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Πρόλογος 

 

Η παρούσα διατριβή διακρίνεται σε τρία επιμέρους μέρη. Στο πρώτο μέρος 

εξετάζουμε πρώτον, αν η απειλή επηρεάζει το χρόνο εμφάνισης της κορυφής 

Ρ100 των Οπτικών Προκλητών Δυναμικών υγιών εθελοντών και δεύτερον, αν το 

χαρακτηρολογικό τους άγχος αλλάζει τη σχέση απειλής/Ρ100 και πώς. Τα 

ευρήματα μας έδειξαν μείωση στο χρόνο απόκρισης της κορυφής Ρ100 για την 

ομάδα χαμηλού χαρακτηρολογικού άγχους και μάλιστα η ελάττωση αυτή είναι 

μεγαλύτερη στην υψηλότερη τιμή contrast του ερεθίσματος. Τα χαμηλά επίπεδα 

αφύπνισης/άγχους φαίνεται να δρουν, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα είναι 

καταστρεπτικά για τις αποκρίσεις ακολουθώντας την ανάστροφη καμπύλη 

σχήματος U των Yerkes- Dobson. Στην παρούσα διατριβή γίνεται εμφανές για 

πρώτη φορά, ότι το παραπάνω ισχύει και για τις αισθητήριες διεργασίες, 

υποδηλώνοντας ότι υπό συνθήκες φυσικού κινδύνου, τα άτομα με υψηλό 

άγχος μειονεκτούν βιολογικά.  

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης προσπαθήσαμε να καθορίσουμε αν και με 

ποιόν τρόπο το χαρακτηρολογικό άγχος αλληλεπιδρά με την απειλή 

προκειμένου να επηρεάσουν άλλες σημαντικές συνιστώσες της επεξεργασίας 

της οπτικής πληροφορίας, όπως είναι η προσήλωση. Προς τούτο εξετάσαμε 

τις επιπτώσεις της προφορικής απειλής στην καθοδηγούμενη προσήλωση (σε 

ένα μη συναισθηματικό ερέθισμα-στόχο), αλλά και την εκούσια προσήλωση εν 

τη απουσία στόχου σε υγιείς εθελοντές βαθμολογημένους για το 

χαρακτηρολογικό τους άγχος. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε 

σταθερότερη προσήλωση στην καθοδηγούμενη, σε σχέση με την εκούσια 

συνθήκη και μείωση της ικανότητας προσήλωσης στα άτομα με υψηλό 

χαρακτηρολογικό άγχος. Η αστάθεια στην προσήλωση ήταν πιο εμφανής 

στην συνθήκη εκούσιας προσήλωσης, καθώς η τελευταία καθορίζεται 

περισσότερο από τα προμετωπιαία σήματα. 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, υποβάλλαμε τους συμμετέχοντες σε μια σειρά 

από δοκιμασίες που εξετάζουν την αρτιότητα του προμετωπιαίου φλοιού  

(προσοχή και ικανότητα για στρατηγικό σχεδιασμό). Τα αποτελέσματα που 
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προέκυψαν συνδέουν άμεσα την ελλειπή προσήλωση με τη σχιζοτυπία, η 

οποία με τη σειρά της αντανακλά μειωμένη λειτουργία του μετωπιαίου λοβού 

και κατά συνέπεια ανεπαρκή στρατηγικό σχεδιασμό, ειδικά στην περίπτωση της 

εκούσιας προσήλωσης. Η ανάλυση των μετρήσεων εμφάνισε γενικά 

περισσότερες συσχετίσεις σε καταστάσεις απειλής και εκούσιας προσήλωσης, 

σε αυτές δηλαδή ακριβώς τις συνθήκες όπου η συμμετοχή του προμετωπιαίου 

λοβού είναι αυξημένη.  

 

Λέξεις κλειδιά: Υγιείς εθελοντές, Αντίληψη Contrast, Χρόνος Απόκισης P100, 

Απειλή, Χαρακτηρολογικό Άγχος, Οπτικά Προκλητά Δυναμικά, Προσήλωση, 

Σταθερότητα Προσήλωσης, Εκούσια Απειλή, Καθοδηγούμενη Προσήλωση, 

Προσωπικότητα, Γνωστικές Λειτουργίες, Σχιζοτυπία, Προμετωπιαίος Λοβός,  

Μετωπιαία Λειτουργία, Στρατηγικός  Σχεδιασμός, Μνήμη Εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Αξιολόγηση Οπτικής και Στρατηγικής Επεξεργασίας σε Συνθήκες Άγχους 

 

 

 

Abstract 

 

Threat cues activate the visual cortex and are detected faster than neutral 

cues as evidenced by functional brain imaging during viewing of visual threat 

and neutral stimuli. Pattern visual evoked potentials were elicited in a baseline 

and a verbal threat condition with two stimulus contrasts in subjects with high 

and low trait anxiety. Threat reduced the latency of the early P100 wave in 

the low but not the high anxious group. The reduction was greater with 

increasing stimulus contrasts. The dependence of the P100 latency on trait 

anxiety is reminiscent of the Yerkes-Dodson inverted U-shape curve, which 

relates anxiety to behavioural responses. These results show that threat affects 

perceptual processes and suggest that data based on the effects of threat in 

visual search studies should be reappraised to include acceleration of 

contrast perception.  

Threat accelerates early visual information processing, as shown by shorter 

P100 latencies of pattern Visual Evoked Potentials in subjects with low trait 

anxiety, but the opposite is true for high anxious subjects. We sought to 

determine if, and how, threat and trait anxiety interact to affect stability of 

gaze fixation. We used video oculography to record gaze position in the 

presence and in the absence of a fixational stimulus, in a safe and a verbal 

threat condition in subjects characterised for their trait anxiety. Trait anxiety 

significantly predicted fixational instability in the threat condition. Fixation was 

less stable in the high anxiety group, especially under threat or in the absence 

of a stimulus. The effects of anxiety extend to perceptual and sensorimotor 

processes. These results have implications for the understanding of individual 

differences in occulomotor planning and visually guided behavior. 

 

Keywords: Contrast Perception; Healthy Volunteers; P100 Latency; Threat; Trait 

Anxiety; Visual Evoked Potentials; Gaze Fixation; Fixation Stability; Threat 

Attention; Personality; Guided Attention, Cognitive Functions, Schizotypy, 

Prefrontal Cortex, Frontal Cortex, Strategic Planning, Working Memory.  
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Κεφάλαιο  1 

 

Εισαγωγή 

 

 

 

 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. 

 

1 . 1  Ε ι σ α γ ω γ ή  σ τ α  Ο π τ ι κ ά  Π ρ ο κ λ η τ ά  Δ υ ν α μ ι κ ά  

 

 Η διαδικασία της αντίληψης ενός ερεθίσματος ξεκινά από τον 

αμφιβληστροειδή και μεταδίδεται με τη βοήθεια των αποκρίσεων και των 

συνδέσεων των οπτικών νευρώνων (Εικόνα 1.1). Η μελέτη αυτής της 

διαδικασίας αφορά τον κλάδο της νευροφυσιολογίας, ενώ η αξιολόγηση της 

οπτικής αντίληψης του ερεθίσματος επιτυγχάνεται μέσω ψυχοφυσικών 

μεθόδων που πρώτος ανέπτυξε ο Fechner το 1860. Στην παρούσα διατριβή, 

θα επικεντρωθούμε στην πρώιμη οπτική επεξεργασία, η οποία περιλαμβάνει 

την ανίχνευση των ακμών μιας οπτικής πληροφορίας.  
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Υποδεκτ ι κά  Π εδ ία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1.  Οι πέντε βασικές στοιβάδες του αμφιβληστροειδούς. 

 Το ανθρώπινο σύστημα όρασης, στα πρώτα στάδια της επεξεργασίας 

του οπτικού σήματος, είναι σε θέση να αναγνωρίσει αντικείμενα του 

περιβάλλοντος χώρου, μόνο όταν αυτά παρουσιάζουν μεταβολές σε φυσικές 

παραμέτρους τους όπως είναι η φωτεινότητα, η χρωματικότητα, η υφή, η θέση 

τους στο χώρο, ο προσανατολισμός τους, η κλίμακα αλλαγών της 

φωτεινότητας μιας εικόνας (χωρική πληροφορία) και κυρίως η φωτεινή 

αντίθεση (contrast) της εικόνας. Το contrast αποτελεί την παράμετρο των 

φυσικών εικόνων που συσχετίζεται περισσότερο με τις αποκρίσεις των 

νευρώνων του αμφιβληστροειδούς (νευροφυσιολογία) και κατά συνέπεια 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα αξιολόγησης της όρασης. 

 

 

 Προκειμένου το ανθρώπινο οπτικό σύστημα να ανιχνεύει αλλαγές 

φωτεινότητας στην ίδια «περιοχή» της εικόνας, πρέπει να είναι σε θέση να 

μετρά βαθμίδες φωτεινότητας σε διαφορετικές χωρικές συχνότητες. Αυτές οι 

απαιτήσεις εκπληρώνονται από τη δομή των υποδεκτικών πεδίων του 

αμφιβληστροειδούς (αλλά και των νευρώνων στο έξω γονατώδες σώμα). 

Κάθε γαγγλιακό κύτταρο αποκρίνεται σε κάποιο ερέθισμα, μόνο όταν αυτό 

προβληθεί σε μια «κυκλική» περιοχή κωνίων και ραβδίων, που αποτελεί το 



4 | Ε ι σ α γ ω γ ή  σ τ α  Ο π τ ι κ ά  Π ρ ο κ λ η τ ά  Δ υ ν α μ ι κ ά                                      
 
 

 

Αξιολόγηση Οπτικής και Στρατηγικής Επεξεργασίας σε Συνθήκες Άγχους 

 

υποδεκτικό πεδίο (receptive field, RF) του γάγγλιου. Τα RFs αποτελούνται 

από δύο ομόκεντρους κύκλους, έναν εσωτερικό (κέντρο) και έναν εξωτερικό 

(περιφέρεια) και σε αυτό οφείλεται η διάκριση τους σε γαγγλιακούς νευρώνες 

φωτεινού κέντρου, (κέντρο+, περιφέρεια-, αποκρίνονται όταν προσπέσει φως 

στο κέντρο τους) και σε αυτά σκοτεινού κέντρου (κέντρο-, περιφέρεια+, 

διεγείρονται κατά το φωτισμό της περιφέρειας του πεδίου) (Εικόνα 1.2). Ο 

διάχυτος φωτισμός του υποδεκτικού πεδίου προκαλεί μικρή απόκριση.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.2.  Οι αποκρίσεις υποδεκτικού πεδίου φωτεινού κέντρου σε διάχυτο και σε κεντρικό φωτισμό. 

Ο διαφορετικός προσανατολισμός του ερεθίσματος δεν επηρεάζει την απόκριση του πεδίου. 

 

 Το μέγεθος των υποδεκτικών πεδίων διαφέρει κεντρικά και περιφερικά 

του αμφιβληστροειδούς, ακολουθώντας τις απαιτήσεις της λειτουργικής 

όρασης. Έτσι, στο κεντρικό βοθρίο, όπου οι ανάγκες για ευκρίνεια είναι 

μεγάλες (η οπτική οξύτητα είναι μέγιστη) τα υποδεκτικά πεδία είναι μικρότερα 

από αυτά της περιφέρειας, όπου οι απαιτήσεις ευκρινούς όρασης 

ελαττώνονται και οι απαιτήσεις για μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανίχνευση του 

φωτός είναι πολύ μεγαλύτερες. Εκτός από τη φωτεινότητα, η διάκριση των 

υποδεκτικών πεδίων στις δύο κατηγορίες που αναφέραμε, τα καθιστά 

περισσότερο ευαίσθητα και σε αλλαγές του 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. Τα διαφορετικά μεγέθη υποδεκτικών πεδίων τα καθιστούν 

ικανά να ανιχνεύουν διαφορετικές χωρικές συχνότητες. Τα μικρότερα σε 



5 | Ε ι σ α γ ω γ ή  σ τ α  Ο π τ ι κ ά  Π ρ ο κ λ η τ ά  Δ υ ν α μ ι κ ά                                      
 
 

 

Αξιολόγηση Οπτικής και Στρατηγικής Επεξεργασίας σε Συνθήκες Άγχους 

 

Cont ras t  Sens i t i v i t y  Func t ion ,  CSF  

 

μέγεθος πεδία (Ρ νευρώνες) αποκρίνονται σε υψηλές συχνότητες και τα 

μεγαλύτερα (Μ νευρώνες), σε χαμηλότερες συχνότητες.  

