 15 arcmin SUBJECTS 
 

AMPL x 10-4  (V) TIME (sec)  

 

AMPL x 10-4  (V) TIME (sec)  

CONTRAST 0,10074 0,12017 AA CONTRAST 0,0827 0,13336 AA 

% C 1/C 0,16366 0,1148 AT % C 1/C 0,1024 0,12603 AT 

100 1 0,18774 0,11187 BT 10 10 0,11716 0,12652 BT 

0,15267 0,11089 EP 0,12193 0,1275 EP 

0,19469 0,11529 LL 0,09494 0,12115 LL 

0,12144 0,10796 PS 0,08649 0,11382 PS 

0,15037 0,12799 GV 0,07305 0,14948 GV 

0,0636578 0,113386 D 0,0393634 0,124046 GS 

0,116239 0,12017 GX 0,0473738 0,127923 D 

0,131098 0,107794 DF 0,14064 0,12701 GX 

0,174298 0,11083 MV 0,0739181 0,119194 GT 

< AMPL > < TIME > < AMPL > < TIME > DF 

0,141509345 0,11465 0,089087755 0,126912091 MV 

STDEV AMPL 
STDEV 
TIME STDEV AMPL 

STDEV 
TIME 

 0,0395 0,00608    0,03079 0,00909  
 
Από τους παραπάνω Πίνακες προέκυψαν τα γραφήµατα 10 – 13 του 3ου 

Κεφαλαίου.  

 
cc..  ΠΠίίνναακκεεςς  ΜΜεεττρρήήσσεεωωνν  ΤΤρρίίττοουυ  ΠΠεειιρράάµµααττοοςς  
  
 Επιλογή Contrast Ερεθισµάτων 

  Η επιλογή των τιµών contrast (8% και 12%) έγινε βάσει της παρακάτω 

γραφικής παράστασης, που αφορά τις µη κανονικοποιηµένες τιµές του χρόνου 

απόκρισης, από όλους τους εξεταζόµενους. 
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Γράφηµα 1 

 
 Χρόνος Απόκρισης σε Baseline και σε Συνθήκες Απειλής/Ασφάλειας   
 

Πίνακας  4 
 

8 % Contrast BASE 1 BASE 0 S T T-S T-B1 T-B0 S-B1 S-B0 
TRAIT 

SCORE 
GS 142,150 143,756 143,515 141,996 -1,519 -0,154 -1,760 1,365 -0,241 40 
GX 140,690 135,676 146,552 134,707 -11,845 -5,983 -0,969 5,862 10,876 26 
TB 148,990 145,132 142,756 146,552 3,796 -2,438 1,420 -6,234 -2,376 34 
PE 157,136 137,390 141,260 138,583 -2,677         53 
LL 147,040 144,990 144,274 143,472 -0,802 -3,568 -1,518 -2,766 -0,716 36 
AA 141,180 149,545 158,654 158,654 0,000 17,474 9,109 17,474 9,109 43 
NT 135,676 128,477 117,073 128,111 11,038 -7,565 -0,366 -18,603 -11,404 31 

DDB 140,690 134,489 132,125 131,586 -0,539 -9,104 -2,903 -8,565 -2,364 32 
DF 145,573 148,015 146,062 142,642 -3,420 -2,931 -5,373 0,489 -1,953 38 
MV 147,038 137,757 137,757 137,757 0,000 -9,281 0,000 -9,281 0,000 36 

MEAN 144,616 140,523 141,003 140,406 -0,597 -2,617 -0,262 -2,251 0,103  
SEM 1,877 2,139 3,416 2,707 1,811 2,721 1,334 3,432 2,195  
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Πίνακας  5 
 

12 % Contrast BASE 1 BASE 0 S T T-S T-B1 T-B0 S-B1 S-B0 
TRAIT 

SCORE 
GS 136,290 135,162 145,793 135,922 -9,871 -0,368 0,760 9,503 10,631 40 
GX 141,670 127,923 132,085 128,328 -3,757 -13,34 0,405 -9,585 4,162 26 
TB 137,760 138,959 140,478 135,162 -5,316 -2,598 -3,797 2,718 1,519 34 
LL 144,110 143,472 130,567 133,644 3,077 -10,46 -9,828 -13,543 -12,905 36 
AA 148,990 138,917 134,363 139,676 5,313 -9,314 0,759 -14,627 -4,554 43 
NT 141,490 131,375 127,511 133,307 5,796 -8,183 1,932 -13,979 -3,864 31 