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

αντιλαμβάνονται τους διαφορετικούς προσανατολισμούς των μορφών που 

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

χώρα σε ανώτερα στάδια (οπτικός φλοιός), όπου τα υποδεκτικά πεδία 

γίνονται περισσότερο επιμήκεις και κατά συνέπεια περισσότερο ευαίσθητα σε 

συγκεκριμένους προσανατολισμούς.  

 

 

 H αξιολόγηση της όρασης απαιτεί την κατανόηση του τρόπου με τον 

οποίο τα αντικείμενα σχηματίζονται οπτικά στον αμφιβληστροειδή αλλά και 

πώς το ανθρώπινο σύστημα όρασης επεξεργάζεται και «αποκωδικοποιεί» τα 

χαρακτηριστικά των εικόνων. Η μέτρηση της οπτικής οξύτητας 

χρησιμοποιώντας οπτότυπα υψηλού contrast, δεν παρέχουν επαρκείς 

πληροφορίες για την ακεραιότητα της λειτουργικής όρασης καθώς μετρούν 

την ικανότητα αναγνώρισης ή διάκρισης του μικρότερου δυνατού 

γράμματος/αριθμού σε υψηλό contrast (μαύρα γράμματα/αριθμοί σε λευκό 

φόντο), γεγονός που δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες. 

Προκειμένου να ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήματα αξιολόγηση της 

λειτουργικής όρασης, αναπτύχθηκαν νέου τύπου δοκιμασίες, περισσότερο 

αντικειμενικές (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. 

 Χρησιμοποιώντας gratings διαφορετικού μεγέθους, προσανατολισμού, 

contrast, φωτεινότητας και χρωματικότητας μπορούμε να μελετήσουμε την 

ευαισθησία σε διαφορετικές συνθήκες. Ένα grating περιγράφεται πλήρως από 
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διάφορες παραμέτρους, όπως είναι:  

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

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

         διαμόρφωσης της Εικόνας i (Παράρτημα Ι )   

         όπου Lmax και Lmin είναι η μέγιστη και ελάχιστη φωτεινότητα της 

         διαμόρφωσης αντίστοιχα. 

 το επί τοις εκατό contrast %C , που 

ορίζεται σύμφωνα με τον Michelson ως  

 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  

Η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης (CS) υπολογίζεται ως το αντίστροφο του 

ελάχιστου contrast (Cmin) που απαιτείται ώστε να γίνει αντιληπτό ένα 

ερέθισμα, δηλαδή Cs = 1/Cmin. Η ελάχιστη τιμή contrast που απαιτείται, για την 

αναγνώριση ενός grating καλείται όριο (ουδός) φωτεινής αντίθεσης (contrast 

threshold), Στην Εικόνα ii (Παράρτημα Ι ) παριστάνεται η τυπική μορφή της 

καμπύλης ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης, Contrast Sensitivity Function 

(CSF). Από την καμπύλη του CSF όπου Lmax και Lmin είναι η μέγιστη και 

ελάχιστη φωτεινότητα της διαμόρφωσης αντίστοιχα λαμβάνονται πλήθος 

χρήσιμων πληροφοριών όπως ότι αυξάνεται η ευαισθησία, όσο μειώνεται η 

χωρική συχνότητα (με κατώτατο όριο τη συχνότητα των 4c/deg), απαιτείται 

υψηλότερο contrast για να αναγνωρίσουμε τις ακμές των αντικειμένων από ότι 

για να τις ανιχνεύσουμε απλώς ενώ σε υψηλή μέση φωτεινότητα, ανιχνεύονται 

ευκολότερα όλες οι χωρικές συχνότητες. 

 

 

 

m ax m ean

m ean

L + L
L =

2

m ax m ean

m ean

m ax m ean

L -L
L =

L + L



7 | Ε ι σ α γ ω γ ή  σ τ α  Ο π τ ι κ ά  Π ρ ο κ λ η τ ά  Δ υ ν α μ ι κ ά                                      
 
 

 

Αξιολόγηση Οπτικής και Στρατηγικής Επεξεργασίας σε Συνθήκες Άγχους 

 

Τεχνική των Οπτικών Προκλητών Δυναμικών 

 

 

 Τα οπτικά προκλητά δυναμικά αποτελούν ηλεκτροφυσιολογικές 

καταγραφές των αποκρίσεων ομάδων νευρώνων, που σχετίζονται με την 

επεξεργασία του οπτικού σήματος.  Ένα οπτικό ερέθισµα αφού περάσει από 

υποφλοιώδεις σχηµατισµούς,  καταλήγει στην ινιακή περιοχή του εγκεφάλου. 

Η πορεία του ερεθίσµατος αυτού από την περιφέρεια προς τον φλοιό 

καταγράφεται  µε την  μέθοδο των προκλητών δυναμικών ως κυµατοµορφή  

µέσω ενός παλµογράφου. Οι καταγραφές αυτές επιτυγχάνονται με τη βοήθεια 

ηλεκτροδίων που τοποθετούνται, όπως φαίνεται και στην Εικόνα iii του 

Παραρτήματος Ι, σε συγκεκριμένες περιοχές του φλοιού (πάνω στο κρανίο). 

Η εφαρμογή του µέσου όρου του αθροίσµατος περισσοτέρων κυµατοµορφών 

µε την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κατέστη δυνατή η ευκρινέστερη 

καταγραφή των δυναµικών της κυµατοµορφής. Επανειλημμένα ερεθίσµατα 

(128  έως 256) αθροίζονται και από το µέσο όρο που εμφανίζεται αυτόµατα 

στην οθόνη προκύπτει μια σταθερή επαναλαµβανόµενη κυµατοµορφή. Μέχρι 

το 1972, τα οπτικά ερεθίσµατα, που χρησιµοποιούνταν για κλινικούς 

σκοπούς, ήταν διάχυτα και άμορφα φωτεινά ερεθίσµατα (flash VEPS). Η 

μετέπειτα χρήση φωτεινών ερεθισµάτων  µε σχετικά πολύπλοκη  µορφολογία 

(pattern VEPS), τα οποία µεταβάλλονται περιοδικά (reversal VEPS) ή τα 

ερεθίσματα τύπου σκακιέρας (checkboard pattern VEPS), καθιέρωσε τα 

προκλητά δυναμικά ως κλινικό διαγνωστικό µέσο. Σήµερα το επίπεδο της 

υπάρχουσας τεχνολογίας επιτρέπει την ακριβή καταγραφή τόσο των  flash 

όσο και των checkboard pattern. Ωστόσο, τα πρώτα δεν δίνουν αρκετά 

σταθερά και πανοµοιότυπα δυναµικά ανάµεσα σε διάφορα φυσιολογικά 

άτοµα.  Η ποικιλία αυτών των δυναµικών που προκαλούνται µε flash, καθιστά 

σχετικά δύσκολη την εφαρµογή τους στην κλινική πράξη.  ∆εν πρέπει όµως να 

παραγνωρίζεται η χρησιµότητα τους στην διάγνωση νευρολογικών παθήσεων 

ειδικά σε άτοµα τα οποία λόγω ηλικίας  (νεογνά,  βρέφη)  δεν µπορούν να 

συνεργαστούν κατά την διάρκεια της εξέτασης. Αντίθετα,  τα checkboard 

patterns παρουσιάζουν σταθερότητα και οµοιοµορφία στην  µορφολογία και 

την καθυστέρηση. Άλλοι τύποι προκλητών δυναμικών που χρησιμοποιούνται 

κλινικά είναι τα οπτικά ΕΡs (VEPs) ινιακού λοβού, τα ακουστικά brain-stem 
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(BAEPs), τα μεσαία και οπίσθια νευρικά σωματογενή EPs (SEPs).  

 Ανάλογα με τη μορφή του ερεθίσματος που χρησιμοποιείται και τον 

τρόπο καταγραφής και ανάλυσης των μετρήσεων, τα VEPs διακρίνονται σε:  

 

 

 

Η παράλληλη χρήση τους με άλλες ψυχοφυσικές και ηλεκτροφυσιολογικές 

τεχνικές παρέχει σημαντικές διαγνωστικές και συμπεριφορικές πληροφορίες 

για την ακεραιότητα της οπτικής οδού.    

Κάποιοι από τους λόγους που τα καθιστούν εξαιρετικά χρήσιμα είναι : 

 η ευαισθησία, η αξιοπιστία και η αντικειμενική αξιολόγηση των 

λειτουργιών του νευρικού συστήματος 

 η ικανότητα  αξιολόγησης όχι μόνο των πρωτοταγείς (προ-φλοιώδεις), 

αισθητηρίων οδών αλλά και λειτουργιών ανώτερης επεξεργασίας. 

 τα περισσότερα προκλητά δυναμικά παρουσιάζουν σταθερές κορυφές 

(peaks) και συχνά εμφανίζουν πανομοιότυπες κυματομορφές, χρονικές 

καθυστερήσεις (latencies) και πλάτος αποκρίσεων (amplitude) σε 

επαναλαμβανόμενες δοκιμασίες ασθενών. 

 οι χρονικές καθυστερήσεις των προκλητών δυναμικών 

ποσοτικοποιούνται από 2-3 σημαντικούς δείκτες 

 είναι αρκετά αντικειμενικά καθώς δεν επηρεάζονται από έλλειψη 

συνεργασίας του ασθενούς 

 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 
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διέγερση ενός από τους δύο τύπους γαγγλιακών κυττάρων του 

αμφιβληστροειδούς και της οπτικής οδού.   

 Το ερέθισμα που προβάλλεται στα Pattern On/Off μπορεί να 

αποτελείται από ασπρόμαυρα τετράγωνα (checks) ή gratings, τα οποία 

εμφανίζονται (Onset) και εξαφανίζονται (Offset) συνήθως απότομα, 

καταγράφοντας μονόφθαλμες αποκρίσεις. Η φωτεινότητα της οθόνης, κατά το 

χρονικό διάστημα που δεν προβάλλεται η διαμόρφωση, πρέπει να είναι ίση με 

τη μέση φωτεινότητά του ερεθίσματος, ώστε να μην παρατηρείται αλλαγή κατά 

τη μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη. Το μέγεθος του ερεθίσματος 

καθορίζεται από την γωνία όρασης (αν πρόκειται για τετράγωνα) ή της 

χωρικής συχνότητας (αν πρόκειται για gratings). Η γωνία όρασης δίνεται από 

τη σχέση: 

 

 

 

 Η βασική σύνθεση ενός συστήµατος για νευροφυσιολογικές 

καταγραφές αποτελείται από ηλεκτρόδια,  ενισχυτές,  σύστηµα προβολής και 

καταγραφής των αποτελεσμάτων και υπολογιστές για ανάλυση. Για την 

καλύτερη επαφή, την ελάττωση των αντιστάσεων και την στερέωση των 

ηλεκτροδίων, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ειδική αγώγιμη κρέµα. Η 

ενίσχυση των κυματομορφών πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ένα σήµα της τάξης 

των 10µV,  κατά την είσοδο,  να προκαλεί στο σύστηµα καταγραφής απόκλιση 

τουλάχιστον 1cm. Η συνηθέστερη ενίσχυση για την καταγραφή των 

προκλητών δυναμικών είναι 50 µV/ cm.   

Τα flash VEPs παρουσιάζουν όπως ήδη επισημάναμε ποικιλία 

κυµατοµορφών  µε διαφορετικές καθυστερήσεις.  Η πλήρης απάντηση είναι 

σύνθετη αλλά οι δύο πρώτες κυµατοµορφές συνίσταται σε  µία θετική και  µία 

αρνητική απόκλιση (Εικόνα v Παράρτημα Ι). Η πρώτη θεωρείται ότι 

προέρχεται από προσυναπτική ενεργοποίηση των οπτικών κεντροµόλων 

οδών, ενώ η αρνητική από δευτερεύουσες συνάψεις στις επιφανειακές 

• •0 -1
Πλάτος  Τετραγώνου  (m m )

Οπτική  Γωνία= 180 tan
Απόσταση  εξεταζομένου-οθόνης  (m m )
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φλοιικές στοιβάδες. Τα δυναμικά τύπου σκακιέρα παράγουν  µία θετική 

κυµατοµορφή  µε καθυστέρηση ~100 msec. Η πλέον κυρίαρχη και σταθερή 

κυµατοµορφή είναι η    P100 που σηµαίνει θετικό δυναµικό µε καθυστέρηση 

100 msec.  

 Δύο είναι τα κύρια στοιχεία ενδιαφέροντος: η ποιότητα της 

κυµατοµορφής ως προς τη μορφή και το πλάτος δυναμικού και η 

καθυστέρηση ή διαφορετικά λανθάνων χρόνος ανάµεσα στην εφαρµογή 

του ερεθίσµατος και στην εµφάνιση της κυµατοµορφής (μετρούμενος από την 

έναρξη του ερεθίσµατος  µέχρι το σηµείο του  µέγιστου ύψους σε  msec). Το 

ύψος της κυµατοµορφής (πλάτος απόκρισης) αναφέρεται στη  µεγαλύτερη 

διαφορά δυναµικού  µεταξύ του αρνητικού και του θετικού µέγιστου σηµείου 

της κυµατοµορφής και έχει µικρότερη κλινική σηµασία σε σχέση µε την 

καθυστέρηση εξαιτίας της  µεγάλης ποικιλίας ακόµα και σε φυσιολογικά άτοµα. 

Το σχήµα της κυµατοµορφής ποικίλει και σε µη παθολογικές καταστάσεις, γι’ 

αυτό και δεν εκτιμάται πάντα κλινικά. Ως συνέπεια των παραπάνω µπορεί 

κανείς να κατατάξει τις διαταραχές των προκλητών δυναμικών σε τρείς 

τύπους:  

 διαταραχές καθυστέρησης: μεγάλος χρόνος απόκρισης δηλώνει µειωμένη 

ταχύτητα αγωγής του ερεθίσµατος.  

 διαταραχές δυναµικού: η µείωση του δυναµικού (η οποία συχνά 

συνοδεύεται και από καθυστέρηση)  οφείλεται σε αυξηµένη διασπορά των 

νευρικών ινών ή και σε πλήρη καταστροφή  µερικών νευρικών ινών. ΄ 

 διαταραχές στη μορφή: όπως προαναφέρθηκε δεν αποτελούν αξιόπιστο 

δείκτης παθολογικής επεξεργασίας. 
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Αμφιβληστροειδική Λειτουργία 

1 . 2  Ε ι σ α γ ω γ ή  σ τ ι ς  Ο φ θ α λ μ ι κ έ ς  Κ ι ν ή σ ε ι ς     

 Π ρ ο σ ή λ ω σ η ς   

 

 Ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα όρασης ανιχνεύει τα οπτικά 

ερεθίσματα που μας περιβάλλουν εξαρτάται άμεσα από την κατανομή των 

φωτοϋποδοχέων στον αμφιβληστροειδή και από την συμπληρωματικότητα 

της περιφερικής όρασης (υπεύθυνης για την ανίχνευση) και της κεντρικής 

όρασης (υπεύθυνης για την αναγνώριση) για την οποία σημαντικό ρόλο παίζει 

η οφθαλμοκίνηση. Οι οφθαλμικές κινήσεις διακρίνονται σε κινήσεις υπεύθυνες 

για τον εντοπισμό σημείων ενδιαφέροντος αλλά και για την εστίασή τους κατά 

την προσήλωση. Η ικανότητα των οφθαλμών να βρίσκονται σε διαρκή και 

συντονισμένη κίνηση επικουρεί σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε τις φυσικές εικόνες. Διαφορετικά νευρωνικά δίκτυα 

υποστηρίζουν και ελέγχουν διαφορετικά είδη οφθαλμικών κινήσεων, με 

αποτέλεσμα η μελέτη του οφθαλμοκινητικού συστήματος να φέρνει στο φως 

πληθώρα νευρολογικών διαταραχών. 

 

 

 

 Η αντίληψη της όρασης ξεκινά με τον σχηματισμό ενός ειδώλου του 

εξωτερικού κόσμου στον αμφιβληστροειδή. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

διάθλασης των ακτινών από τον κερατοειδή, τον κρυσταλλοειδή φακό και το 

υαλώδες σώμα και της εστίασής τους στον αμφιβληστροειδή. Ακολούθως, 

μέσω των φωτοϋποδοχέων, η φωτεινή ενέργεια των οπτικών ερεθισμάτων 

μετατρέπεται σε νευρικές ώσεις, αρχικά διαβιβάζονται στα δίπολα κύτταρα στη 

συνέχεια στα γαγγλιακά κύτταρα. Μέσω του οπτικού νεύρου το ηλεκτρικό 

σήμα μεταβαίνει αρχικά στον έξω γονατώδη πυρήνα (LGN) και στη συνέχεια 

στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό (V1) και σε ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου για 

ανώτερη επεξεργασία (στο V4 για αποκωδικοποίηση του χρώματος, της 

μορφής και του σχήματος και στο V5 για τον προσανατολισμό, την κίνηση και 

το βάθος). 

Ο αμφιβληστροειδής ενεργοποιείται όταν προσπέσει πάνω του φως, μέσω 
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των δύο τύπων φωτοϋποδοχέων που περιέχει, τα κωνία και τα ραβδία. 

Περιέχει τρεις χαρακτηριστικές περιοχές: 

 την ωχρά κηλίδα διαμέτρου ~5.5mm και 17ο γωνία όρασης 

 το βοθρίο,  στην κεντρική περιοχή της ωχράς κηλίδας, με διάμετρο 

1.5mm και 5ο γωνία όρασης 

 τη θηλή του οπτικού νεύρου. Βρίσκεται 4.5mm ρινικά του κεντρικού 

βοθρίου και στερείται φωτοϋποδοχέων (τυφλό σημείο του οπτικού 

πεδίου) 

 Ο αμφιβληστροειδής περιέχει περίπου 5 εκατομμύρια κωνία και 120 

εκατομμύρια ραβδία με αποτέλεσμα την ανομοιόμορφη κατανομή τους 

(Εικόνα 1.3). Τα ραβδία βρίσκονται κυρίως στην περιφέρεια του 

αμφιβληστροειδούς, παρουσιάζοντας μέγιστη πυκνότητα ~20ο από το κέντρο 

της ωχράς, ενώ τα κωνία είναι συγκεντρωμένα στο κεντρικό βοθρίο, όπου και 

απουσιάζουν τα ραβδία. Λόγω της ανομοιόμορφης κατανομής των 

φωτοϋποδοχέων, διακρίνονται δύο περιοχές διαφορετικής λειτουργικότητας. 

Μία κεντρική περιοχή με μεγάλη διακριτική ικανότητα,  (μεγάλη πυκνότητα 

κωνίων, λεπτομέρεια ερεθίσματος - φοβική όραση) και μία περιφερική 

περιοχή (μεγάλη πυκνότητα ραβδίων, ανίχνευση και κατεύθυνση ερεθίσματος 

- περιφερική όραση). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3.  Κατανομή φωτοϋποδοχέων 

 

 Λειτουργικές διαφορές παρουσιάζονται επίσης και στο επίπεδο των 

γαγγλιακών κυττάρων. Στην περιοχή του κεντρικού βοθρίου, όπου η οπτική 

Απόσταση από το κεντρικό βοθρίο (
ο
) 

Π
υ

κ
ν

ό
τη

τα
 (

1
0

0
0

/m
m

2
) 
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Οφθαλμικοί Μύες 

οξύτητα είναι μέγιστη, τα υποδεκτικά πεδία είναι μικρά ενώ στην περιφέρεια 

όπου η οπτική οξύτητα είναι μικρή, τα υποδεκτικά πεδία είναι μεγαλύτερα. 

Λόγω της διαφοράς των υποδεκτικών τους πεδίων τα γαγγλιακά κύτταρα 

διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες με διαφορετικά φυσιολογικά και ανατομικά 

χαρακτηριστικά. Τα κύτταρα τύπου M (Magni, δηλαδή μεγάλα) και τα κύτταρα 

τύπου Ρ (Parvi, δηλαδή μικρά). Τα κύτταρα τύπου Μ είναι λίγα σε αριθμό, 

βρίσκονται στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς και έχουν μεγάλα 

υποδεκτικά πεδία (μειωμένη χωρική διακριτική ικανότητα). Τα κύτταρα τύπου 

Ρ είναι περίπου 10 φορές περισσότερα, βρίσκονται κυρίως στην περιοχή του 

κεντρικού βοθρίου και έχουν μικρά υποδεκτικά πεδία. Η χωρική διακριτική 

ικανότητα τους είναι υψηλή όχι μόνο λόγω του μεγέθους τους αλλά και λόγω 

της δυνατότητας άθροισης των αποκρίσεων τους.  

 

 

 

 Η κίνηση των οφθαλμών ελέγχεται αποκλειστικά από ένα σύστημα 

τριών ανταγωνιστικών ζευγών εξοφθάλμιων μυών (Εικόνα 1.4) υπεύθυνων 

για κινήσεις κροταφικές, ρινικές, προς τα πάνω και κάτω αλλά και 

κυκλοστροφικές. Τα ανταγωνιστικά ζεύγη οφθαλμικών μυών είναι : άνω ορθός 

− κάτω ορθός, έσω ορθός − έξω ορθός, άνω λοξός − κάτω λοξός. Αναλυτικά, 

οι νευρώσεις αλλά και η δράση κάθε μυός, παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα. 
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Οφθαλμοκινητικό  Σύστημα 

 

Πίνακας 1.1.  Η νεύρωση και η δράση των οφθαλμοκινητικών μυών 

 

 

 

 Η διαδικασία της προσήλωσης ελέγχεται από έναν συνδυασμό τριών 

υποσυστημάτων οφθαλμοκινητικού ελέγχου τα οποία συνθέτουν το 

ολοκληρωμένο σύστημα παρατήρησης (Gaze System). Οι βασικές 

λειτουργίες του είναι να συλλαμβάνει και να σταθεροποιεί τα ερεθίσματα στην 

περιοχή του κεντρικού βοθρίου. Τα τρία αυτά υποσυστήματα είναι το 

οφθαλμοκινητικό σύστημα (Oculomotor System), το σύστημα 

σταθεροποίησης (Fixation System) και το σύστημα κίνησης του κεφαλιού 

(Headmovement System). Κάθε ένα από αυτά τα υποσυστήματα 

υποστηρίζει διαφορετικές λειτουργίες και ελέγχει διαφορετικά είδη κινήσεων, 

που αναλύονται στον Πίνακα 1.2.  
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Πίνακας 1.2.  Το οφθαλμοκινητικό σύστημα και τα είδη οφθαλμικών κινήσεων 

 

Κάποια από τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών αυτών κινήσεων, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.3. Στην παρούσα διατριβή θα μελετηθούν 

μόνο οι μικροσακκαδικές, καθώς αυτές παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της 

προσήλωσης. Είναι μικρές, απότομες, ακούσιες κινήσεις που ουσιαστικά 

μεταφέρουν το αμφιβληστροειδικό είδωλο δια μέσου μερικών δεκάδων 

φωτοϋποδοχέων. Μικροσακκαδικές κινήσεις έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα 

είδη εκτός του ανθρώπου και κυρίως σε είδη με φοβική όραση.  