DDB 141,180 129,651 126,748 130,606 3,858 -10,57 0,955 -14,432 -2,903 32 
DF 141,177 130,430 127,499 135,803 8,304 -5,374 5,373 -13,678 -2,931 38 
MV 140,688 129,453 133,360 136,292 2,932 -4,396 6,839 -7,328 3,907 36 

MEAN 143,071 135,745 134,186 135,398 1,211 -7,674 -0,347 -8,885 -1,558  
SEM 1,454 1,906 1,859 1,162 1,629 1,206 1,406 2,386 1,889  

Base 1: baseline 1ης Συνεδρίας , Base 0: baseline 2ης Συνεδρίας, S: συνθήκη ασφάλειας, 

Τ : συνθήκη απειλής 

 
 Πλάτος Απόκρισης σε Baseline και σε Συνθήκες Απειλής/Ασφάλειας  

 
Πίνακας  6 

 
8 % Contrast BASE 1 BASE 0 S T T-S T-B1 T-B0 S-B0 S-B1 

GS 0,079 0,064 0,077 0,037 -0,040 -0,042 -0,027 0,013 -0,002 
GX 0,033 0,043 0,042 0,024 -0,018 -0,009 -0,019 -0,001 0,009 
TB 0,027 0,066 0,048 0,022 -0,026 -0,005 -0,044 -0,018 0,021 
LL 0,006 0,057 0,100 0,025 -0,075 0,019 -0,032 0,043 0,094 
AA 0,099 0,039 0,048 0,046 -0,002 -0,053 0,007 0,009 -0,051 
NT 0,070 0,058 0,017 0,036 0,019 -0,034 -0,022 -0,041 -0,053 

DDB 0,044 0,078 0,052 0,054 0,002 0,010 -0,024 -0,026 0,008 
DF 0,032 0,060 0,046 0,030 -0,017 -0,002 -0,030 -0,014 0,014 
MV 0,051 0,012 0,020 0,036 0,016 -0,015 0,024 0,008 -0,031 

MEAN 0,049 0,053 0,050 0,034 -0,016 -0,015 -0,019 -0,003 0,001 
SEM 0,010 0,006 0,009 0,004 0,010 0,008 0,007 0,008 0,015 

 
Base 1: baseline 1ης Συνεδρίας , Base 0: baseline 2ης Συνεδρίας, S: συνθήκη ασφάλειας, 

Τ : συνθήκη απειλής 
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Πίνακας  7 
 
 

8 % Contrast BASE 1 BASE 0 S T T-S T-B1 T-B0 S-B0 S-B1 
GS 0,042 0,066 0,062 0,071 0,009 0,029 0,005 -0,004 0,020 
GX 0,107 0,106 0,039 0,031 -0,008 -0,076 -0,075 -0,066 -0,067 
TB 0,081 0,094 0,063 0,073 0,010 -0,008 -0,021 -0,031 -0,018 
LL 0,010 0,080 0,037 0,089 0,052 0,079 0,009 -0,043 0,027 
AA 0,043 0,054 0,017 0,033 0,016 -0,010 -0,021 -0,037 -0,026 
NT 0,12992 0,087 0,044 0,046 0,003 -0,083 -0,040 -0,043 -0,086 

DDB 0,018 0,063 0,062 0,076 0,014 0,058 0,013 -0,001 0,044 
DF 0,018 0,060 0,058 0,058 0,000 0,040 -0,003 -0,002 0,040 
MV 0,061 0,042 0,043 0,051 0,009 -0,010 0,009 0,000 -0,018 

MEAN 0,054 0,069 0,049 0,052 0,002 -0,002 -0,017 -0,019 -0,005 
SEM 0,012 0,009 0,006 0,012 0,009 0,017 0,009 0,008 0,013 

 
Base 1: baseline 1ης Συνεδρίας , Base 0: baseline 2ης Συνεδρίας, S: συνθήκη ασφάλειας, 

Τ : συνθήκη απειλής 

 

 
dd..  ΣΣττααττιισσττιικκήή  ΑΑννάάλλυυσσηη  ∆∆εεύύττεερροουυ  ΠΠεειιρράάµµααττοοςς  