 

Πίνακας 1.3.  Το οφθαλμοκινητικό σύστημα και τα είδη οφθαλμικών κινήσεων 
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 Τεχνικές Καταγραφής Οφθαλμικών Κινήσεων 

 Πιθανότατα, ο ρόλος των μικροσακκαδικών είναι να διορθώνουν 

μετατοπίσεις των ματιών οι οποίες δημιουργούνται από τις κινήσεις 

διολίσθησης. Επιπλέον, οι στάσιμες εικόνες προκαλούν «νευρωνική 

προσαρμογή» δηλαδή αδρανοποίηση των οπτικών νευρώνων, με 

αποτέλεσμα την αστοχία της οπτικής μας αντίληψης. Η νευρωνική 

προσαρμογή αποφεύγεται καθώς το ερέθισμα που προβάλλεται στον 

αμφιβληστροειδή δεν είναι ποτέ σταθερό εξαιτίας της συνεχούς ακούσιας και 

εκούσιας κίνησης των ματιών μας, ακόμα και όταν προσηλώνουμε το βλέμμα 

μας σε ένα ακίνητο στόχο 

 

 

 

 Οι μέθοδοι καταγραφής των οφθαλμικών κινήσεων παρουσιάζουν 

αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της εξέλιξης της 

τεχνολογίας. Μπορούν να χωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, σε αυτές 

που βασίζονται σε ανακλώμενες ακτίνες, σε εκείνες που στηρίζονται στην 

καταγραφή του ηλεκτρικού δυναμικού του δέρματος (ElectroOculoGraphy) 

και τέλος σε αυτές που χρησιμοποιούν φακούς επαφής. Κάθε μία από αυτές 

τις κατηγορίες περιλαμβάνει διαφορετικές υπό-μεθόδους καταγραφής, όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω οργανόγραμμα.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές 
Καταγραφής  
Οφθαλμικών 

Κινήσεων 

 
Ανακλώμενων 

Ακτίνων 

 
Ηλεκτρικού 
Δυναμικού  

του Δέρματος 

 

Φακών Επαφής 

Κίνηση Του  
Σκληροκερ/κού  

Ορίου  

(Limbus Tracking) 

Κίνηση Του  
Ορίου Ίριδας-  

Κόρης  

(Pupil Tracking) 

Χρήση Πομπού −  
Δέκτη Υπερύθρων 

(InfraRed  

OculoGraphy) 

Σχετικής Θέσης  

Κερατοειδούς −  
Κόρης  

(VideoOculoGraphy) 
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 Η μέθοδος καταγραφής που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα μελέτη, 

είναι αυτή της καταγραφής του ορίου κόρης-κερατοειδούς (Pupil-Cornea 

Tracking). Όταν προσπέσει υπέρυθρη ακτινοβολία στο μάτι του εξεταζομένου 

λαμβάνουν χώρα πολλαπλές ανακλάσεις, οι λεγόμενες εικόνες Purkinje 

(Εικόνα 1.4).  

 

Εικόνα 1.4. Οι εικόνες Dual − Purkinje και η απεικόνισή τους με   

VideoOculoGraphy (VOG) 

 

Η πρώτη εικόνα Purkinje μαζί με την ανάκλαση από το σκληροκερατοειδικό 

όριο είναι δυνατόν να βιντεοσκοπηθούν χρησιμοποιώντας μια υπέρυθρη 

κάμερα ως ένα φωτεινό σημείο και ένα λιγότερο φωτεινό αντίστοιχα. Όταν το 

μάτι κινείται οριζόντια ή κάθετα η σχετική θέση των δύο ανακλάσεων αλλάζει 

με τρόπο ανάλογο και έτσι η θέση του ματιού μπορεί να υπολογιστεί από 

αυτές. Η μέθοδος αυτή μειονεκτεί ως προς τις πλευρικές μετατοπίσεις του 

κεφαλιού οι οποίες είναι δυνατόν να τοποθετήσουν την εικόνα του ματιού 

εκτός εστίας ή ακόμα και εκτός του οπτικού πεδίου της υπέρυθρης κάμερας. 

Μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιεί τις εικόνες Purkinje είναι η Dual − Purkinje 

κατά την οποία χρησιμοποιούνται η πρώτη (ανάκλαση από την πρόσθια 

επιφάνεια του κερατοειδή) και η τέταρτη (ανάκλαση από την οπίσθια 

επιφάνεια του φακού) εικόνα. Η τεχνική αυτή είναι πιο ακριβής από τις άλλες 

και προσφέρει συχνότητα δειγματοληψίας μεγαλύτερη από 4000Hz. Το 

μειονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι η τέταρτη εικόνα Purkinje είναι 

σχετικά ασθενής οπότε ο περιβάλλοντας φωτισμός πρέπει να είναι 

ελεγχόμενος.  
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1 . 3  Ε ι σ α γ ω γ ή  σ τ η  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  

 

 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 1.5.  

 

 

Εικόνα 1.5.  Οι κυριότεροι πυρήνες της αμυγδαλής και οι λειτουργίες τους 

 

 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 
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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. Απεικονιστικές  µέθοδοι σε ανθρώπους απέδειξαν ότι η αµυγδαλή 

αποκρίνεται σε ένα απειλητικό ερέθισµα είτε αυτό είναι οπτικό είτε ακουστικό 

και μάλιστα 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 τους πρωτοταγείς 

αισθητικούς φλοιούς. 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.  

Ο αµυγδαλοειδής  συνδέεται άµεσα  µε  µηχανισµούς προσοχής π.χ. τον 

υποµέλανα τόπο (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,  ο 
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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. 
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Κεφάλαιο  2 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1: Οπτικά 

Προκλητά Δυναμικά 

 

 

2 . 1  Ε ι σ α γ ω γ ή   

 

 Η επιστημονική έρευνα στον τομέα της όρασης έχει επανειλημμένα  

καταδείξει ότι ερεθίσματα που αφορούν εικόνες με απειλητικό περιεχόμενο 

γίνονται αντιληπτά με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, απ’ ότι αυτά που 

περιέχουν ουδέτερα ή θετικά συναισθηματικά στοιχεία. Για παράδειγμα, 

εκφράσεις θυμού ανιχνεύονται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα από ότι 

τα χαρούμενα πρόσωπα (Fox, Lester et al. 2000, Eastwood, Smilek et al. 

2001), επίσης οι περισσότερο απειλητικές εικόνες όπως είναι οι αράχνες και 

τα φίδια διασκορπισμένα σε ένα ουδέτερο υπόβαθρο, γίνονται αντιληπτά από 

τον εθελοντή ευκολότερα από τα λουλούδια ή τα μανιτάρια (Ohman, Flykt et al. 

2001). Τα παραπάνω συμπεράσματα ισχυροποιήθηκαν ακόμα περισσότερο 

με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων, που έδειξαν ότι η παρακολούθηση 

τέτοιων απειλητικών εικόνων επιφέρει περισσότερη ενεργοποίηση των 

ινιακών και κατώτερων κροταφικών φλοιωδών περιοχών (Bradley, Sabatinelli 

et al. 2003, Junghofer, Schupp et al. 2005, Sabatinelli, Bradley et al. 2005, 

Junghofer, Peyk et al. 2006). Επιπλέον, μελέτες με τεχνικές που καταγράφουν 

ανώτερη φλοιική επεξεργασία (Event - Related Potentials, ERPs) έχουν 

αποδείξει ότι οι καθυστερημένες (Mini, Palomba et al. 1996, Palomba, Angrilli 

et al. 1997, Cuthbert, Schupp et al. 1998, Ito, Larsen et al. 1998) και οι 

πρώιμες (Junghofer, Bradley  et al. 2001, Keil, Muller et al. 2001)  αποκρίσεις 

σε κυματομορφές δυναμικών δημιουργούνται στις ίδιες οπτικές περιοχές (Keil, 

Bradley et al. 2002, Keil, Gruber et al. 2003). 
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 Η λειτουργικότητα της οπτικής επεξεργασίας που υποκρύπτουν οι 

παραπάνω παρατηρήσεις, δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Υπάρχουν κάποιες 

έμμεσες ενδείξεις ότι το αίσθημα της απειλής είναι δυνατόν να ενισχύει την 

αντίληψη του contrast, καθώς η οπτική ανίχνευση ενός ερεθίσματος χαμηλής 

αντίθεσης βελτιώνεται στην παρουσία απειλητικών ερεθισμάτων (Phelps, Ling 

et al. 2006). Μόλις πρόσφατα, ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες σε νευρώνες 

προέβαλλαν επιχειρήματα για μετατροπή της νευρωνικής δραστηριότητας 

στην περιοχή του πρωτογενούς οπτικού φλοιού (V1) από 

ανατροφοδοτούμενες επιδράσεις σχετιζόμενες με την προσοχή και λειτουργίες 

της μνήμης (Vidyasagar 1998, Vidyasagar and Pigarev 2007). Επιπρόσθετα, 

τα οπτικά προκλητικά δυναμικά (VEPs) αποδεδειγμένα επηρεάζονται από την 

ανεπαρκή εγρήγορση του εξεταζομένου (Harter and Salmon 1972, Kulikowski 

and Leisman 1973). Ωστόσο, δεν υπάρχουν άμεσα στοιχεία από 

ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές που να συνδέουν το αίσθημα της απειλής 

με συγκεκριμένα και βασικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού ανίχνευσης 

όπως είναι η αντίληψη της φωτεινής αντίθεσης.           

 Η ευαισθησία στο contrast (φωτεινή αντίθεση) αποτελεί βασική υπό-

συνιστώσα της χωρικής οπτικής αντίληψης και ίσως βρίσκεται στη βάση της 

διαδικασίας οπτικής ανίχνευσης και παρακολούθησης συναισθηματικών 

εικόνων, όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Ως μή χρωματικό contrast, 

εννοείται η ικανότητα ανίχνευσης διαφορών ή μεταβολών στη φωτεινότητα. 

Αυτό αποτελεί μία πρώιμη αντιληπτική λειτουργία που αντανακλά τις χωρο-

χρονικές ιδιότητες των νευρώνων στις αμφιβληστροειδικές οδούς (Hicks, Lee 

et al. 1983, Derrington and Lennie 1984, Kaplan and Shapley 1986, Plainis 

and Murray 2005), η οποία όμως περιορίζεται από το νευρωνικό υπόστρωμα 

του πρωτοταγούς οπτικού φλοιού (Movshon, Thompson et al. 1978, Bauer, 

Scholz et al. 1999). Η επεξεργασία του contrast (της αντίθεσης στη 

φωτεινότητα) έχει εκτιμηθεί τόσο ψυχοφυσικά (Kulikowski 1975, Kulikowski 

1976, Pokorny and Smith 1997), όσο και νευροφυσιολογικά (Murray and 

Kulikowski 1983, Murray, Parry et al. 1987, Mihaylova, Stomonyakov et al. 

1999), χρησιμοποιώντας την κορυφή Ρ100 της κυματομορφής των οπτικών 

προκλητών δυναμικών ως μέσο αξιολόγησης της ακεραιότητας της προ-
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Εθ ελον τ ές  

 

φλοιώδους και πρώιμης (στα πρώτα 100ms) οπτικής επεξεργασίας. Με την 

παρούσα μελέτη εξετάζουμε πρώτον, αν η απειλή επηρεάζει το χρόνο 

εμφάνισης της κορυφής Ρ100 των οπτικών προκλητών δυναμικών υγιών 

εθελοντών και δεύτερον, αν το χαρακτηρολογικό τους άγχος (1) αλλάζει τη 

σχέση απειλής/Ρ100 και πώς. H αποτίμηση της απειλής διαφέρει ανάλογα με 

το χαρακτηρολογικό άγχος (Holmes, Nielsen et al. 2008). Για το σκοπό αυτό, 

μελετήσαμε την επίδραση της προφορικής απειλής στην πρώιμη κορυφή 

Ρ100 των προκλητών δυναμικών μετά απο παθητική θέαση (μή 

συναισθηματικών) ασπρόμαυρων κατακόρυφων στηλών (gratings), δύο 

διαφορετικών εντάσεων, σε   υγιείς εθελοντές αξιολογημένους ως προς το 

χαρακτηρολογικό τους άγχος. 

 

2 . 2  Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α  

 

 

 Το παρόν ερευνητικό πρωτόκολλο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή 

Δεοντολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης και όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό 

έδωσαν έγγραφο γραπτής συγκατάθεσης για την διεξαγωγή των μετρήσεων. 

Οι εθελοντές επιστρατεύθηκαν από την ήδη υπάρχουσα λίστα του 

εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας του Τομέα 

Ψυχιατρικής που περιλαμβάνει 136 φοιτητές του Πανεπιστημίου, 

χαρακτηρισμένοι για το χαρακτηρολογικό τους άγχους, σύμφωνα με τον 

τρόπο συμπλήρωσης των ειδικών ερωτηματολογίων State - Trait Anxiety 

(STAI -T). Το STAI-T αποτελεί ένα ευρέως αποδεκτό και διαδεδομένο 

ερωτηματολόγιο για τη βαθμολόγηση του γενικού άγχους (Spielberger 1983). 

Συνολικά, 12 εθελοντές προεπιλέχθηκαν βάσει της χαμηλότερης τιμής STAI -T 

και ακόμα 12 προεπιλέχθηκαν βάσει της υψηλότερης τιμής STAI -T από τον 

στατιστικό μέσο (median STAI-T = 35.5).  

 

 
(1)

 Ως «χαρακτηρολογικό» άγχος ορίζεται η χρόνια και εγγενής τάση ενός ατόμου να σκέφτεται και να 

αντιδρά με άγχος. Είναι διαφορετική έννοια απο το «περιστασιακό» άγχος που αναφέρεται στον βαθμό 

άγχους που αναπτύσσεται κάτω απο μιά συγκεκριμένη περίσταση. Εννοείται πως άτομα με ψηλό 
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Δοκ ιμασ ί ες  κ α ι  Εξοπ λ ισμός  

χαρακτηρολογικό τείνουν να εμφανίζουν και ψηλό περιστασιακό άγχος. 

Η επικοινωνία με τους 24 συμμετέχοντες  έγινε τηλεφωνικά και εισήλθαν στο 

πρωτόκολλο βασιζόμενοι στα παρακάτω κριτήρια: 

 χωρίς παρελθοντικό ή πρόσφατο περιστατικό σημαντικής ιατρικής ή 

νευρολογικής διαταραχής  

 χωρίς παρελθοντική ή πρόσφατη οφθαλμολογική πάθηση 

 χωρίς προσωπική ή οικογενειακή (έως δευτέρου βαθμού ) σημαντική 

ψυχιατρική διαταραχή 

 χωρίς ιστορικό τραυματισμού στο κεφάλι 

 χωρίς τη λήψη συνταγογραφημένων ή για λόγους ψυχαγωγίας 

ναρκωτικών ουσιών 

 χωρίς καμία οφθαλμική ή κερατοειδική πάθηση  

 με φυσιολογική διόφθαλμη και έγχρωμη όραση 

 διορθωμένη όραση (όπου χρειάζεται) με γυαλιά για την απόσταση 

παρακολούθησης  

Όλες οι καταγραφές των συμμετεχόντων στο πρωτόκολλο διεξήχθησαν 

μεταξύ 09:00 - 14:00 πμ., σε δύο συνεδρίες. 

 

 

 

 Όλοι οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε σύντομη σωματική, οφθαλμολογική 

και ψυχιατρική εκτίμηση χρησιμοποιώντας τη Mini-International 

Neuropsychiatric Interview (Sheehan, Lecrubier et al. 1998) από έμπειρο 

κλινικό (ΠΜ). Οι συμμετέχοντες δεν χρησιμοποιούσαν κανενός είδους 

φαρμακευτικής αγωγής και όλοι πέρασαν με επιτυχία τοξικολογικές εξετάσεις 

με τη λήψη ούρων για αμφεταμίνες, κάνναβη, οπιούχα, μεθαμφεταμίνες, 

βενζοδιαζεπίνες , βαρβιτουρικά και κοκαΐνη.   

 

 

 

 Στις καταγραφές που θα παρουσιάσουμε επιλέχθηκε η τεχνική των 

Pattern On/Off VEPs καθώς εμφανίζουν τις μικρότερες διακυμάνσεις στις 

αποκρίσεις μεταξύ ασθενών. Επιπλέον, η απόκριση σε ένα Pattern On/Off 
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ερέθισμα είναι λιγότερο ευαίσθητα στην κακή προσήλωση ή στις οφθαλμικές 

κινήσεις. Μια τυπική καταγραφή ενός On/Off παρουσιάζεται στην Εικόνα v 

του Παραρτήματος Ι. Σ’ αυτήν διακρίνονται τα τρία βασικά στοιχεία της 

κυματομορφής: ένα αρνητικό ελάχιστο C1 (στα ~75 msec), ένα θετικό μέγιστο 

C2 (στα ~125 msec) και ένα αρνητικό ελάχιστο C3 (στα ~150 msec).  Οι 

μετρήσεις διεξήχθησαν σε μία σκοτεινή, καλά μονωμένη αίθουσα.  

Για τις καταγραφές των οπτικών προκλητών δυναμικών 

χρησιμοποιήθηκαν τρία ηλεκτρόδια τύπου Ag–AgCl διαμέτρου 9mm. Το 

ηλεκτρόδιο καταγραφής (active electrode) τοποθετήθηκε σε απόσταση από το 

ινίο ίση με το 10% της περιμέτρου του κεφαλιού (Εικόνα iii Παράρτημα Ι , 

Θέση OZ), το ηλεκτρόδιο αναφοράς (reference electrode) σε απόσταση από 

το ρινικό οστό ίση με το 20% της περιμέτρου (Εικόνα iii Παράρτημα Ι ,Θέση 

FZ) και το ηλεκτρόδιο της γείωσης τοποθετήθηκε στο μέτωπο του εθελοντή. Ο 

συγχρονισμός του εμφανιζόμενου ερεθίσματος με τις ηλεκτροφυσιολογικές 

καταγραφές επιτυγχάνεται μέσω μιας μονάδας χρονισμού (CED 1401 «micro», 

Cambridge Electronic Design, Cambridge, UK). Οι κυματομορφές των 

οπτικών προκλητών δυναμικών ενισχύθηκαν χρησιμοποιώντας τον ενισχυτή 

CED 1902 (Cambridge Electronic Design). Το εύρος των συχνοτήτων του 

ενισχυτή περιορίστηκε μεταξύ 0.5-30 Hz, ενώ χρησιμοποιήθηκε ένα ακόμα 

φίλτρο (notch filter) γύρω από την κύρια συχνότητα του εναλλασσόμενου 

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

καταγραφής των κυματομορφών ήταν 1024 Hz με χρόνο ανάλυσης τα 0.970 

sec. Το πλάτος απόκρισης ενισχύθηκε 10.000 φορές. Η καταγραφή και 

περαιτέρω ανάλυση των καταγεγραμμένων σημάτων έγινε με τη χρήση 

ειδικού λογισμικού ανάλυσης σήματος (Signal vs.2.15, Cambridge Electronic 

Design). Κάθε κυματομορφή VEP αποτελεί το μέσο όρο 128 σαρώσεων, 

διάρκειας 1sec η κάθε μία και είναι διπλάσιες από τον ελάχιστο επιτρεπόμενο 

αριθμό σαρώσεων (64) που προτείνει ο Διεθνής Οργανισμός κλινικής 

ηλεκτροφυσιολογίας της όρασης (International Society of Clinical 

Electrophysiology of Vision, ISCEV) (Odom, Bach et al. 2004). Η απόρριψη 

κάποιων σημάτων έγινε πριν την λήψη του τελικού σήματος σύμφωνα πάλι με 

τις κατευθυντήριες οδηγίες της ISCEV (Brigell, Bach et al. 2003), με σκοπό να 
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Πρω τόκ ολλο  

απομονωθούν καταγραφές στις οποίες υπήρχαν, βλεφαρισμοί ή απότομες 

αλλαγές της θέσης του οφθαλμού.  

 Για όλες τις μετρήσεις επιλέχθηκε grating ημιτονοειδούς διαμόρφωσης 

με κάθετο προσανατολισμό (900) και χωρικής συχνότητας 4c/deg. Η προβολή 

του ερεθίσματος έγινε σε οθόνη υψηλής ανάλυσης Sony GDM F-520 CRT 

μέσω κάρτας γραφικών VSG 2/5. Το ερέθισμα περιελάμβανε κυκλικό πεδίο 7ο 

και με σταθερή μέση φωτεινότητα 30 cd/m2 , ενώ γύρω από αυτό υπήρχε 

ουδέτερο φόντο ( χρωματικές συντεταγμένες x = 0.310, y = 0.316) ίδιας 

φωτεινότητας. Οι εθελοντές παρακολουθούσαν το ερέθισμα μονόφθαλμα, από 

απόσταση 150cm, έχοντας ανοιχτό τον κυρίαρχο οφθαλμό και με φυσική κόρη. 

Ήταν κατάλληλα διορθωμένοι για την συγκεκριμένη απόσταση και τους 

ζητήθηκε να διατηρήσουν σταθερή την προσήλωσή τους κατά τη διάρκεια των 

καταγραφών, σε ένα κεντρικά τοποθετημένο στην οθόνη σταυρό, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι οφθαλμικές κινήσεις. Για την ηλεκτρική διέγερση, ένας 

τετράγωνος παλμός σταθερής έντασης (1.5mA, 50 msec) μεταδόθηκε στο 

δέρμα του συμμετέχοντα σε σημείο πάνω από το κεντρικό νεύρου του 

αριστερού του καρπού, μέσω ηλεκτροδίων Ag μίας χρήσης,  από συσκευή 

διέγερσης Grass (SD 9). Το περιστασιακό άγχος και εγρήγορση εκτιμήθηκαν  

από τους ίδιους τους εθελοντές συμπληρώνοντας ψυχομετρικές κλίμακες 

οπτικού αναλόγου (Visual Analogue Rating Scales, VAS). Για κάθε εθελοντή η 

τιμή κάθε μίας VAS δήλωσης (μετρημένη σε mm) σταθμίστηκε, 

πολλαπλασιαζόμενη με έναν παράγοντα «φόρτωσης» και  οι  «σταθμισμένες» 

τιμές για κάθε δήλωση κατανέμονταν μετά στους παράγοντες  «εγρήγορση» 

και  «άγχος», σύμφωνα με μια principal component analysis) (Bond and Lader 

1974). Στη συνέχεια, ο μέσος όρος των σταθμισμένων τιμών για κάθε 

παράγοντα εισήλθε στην στατιστική ανάλυση. 

 

 

 

 Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές συνεδρίες, 

η δεύτερη από τις οποίες διαχωρίζεται σε δύο ενότητες (Εικόνα v 

Παράρτημα Ι ): η πρώτη ενότητα (Session 1) συντελεί στην εξοικείωση των 
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Μέρος  1 .  

Μέρος  2 .  Πε ιρ αματ ικ ή  Δ ιαδ ικ ασ ία  

συμμετεχόντων με τα όργανα και τη διαδικασία καταγραφής (Baseline), και η 

δεύτερη ενότητα (Session 2) περιλαμβάνει τις μετρήσεις σε κατάσταση 

απειλής για την αναμονή ηλεκτρικού σοκ (Threat of shock).  