 
 Χρόνος και Πλάτος Απόκρισης - Εξεταζόµενοι  
 

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Dependent Variable: LATENCY  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,001(a) 10 ,000 1,076 ,409 
Intercept ,586 1 ,586 4265,910 ,000 
SUBJECT ,001 10 ,000 1,076 ,409 
Error ,004 32 ,000    
Total ,597 43     
Corrected Total ,006 42     

a  R Squared = ,252 (Adjusted R Squared = ,018) 
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Tests of Between-Subjects Effects 
 
Dependent Variable: AMPLITUDE  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,029(a) 10 ,003 1,238 ,305 
Intercept ,476 1 ,476 202,823 ,000 
SUBJECT ,029 10 ,003 1,238 ,305 
Error ,075 32 ,002    
Total ,594 43     
Corrected Total ,104 42     

a  R Squared = ,279 (Adjusted R Squared = ,054) 
 
 

 Χρόνος  Απόκρισης – Μέγεθος / Contrast Ερεθίσµατος  
 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Dependent Variable: LATENCY  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,003(a) 3 ,001 10,247 ,000 
Intercept ,591 1 ,591 7013,702 ,000 
CHECK_SIZE ,001 1 ,001 6,028 ,019 
CONTRAST ,002 1 ,002 23,902 ,000 
CHECK_SIZE * 
CONTRAST 2,22E-005 1 2,22E-005 ,263 ,611 

Error ,003 39 8,43E-005    
Total ,597 43     
Corrected Total ,006 42     

a  R Squared = ,441 (Adjusted R Squared = ,398) 
 

 Πλάτος  Απόκρισης – Μέγεθος / Contrast Ερεθίσµατος  
 
 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Dependent Variable: AMPLITUDE  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,039(a) 3 ,013 7,885 ,000 
Intercept ,481 1 ,481 289,411 ,000 
CHECK_SIZE ,004 1 ,004 2,315 ,136 
CONTRAST ,036 1 ,036 21,590 ,000 
CHECK_SIZE * 
CONTRAST ,000 1 ,000 ,188 ,667 

Error ,065 39 ,002    
Total ,594 43     
Corrected Total ,104 42     

a  R Squared = ,378 (Adjusted R Squared = ,330) 
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ee..  ΣΣττααττιισσττιικκήή  ΑΑννάάλλυυσσηη  ΤΤρρίίττοουυ  ΠΠεειιρράάµµααττοοςς  
  

Πίνακας  8 
 
                  8%            12% 

 

R Pearson’s correlation coefficient, Base1: baseline 1ης Συνεδρίας, Base0: baseline 

2ης Συνεδρίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trait Base1 Base0 ασφάλεια απειλή Base1 Base0 ασφάλεια απειλή
 r 
value 

Trait 1.000 .278 .755 .514 .765 .257 .510 .375 .919 
 8% Base1 .278 1.000 .615 .445 .434 -.202 .403 .302 .291 
 8% Base0 .755 .615 1.000 .851 .905 .226 .607 .394 .654 
 8% ασφάλεια .514 .445 .851 1.000 .853 .380 .389 .365 .401 
 8% απειλή .765 .434 .905 .853 1.000 .445 .662 .427 .748 
 12% Base1 .257 -.202 .226 .380 .445 1.000 .268 -.471 .258 
 12% Base0 .510 .403 .607 .389 .662 .268 1.000 .363 .461 
 12% ασφάλεια .375 .302 .394 .365 .427 -.471 .363 1.000 .366 
 12% απειλή .919 .291 .654 .401 .748 .258 .461 .366 1.000 
Signif Trait . .235 .009 .078 .008 .252 .080 .160 .000 
 8% Base1 .235 . .039 .115 .122 .301 .141 .215 .224 
 8% Base0 .009 .039 . .002 .000 .280 .042 .147 .028 
 8% ασφάλεια .078 .115 .002 . .002 .157 .150 .167 .142 
 8% απειλή .008 .122 .000 .002 . .115 .026 .126 .010 
 12% Base1 .252 .301 .280 .157 .115 . .243 .100 .251 
 12% Base0 .080 .141 .042 .150 .026 .243 . .169 .106 
 12% ασφάλεια .160 .215 .147 .167 .126 .100 .169 . .166 
 12% απειλή .000 .224 .028 .142 .010 .251 .106 .166 .
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