 

  

 Οι εθελοντές είχαν εκ των προτέρων ενημερωθεί για τη συμμετοχή τους 

σε δύο διαφορετικές συνεδρίες, κατά τις οποίες θα καταγράφονταν τα οπτικά 

προκλητά δυναμικά τους προβάλλοντας σε οθόνη υψηλής ανάλυσης, gratings 

διαφορετικής φωτεινής αντίθεσης. Τοποθετήθηκαν τα ηλεκτρόδια στο κεφάλι 

κάθε συμμετέχοντα και ξεκίνησε η καταγραφή των VEPs χρησιμοποιώντας 

ένα ευρύ φάσμα τιμών μειούμενης φωτεινής αντίθεσης από 100 έως 2% (100, 

40, 30, 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4 και 2%). Στηριζόμενοι στη μέση τιμή της 

κορυφής Ρ100 του χρόνου απόκρισης, δύο τιμές φωτεινής αντίθεσης του 

ερεθίσματος , από τα χαμηλά επίπεδα (8 και 12%), επιλέχθηκαν ως ιδανικές 

για το συγκεκριμένο πείραμα. Η επιλογή αυτή στηρίχθηκε όχι μόνο στο 

γεγονός ότι οι τιμές αυτές οδηγούν σε καταγραφή αξιόπιστων κυματομορφών 

μετά από 128 επαναλήψεις, αλλά κυρίως λόγω της αποφυγής του κορεσμού 

των αποκρίσεων, που θεωρητικά μπορεί να λάβει χώρα σε υψηλότερα 

επίπεδα φωτεινής αντίθεσης. Για παράδειγμα, είναι λογικό μία μείωση στο 

χρόνο απόκρισης λόγω απειλής, να περιορίζεται λόγω ελαχίστου ορίου (η 

κορυφή P100, λογικά, δεν μπορεί να είναι πιο γρήγορη από 100ms).       

 

 

 

  Το πειραματικό κομμάτι χωρίστηκε σε 2 μέρη, που απέχουν χρονικά 

μεταξύ τους περίπου 15 λεπτά. Στο πρώτο, που καταγράφονται οι 

θεμελιώδεις τιμές (Baseline), το ερέθισμα προβλήθηκε σε δύο διαφορετικές 

τιμές contrast (8 και 12%) των 128 επαναλήψεων, διάρκειας 1sec η κάθε μία 

και με τρόπο αντισταθμιστικό για κάθε εξεταζόμενο (counterbalanced). Ο 

μέσος όρος των 128 κυματομορφών αποτέλεσε και την κυματομορφή του 

VEP για το συγκεκριμένο σετ μετρήσεων. Ακολούθως, οι συμμετέχοντας 

εκτιμούσαν το περιστασιακό άγχος και εγρήγορσή τους συμπληρώνοντας τα 
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Επεξεργ ασ ία  Δ εδομένων  κα ι  Αν άλυση  

ερωτηματολόγια VAS και τους δίνοντας λεπτομερείς οδηγίες για το δεύτερο 

μέρος των μετρήσεων. Τους υπενθυμίζαμε ότι αν δεν το επιθυμούσαν δεν 

ήταν υποχρεωμένοι να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, ωστόσο οι 

περισσότεροι εθελοντές συμφώνησαν και υπέγραψαν νέες φόρμες 

συναίνεσης για το δεύτερο μέρος της ενότητας. Στη συνέχεια, καθαρίστηκε το 

δέρμα του αριστερού καρπού του εθελοντή, επαναλάβαμε τις οδηγίες για το 

συγκεκριμένο μέρος του πειράματος, τοποθετήθηκαν τα ηλεκτρόδια και 

παρέμειναν τοποθετημένα για το υπόλοιπο των καταγραφών. Στο τέλος οι 

εθελοντές συμπλήρωσαν και πάλι τα ερωτηματολόγια VAS για το 

υποκειμενικό τους άγχος και εγρήγορση. Στη συνέχεια, ξεκινούσε η 

καταγραφή των VEPs του δεύτερου μέρους που σχετίζεται με το 8 και 12% 

contrast του ερεθίσματος, με την ίδια σειρά προβολής για κάθε εξεταζόμενο με 

αυτήν που ακολουθήθηκε και για στην baseline καταγραφή του της πρώτης 

ενότητας. Οι μετρήσεις του δεύτερου μέρους αφορούν μετρήσεις σε 

κατάσταση απειλής (Threat Condition) καθώς οι συμμετέχοντες 

ενημερώθηκαν για την αναμονή 1-3 ηλεκτρικών σοκ στον αριστερό τους 

καρπό, κατά τη διάρκεια κάθε σετ μετρήσεων (128sec). Οι εθελοντές δεν 

γνώριζαν ούτε τον ακριβή αριθμό ούτε το χρόνο του/των ηλεκτρικού/κών σοκ. 

Tα σοκ αυτά περιγράφονται ως επίπονα ερεθίσματα που προξενούν μια 

τοπική και μικρής διάρκειας αίσθηση δυσφορίας εντοπισμένο στην περιοχή 

του καρπού. Μονάχα ένα ανώδυνο (Bitsios 1996) ελαφρύ σοκ (1.5mA, 

50msec) δόθηκε στο τέλος του τελευταίου σετ της κατάστασης απειλής. Η 

διάρκεια του σετ ήταν 128sec με μία μικρή διακοπή των 120sec στο 

ενδιάμεσο. Για το λόγο αυτό, η συνολική διάρκεια της πειραματικής διαδικασία 

ήταν περίπου 30min (15min καταγραφών των δύο baseline και των δύο 

καταστάσεων απειλής της δεύτερης ενότητας και 15min διάλειμμα μεταξύ της 

πρώτης και δεύτερης ενότητας).         

 

 

 

 Οι καταγεγραμμένες κυματομορφές των VEPs αποθηκεύονταν σε 

υπολογιστή και αναλύονταν περαιτέρω με κατάλληλο υπολογιστικό 
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πρόγραμμα ανάλυσης σήματος (Signal software, vs. 2.15, Cambridge 

Electronic Design). Χρησιμοποιήσαμε ψηφιακό φίλτρο που απομακρύνει 

υψηλές συχνότητες (πάνω από τα 20 Hz) από το σήμα, με σκοπό  τη 

βελτίωση τόσο της καθαρότητας, όσο και της παρουσίασης των 

κυματομορφών των VEPs. Ο προσδιορισμός του πλάτους της κορυφής Ρ100 

έγινε από τον χειριστή του προγράμματος Signal μετά το πέρας των 

καταγραφών, καθορίζοντας την τιμή της πρώτης αρνητικής κορυφής πριν την 

κορυφή Ρ100 και αφαιρώντας στη συνέχεια αυτές τις δύο τιμές. Καθώς η 

κυματομορφή του VEP πριν την κορυφή Ρ100 παρουσιάζει αστάθειες, 

εξαιτίας διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την προσήλωση, το πλάτος 

της Ρ100 δεν μένει ανεπηρέαστο και κατά συνέπεια δεν αποτελεί αξιόπιστο 

κριτήριο εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν 

συμβαίνει με τον χρόνο απόκρισης (Fahle and Bach 2006) γεγονός που τον 

καθιστά πρωταρχικό στοιχείο μελέτης για την συγκεκριμένη μελέτη. Η τιμή του 

καθορίστηκε μετά το τέλος των μετρήσεων, αυτόματα από το λογισμικό, ως ο 

χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στη στιγμή που εμφανίζεται το ερέθισμα στην 

οθόνη και την τιμή της κορυφής Ρ100 της απόκρισης. Ο χρόνος της Ρ100 στη 

συνέχεια υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος των 128 επαναλήψεων ανά σετ 

μετρήσεων και με αυτή τη διαδικασία εισήλθε στη στατιστική ανάλυση ως ο 

χρόνος απόκρισης αυτού του σετ. Διαφορετικά μοντέλα ανάλυσης 

διακύμανσης (ANOVAs) επιλέχθηκαν για την ανάλυση του χρόνου απόκρισης 

της Ρ100, χρησιμοποιώντας τις δύο ομάδες που δημιουργήθηκα (υψηλού και 

χαμηλού χαρακτηρολογικού άγχους) ως τον παράγοντα μεταξύ των 

παρατηρήσεων (between subject factor) και τις δύο τιμές φωτεινής αντίθεσης 

(8 και 12%) και τις δύο συνθήκες καταγραφών (απειλής και θεμελιώδη) ως 

παράγοντες στο εσωτερικό των παρατηρήσεων (within subject factors). 

Επιπλέον, επιχειρήθηκε μια διαστατική προσέγγιση της σχέσης μεταξύ του 

χαρακτηρολογικού άγχους και των οπτικών προκλητών δυναμικών μέσω του 

υπολογισμού των δεικτών συσχέτισης Pearson. Τέλος, οι ANOVAs με την 

ομάδα ως παράγοντα between και το συμβάν (πριν και μετά την τοποθέτηση 

των ηλεκτροδίων) ως παράγοντα within των παρατηρήσεων, επιλέχθηκε ως 

μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τα 
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ερωτηματολόγια VAS για τα επίπεδα άγχους και εγρήγορσης των 

συμμετεχόντων.  

 

2 . 3  Π α ρ ο υ σ ί α σ η  Α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  

  

 Τελικά από τους 24 εθελοντές που εισήλθαν στο πρωτόκολλο, μόνο οι 

καταγραφές των 17 από αυτούς συμπεριελήφθησαν στην ανάλυση, καθώς 

τρεις από την ομάδα του υψηλού Χ.Α. έδωσαν μη αξιοποιήσιμες 

κυματομορφές, δύο από την ομάδα χαμηλού Χ.Α. είχαν υπερβολικά μεγάλο 

αριθμό βλεφαρισμών κατά τη διάρκεια των καταγραφών και δύο αρνήθηκαν 

να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο (απειλή σοκ). Ο Πίνακας 1 του 

Παραρτήματος Ι παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των δύο ομάδων που 

δημιουργήθηκαν. Αν και οι δύο ομάδες διαφοροποιούνται πολύ ως προς το 

χαρακτηρολογικό (trait) τους άγχος, ωστόσο δεν εμφανίζουν τις ίδιες 

αποκλίσεις ως προς τις δημογραφικές τους μεταβλητές ή τα επίπεδα 

περιστασιακού (state) άγχους και εγρήγορσης στις baseline καταγραφές. Στο 

Γράφημα 2.1 καταγράφονται οι μέσες τιμές του υποκειμενικού άγχους και 

εγρήγορσης, όπως αυτές προέκυψαν από τα ψυχομετρικές κλίμακες (VAS). 

Το περιστασιακό άγχος, μετά την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων, φαίνεται 

αυξημένο και αυτή η παρατήρηση είναι ακόμα πιο έντονη στην ομάδων του 

υψηλού χαρακτηρολογικού άγχους.  
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Γράφημα 2.1.  Το περιστασιακό άγχος και εγρήγορση όπως αυτά προέκυψαν από τις κλίμακες VAS, 

πριν (ανοιχτό γκρι) και μετά (σκούρο γκρι) τις οδηγίες και την σύνδεση των ηλεκτροδίων. Οι στήλες 

αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή της ομάδας και οι μπάρες το τυπικό σφάλμα μέσης τιμής. 

  

 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων δηλώνει ότι το γεγονός της 

τοποθέτησης των ηλεκτροδίων (occasion) επηρεάζει σημαντικά [F(1,15) = 6.6; 

P<0.021] και αυτό σε συνδυασμό με την ομάδα (group) εμφανίζει ακόμα 

μεγαλύτερη στατιστικά σημαντική διαφορά [F(1,15 = 6.5; P<0.023). Ωστόσο η 

ομάδα δεν παρουσιάζει σημαντικότητα στη στατιστική ανάλυση (Ρ>0.3).  

Από το γράφημα διαφαίνεται μία μείωση του επιπέδου εγρήγορσης στην 

ομάδα υψηλού Χ.Α., αλλά η τάση αυτή δεν ισχυροποιείται από τη στατιστική 

ανάλυση [F(1,15) = 3.2; Ρ = 0.09]. Το γεγονός της τοποθέτησης των 

ηλεκτροδίων αλλά και η αλληλεπίδρασή του με την ομάδα δεν προκαλεί καμία 

σημαντική διαφοροποίηση στην εγρήγορση (Fs<1). Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα δείχνουν θετική συσχέτιση του χαρακτηρολογικού άγχους με το 

περιστασιακό (r = 0.84; P<0.001), όπως αυτό προέκυψε από τις κλίμακες 

VAS.  
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Εκτελώντας μια γενικευμένη ανάλυση διακύμανσης 2 x 2 x 2 (ομάδα x 

ερέθισμα x συνθήκη) για το χρόνο απόκρισης της Ρ100, οδηγηθήκαμε σε 

στατιστικά σημαντική επίδραση του contrast του ερεθίσματος (8 και 12%) 

[F(1,15) = 63.3; P<0.001], καθώς και σημαντική επίδραση της ομάδας, στο 

ερέθισμα [F(1,15) = 10.2; P<0.006]. Τη σημαντική αυτή αλληλεπίδραση 

ακολούθησε μια ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) 2 x 2 (ερέθισμα x συνθήκη) 

για κάθε ομάδα χαρακτηρολογικού άγχους ξεχωριστά. Το Γράφημα 2.2α 

παρουσιάζει την ομάδα χαμηλού Χ.Α., η οποία συγκρινόμενη με τις αρχικές 

τιμές (baseline) εμφανίζει μείωση στο χρόνο απόκρισης της Ρ100 σε συνθήκη 

απειλής και για τα δύο επίπεδα contrast ερεθίσματος, αλλά αυτό γίνεται πιο 

εμφανές στο 12% (υψηλά επίπεδα contrast). Η ανάλυση διακύμανσης 

ανέδειξε τη σημαντική αυτή επίδραση του ερεθίσματος [F(1,7) = 14.5; 

P<0.007], της συνθήκης [F(1,7) = 11.1; P<0.01, αλλά και της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης [F(1,7) = 5.4; P<0.05].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2.2α και 2.2β. Ο χρόνος απόκρισης της κορυφής Ρ100 στο 8 και 12% contrast ερεθίσματος 

στην αρχική συνθήκη και στη συνθήκη απειλής για τις ομάδες χαμηλού (α) και υψηλού (β) Χ.Α. Οι 

στήλες αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή της ομάδας και οι μπάρες το +/- 1 τυπικό σφάλμα μέσης τιμής.  
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* Σημαντικά μικρότερη τιμή από την αντίστοιχη στην αρχική συνθήκη 

# Σημαντικά μικρότερη τιμή από την αντίστοιχη στο 8% της συνθήκης απειλής      

  

 Πανομοιότυπη ανάλυση διακύμανσης ακολουθήθηκε και για την ομάδα 

υψηλού Χ.Α., τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά μόνο για το ερέθισμα [F(1,8) = 75.0; P<0.001; η2 = 0.9], ενώ κανένας 

άλλος παράγοντας δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική επίδραση (Fs<1). Στην 

ομάδα αυτή, ο χρόνος απόκρισης της Ρ100 εμφανίζεται αργότερος στη 

συνθήκη απειλής και για τα δύο ερεθίσματα (Γράφημα 2.2β), αλλά το εύρημα 

αυτό δεν ισχυροποιήθηκε από τη στατιστική ανάλυση.      

 Τέλος, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ του 

χαρακτηρολογικού άγχους και του χρόνου απόκρισης των οπτικών 

προκλητών δυναμικών και των δύο ομάδων.  

 

 
 

Πίνακας 1. Οι τιμές αναπαριστούν τους Συντελεστές συσχέτισης Pearson. Τ: συνθήκη απειλής, Δ: 

Διαφορά αρχικών μετρήσεων (Baseline) - μετρήσεων σε συνθήκη απειλής (Threat).  

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baseline 8% Baseline 12% T 8% T 8%  Δ8% Δ12% 

STAI-T  0.032 -0.348 0.348 0.497 * -0.65 ** -0.75 *** 
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 Γράφημα 2.3. Οι γραφικές παραστάσεις της διαφοράς του χρόνου απόκρισης της Ρ100 μεταξύ των 

αρχικών μετρήσεων (Baseline) και των αντίστοιχων σε συνθήκη απειλής (Threat) στο 8 και 12% contrast 

ερεθίσματος. Οι υψηλές τιμές χαρακτηρολογικού άγχους αφορούν τους περισσότερο αγχώδεις 

εθελοντές, ενώ οι αρνητικές τιμές στο χρόνο απόκρισης υποδηλώνουν αύξηση του χρόνου σε συνθήκη 

απειλής. Οι λευκοί κύκλοι αντιπροσωπεύουν τους συμμετέχοντες από την ομάδα του χαμηλού Χ.Α., ενώ 

οι μαύροι κύκλοι την ομάδα του υψηλού Χ.Α. 

 

  

Στο Γράφημα 2.3 γίνεται κατανοητό ότι όσο μεγαλύτερη η τιμή του 

χαρακτηρολογικού άγχους, τόσο λιγότερο αισθητή είναι η μείωση στο χρόνο 

απόκρισης (Αρχικής Συνθήκης - Απειλής) και για τα δύο επίπεδα contrast του 

ερεθίσματος.   
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2 . 4  Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α   

 

 Διάφορα σημαντικά ευρήματα προέκυψαν απο την παρούσα μελέτη. 

Πρώτον, βρήκαμε οτι σε σχέση με την βασική κατάσταση, η κατάσταση 

απειλής μείωσε το χρόνο απόκρισης Ρ100 της κυματομορφής των  VEP, 

αλλά, προς έκπληξή μας, αυτό παρατηρήθηκε μόνο στην ομάδα χαμηλού 

χαρακτηρολογικού άγχους, όπως φάνηκε απο την αλληλεπίδραση συνθήκης-

ομάδας (που φαίνεται στο Γράφημα 2). Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει 

νευροφυσιολογικά, την μελέτη των (Phelps, Ling et al. 2006), σύμφωνα με την 

οποία η ανίχνευση αντικειμένων χαμηλού contrast, βελτιώνεται όταν τα 

ερεθίσματα ενέχουν απειλητικό περιεχόμενο. Δεύτερον, βρήκαμε οτι για την 

ομάδα χαμηλού χαρακτηρολογικού άγχους,  όσο υψηλότερο ήταν το contrast 

του ερεθίσματος, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η ελάττωση του χρόνου 

απόκρισης P100 στην κατάσταση απειλής, όπως υποδεικνύει η στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση ερεθίσματος - συνθήκης, για την συγκεκριμένη 

κατηγορία εθελοντών. Το εύρημα αυτό δείχνει την ύπαρξη ενός 

πολλαπλασιαστικού μηχανισμού ελέγχου (multiplicative gain control 

mechanism), ο οποίος πιθανώς να οφείλεται σε τόσο μεγαλύτερη κατανομή 

της προσοχής όσο μεγαλύτερο είναι το contrast του ερεθίσματος . Το εύρημα 

αυτό επιβεβαιώνει επίσης την ύπαρξη αισθητήριων ενισχυτικών μηχανισμών 

ή όπως αποκαλούνται συχνά μηχανισμών υποκινούμενης προσοχής (Lang, 

Bradley et al. 1997), που υποτίθεται οτι ενισχύει την αισθητήριακή  

επεξεργασία ανάλογα με τη σπουδαιότητα του ερεθίσματος για τον 

οργανισμό. Μια παρόμοια εξάρτηση των φυσιολογικών αποτελεσμάτων της 

απειλής από την ένταση του ερεθίσματος, είχε φανεί και στο παρελθόν, όταν η 

εξ απειλής αναστολή του φωτοαντανακλαστικού της κόρης ήταν τόσο 

μεγαλύτερη όσο αυξανόταν η ένταση του φωτεινού ερεθίσματος που 

χρησιμοποιήθηκε για την έκλυση του φωτοανακλαστικού (Hourdaki, 

Giakoumaki et al. 2005). Τα αποτελέσματά μας ενισχύουν την ιδέα της 

αλληλεπίδρασης της απειλής με την προσοχή ακόμα και στα πρώιμα στάδια 

της οπτικής επεξεργασίας (Junghofer, Bradley  et al. 2001, Keil, Muller et al. 

2001), με την προσοχή να επηρεάζεται ισχυρά από μεταβολές στο μέγεθος 
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του ερεθίσματος (De Cesarei and Codispoti 2006).   

 Από όπου κι αν προέρχεται ο μηχανισμός μείωσης του χρόνου 

απόκρισης της Ρ100, η εγρήγορση ή καθυστέρηση της εμφάνισής του 

πιθανόν να στηρίζεται στο χαρακτηρολογικό άγχος, (Γράφημα 2.2). Σε 

συμφωνία με αυτό έρχεται και η διαστατική ανάλυση η οποία έδειξε ότι το 

χαμηλό Χ.Α. σχετίζεται με πιο αξιοσημείωτες μειώσεις του χρόνου απόκρισης 

και το υψηλό Χ.Α. με μικρές ή και μηδενικές μειώσεις, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις παρατηρήθηκαν ακόμα και αυξήσεις του χρόνου απόκρισης της 

Ρ100 υπό το καθεστώς της απειλής (Γράφημα 2.3). Το γεγονός ότι οι 

περισσότερο αγχώδεις εθελοντές υφίστανται μια υποβάθμιση βασικών 

αντιληπτικών διεργασιών όρασης που σχετίζονται με την επεξεργασία του 

contrast έρχεται σε πλήρη συμφωνία υπάρχουσες μελέτες (Wik, Fredrikson et 

al. 1996). Σύμφωνα με αυτήν, παρατηρήθηκαν μειώσεις, σχετιζόμενες με το 

άγχος, της εγκεφαλικής αιματικής ροής (rCBF) στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό 

φοβικών ατόμων. Τα δικά μας αποτελέσματα, μας οδηγούν στην ύπαρξη ενός 

βιολογικά προσαρμοστικού μηχανισμού με μεγάλη σημασία, μέσω του οποίου 

μια γρηγορότερη επεξεργασία του contrast, προκαλούμενη από ένα 

αφυπνιστικό ή αγχογόνο ερέθισμα μέσα σε ένα ουδέτερο σκηνικό, θα 

επέτρεπε ταχύτερη οπτική ανίχνευση πιθανών απειλών και κατά συνέπεια και 

αποδοτικότερη απόκριση. Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι αυτός ο 

προσαρμοστικός μηχανισμός δεν λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά και στην 

ομάδα του υψηλού άγχους. Η ασυνέπεια στη μείωση του χρόνου απόκρισης 

της Ρ100 με τα αυξανόμενα επίπεδα χαρακτηρολογικού άγχους, θυμίζει κατά 

πολύ την ανάστροφη καμπύλη σχήματος U των Yerkes- Dobson, με την 

οποία σχετίζεται τόσο η αφύπνιση όσο και το άγχος, με 

κινητήριες/συμπεριφορικές επιδόσεις των αποκρίσεων. Τα χαμηλά επίπεδα 

εγρήγορσης/άγχους είναι ευεργετικά, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα είναι 

καταστρεπτικά για τις αποκρίσεις (Yerkes and Dodson 1908). Στην παρούσα 

διατριβή γίνεται εμφανές για πρώτη φορά, ότι το παραπάνω ισχύει και για τις 

αισθητήριες διεργασίες, καθώς από τα αποτελέσματα φαίνεται αυτή η 

ευεργετική συνεισφορά του χαμηλού άγχους και η καταστρεπτική του υψηλού, 

στο μηχανισμό ελάττωσης του χρόνου απόκρισης της Ρ100. Το υψηλό 
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χαρακτηρολογικό άγχος συνδέεται με την ενισχυμένη επεξεργασία των 

πληροφοριών με απειλητικό περιεχόμενο (Weinstein 1995), με εντονότερη 

αντίδραση στην απειλή (Najstrom and Jansson 2007) και με δυσκολία στην 

παύση λειτουργίας (Barrett and Armony 2008). Σε πλήρη συμφωνία με το 

παραπάνω, οι εθελοντές με υψηλό χαρακτηρολογικό άγχος εκδήλωσαν 

αύξηση στα επίπεδα και του περιστασιακού (state) (VAS) τους άγχους εν όψει 

του επικείμενου σοκ, γεγονός που ίσως τους μετακίνησε προς τη δεξιά 

πλευρά της υποτιθέμενης ανάστροφης κωδωνοειδούς  καμπύλης των Yerkes-

Dodson) με επιβλαβείς συνέπειες, ως προς την αντίληψη του contrast. Ο 

αμυγδαλοειδής πυρήνας αποτελεί την κρίσιμη περιοχή από την οποία οι 

αποκρίσεις σε απειλητικά ερεθίσματα διαδίδονται στο υπόλοιπο τμήμα του 

εγκεφάλου (Davis 1992) συμπεριλαμβανομένου και του πρωτοταγούς οπτικού 

φλοιού (Amaral, Price et al. 1992) και ενεργοποιείται σε μελέτες που αφορούν 

απειλή σοκ (Phelps, O'Connor et al. 2001). Ο προμετωπιαίος φλοιός (PFC) 

ελέγχει την προσήλωση στο απειλητικό ερέθισμα (Kim and Hamann 2007), 

αλλά τόσο η δραστηριότητα του όσο και ο έλεγχος του πάνω στον 

αμυγδαλοειδή είναι περιορισμένος σε άτομα με υψηλά επίπεδα άγχους 

(Bishop, Duncan et al. 2004, Hermann, Schafer et al. 2007, Hare, Tottenham 

et al. 2008). Είναι επομένως πιθανό, η αδυναμία των εθελοντών με υψηλό 

άγχος να παρουσιάσουν γρηγορότερους χρόνους απόκρισης της Ρ100, να 

είναι αποτέλεσμα της μεγάλης διαφοράς ανάμεσα στη δραστηριότητα του 

αμυγδαλοειδούς και της επ’ αυτού ελεγκτικής επίδρασης του PFC, υπό το 

καθεστώς απειλής, γεγονός που οδηγεί σε επιδείνωση παρά σε 

βελτιστοποίηση της αντίληψης του contrast. Η υπόθεση, ωστόσο, αυτή δεν 

μπορεί να επιβεβαιωθεί με τα υπάρχοντα δεδομένα καθώς τα αναφερόμενα 

VEPs (τουλάχιστον τα πρώτα 150 ms της κυματομορφής) δεν είναι 

εντοπισμένα με σαφήνεια σε δομές τόσο βαθειά στον εγκέφαλο, όπως είναι ο 

αμυγδαλοειδής.  

 Η εξάρτηση αυτού του μηχανισμού απο την ένταση του ερεθίσματος, 

στους εθελοντές με χαμηλά επίπεδα άγχους, έχει πολλαπλό ενδιαφέρον · 

αρχικά, δείχνει ότι επι απειλής, ακόμα και συναισθηματικά ουδέτερα 

περιβαλλοντικά οπτικά ερεθίσματα, αποκτούν σημασία και μπορεί να 
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λειτουργούν ώς κίνητρα για την συμπεριφορά, με βάση απλώς τα φυσικά τους 

χαρακτηριστικά όπως πχ η έντασή τους. Ο Lang πρότεινε ότι οι 

προστατευτικές/αμυντικές αποκρίσεις του οργανισμού σε ένα δυνητικά 

απειλητικό ερέθισμα γίνονται εντονότερες όταν συνδυάζονται με μια 

εξελισσόμενη δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση (Lang, Bradley et al. 

1990). Τα αποτελέσματά μας επεκτείνουν τη θεωρία του Lang και σε 

συναισθηματικά ουδέτερα ερεθίσματα ανάλογα με το επίπεδο του contrast 

τους. Σε ρεαλιστικές συνθήκες, οπου πραγματικά απειλείται η ζωή, τα 

εντονότερα οπτικά ερεθίσματα (δηλαδή αυτά με το υψηλότερο contrast), 

μπορεί να δηλώνουν εγγύτητα της απειλής (δηλαδή να ενέχουν μεγαλύτερο 

ρίσκο για την ζωή) και κατά συνέπεια να αξίζουν προτεραιότητα στην 

επεξεργασία τους. Επιπρόσθετα, στη συνεχή διαδικασία οπτικής 

πληροφόρησης, εντός ενός απειλητικού περιβάλλοντος, η ταχεία ανίχνευση 

των πιο διακριτών ερεθισμάτων (με υψηλότερο contrast) στο χώρο αφήνει 

περισσότερο χρόνο για την κατανομή της προσοχής στην επεξεργασία  και 

λιγώτερο εμφανών ερεθισμάτων (που έχουν δηλαδή χαμηλό contrast με το 

περιβάλλον), όπως πχ στην περίπτωση  απειλητικών ζώων που 

χρησιμοποιούν καμουφλάζ. Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

γίνεται εμφανές ότι υπό συνθήκες φυσικού κινδύνου, τα άτομα με υψηλό 

άγχος μειονεκτούν βιολογικά, αφού ίσως δεν θα καταφέρουν να εντοπίσουν 

γρήγορα την πηγή του κινδύνου. Ωστόσο, εξαιτίας της έλλειψης οποιονδήποτε 

συμπεριφορικών δεδομένων στην έρευνα μας, δεν μπορούμε ακόμα να 

συμπεράνουμε με σιγουριά ότι οι επιδράσεις της απειλής και του 

χαρακτηρολογικού άγχους στην αντίληψη του contrast που παρατηρήσαμε, 

έχουν αποτέλεσμα στην εξ απειλής/φόβου συμπεριφορά, (οτι δηλαδή 

μεταφράζονται σε  καθυστερημένους χρόνους αντίδρασης για παράδειγμα). 

Υπό το φως των ευρημάτων, θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον για 

μελλοντικές έρευνες η ταυτόχρονη καταγραφή VEPs και χρόνων αντίδρασης 

σε κατάσταση απειλής σε εθελοντές υψηλού και χαμηλού χαρακτηρολογικού 

άγχους. 

 Προηγούμενες μελέτες λειτουργικής απεικόνισης αναφέρουν αύξηση 

της rCBF σε ινιακές εγκεφαλικές περιοχές (Bradley, Sabatinelli et al. 2003, 
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Junghofer, Schupp et al. 2005, Sabatinelli, Bradley et al. 2005, Junghofer, 

Peyk et al. 2006), ενώ μια έρευνα με steady-state flash VEPs κατά τη διάρκεια 

προφορικής απειλής έδειξε αύξηση σε τοπικά διεγερμένες διεργασίες στον 

extrastriate ινιακό φλοιό (Gray, Kemp et al. 2003). Απ’ όσα γνωρίζουμε, η 

παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που υποδεικνύει οτι η  επιτάχυνση της 

αντίληψης του contrast είναι τουλάχιστον μία απο τις πιθανές οπτικές 

διεργασίες που υπόκεινται αυτών των παρατηρήσεων. Η οπτική αντίληψη 

αποτελεί το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας ερεθίσματος απο μιά σειρά 

διαδοχικών γνωστικών λειτουργιών από τη μνήμη και την λογική ανάλυση ώς 

την φυσιολογική και συμπεριφορική αποκρισιμότητα σε μεμονομένα 

ερεθίσματα και σύνολα ερεθισμάτων (καταστάσεις). Όλη αυτή η αλληλουχία 

είναι πιθανό να επηρεάζεται ως αποτέλεσμα της επίδρασης του άγχους στις 

αντιληπτικές λειτουργίες της όρασης. Η αντίληψη του contrast αποτελεί όχι 

μόνο θεμελιώδη οπτική λειτουργία, συσχετιζόμενη απευθείας με τους 

οπτικούς χρόνους αντίδρασης (Plainis and Murray 2000), αλλά και ουσιώδη 

για απαιτητικές (συμπεριφορικές) αποφάσεις. Η κατα τα φαινόμενα 

«διαπεραστική» φύση της επιρροής της απειλής στην αντίληψη του contrast 

που παρατηρήσαμε, μπορεί να βρίσκεται στην «καρδιά» των ευρημάτων 

μελετών οπτικής αναζήτησης και οπτικής αντίληψης, που περιλαμβάνουν την 

ανίχνευση βιολογικά απειλητικών ερεθισμάτων (για παράδειγμα φίδια) σε ένα 

άτακτο φόντο υπερπλήρες απο ουδέτερα ερεθίσματα όπως είναι τα λουλούδια 

και τα μανιτάρια (Ohman, Flykt et al. 2001, Tipples, Young et al. 2002, Lipp, 

Derakshan et al. 2004). Πιθανώς τα δεδομένα που βασίζονται στην επίδραση 

της απειλής σε μελέτες οπτικής αναζήτησης θα πρέπει να επανεκτιμηθούν 

ώστε να συμπεριλάβουν και την επιρροή της απειλής στην ταχύτητα 

ανίχνευσης του contrast από το φλοιό.  

 Στην παρούσα έρευνα, τα VEPs εξάχθηκαν μετά από προβολή pattern 

onset gratings, τα οποία θεωρούνται ως η πιο ακριβής μέθοδος υπολογισμού 

της επεξεργασίας του contrast στην περιοχή V1 (Campbell and Kulikowski 

1972, Murray and Kulikowski 1983, Mihaylova, Stomonyakov et al. 1999). Ο 

χρόνος απόκρισης της κορυφής Ρ100 για τα pattern VEPs είναι κλιμακωτός 

και υπολογίζεται περίπου στα 100-120 msec για υψηλά (100%) επίπεδα 
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contrast του ερεθίσματος,  σταδιακά αυξανόμενος όσο μειώνεται το contrast 

(Campbell and Kulikowski 1972, Murray and Kulikowski 1983, Odom, Bach et 

al. 2004). Στην μελέτη που παρουσιάζουμε, ο χρόνος απόκρισης της Ρ100 

είναι συνεπής με την αρχή αυτή τόσο στις βασικές (baseline), όσο και στις 

υπό απειλήν καταγραφές, όπως υποδηλώνει η σημαντικότητα στην κύρια 

επίδραση του ερεθίσματος. Το Γράφημα 2.2 δείχνει ότι στις βασικές 

καταγραφές, ο χρόνος εμφάνισης της Ρ100 πλησιάζει της αναμενόμενες τιμές 

~130-145 msec για τα σχετικά χαμηλά επίπεδα contrast (8 και 12%). 

 Ο πειραματικός σχεδιασμός εξασφαλίζει ότι η αναμονή του σοκ και όχι 

αυτή καθεαυτή η χορήγησή του, αποτελεί την ανεξάρτητη μεταβλητή, αφού, αν 

και το σοκ χορηγήθκε στο τέλος του πειράματος, οι εθελοντές το περίμεναν να 

συμβεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε από τα σετ 

απειλής. Με τη μέθοδό μας, όλες οι καταγραφές σε συνθήκες απειλής έγιναν 

πριν από οποιαδήποτε χορήγηση σοκ και έτσι παρακάμψαμε μια πιθανή 

πηγή σφάλματος, που θα προέκυπτε αν το σόκ χορηγούνταν στη μέση των 

υπο απειλή καταγραφών καθώς απο εκεί και μετά, το σοκ μπορεί να 

επαύξαινε με διαφορετικό τρόπο τις ηλεκτροφυσιολογικές τους αποκρίσεις 

εξαιτίας των ατομικών διαφορών τους στην ευαισθησία στο σόκ.  Σε αντίθεση 

με παλαιότερες μελέτες προφορικής απειλής (Grillon, Ameli et al. 1993, 

Bitsios, Szabadi et al. 1998, Bitsios, Szabadi et al. 1998, Bitsios, Philpott et al. 

1999), δεν  συγκρίναμε τις υπο απειλή μετρήσεις με μετρήσεις σε ενδιάμεσες 

συνθήκες «ασφάλειας», αλλά προτιμήσαμε τις βασικές μετρήσεις σαν control . 

Αυτό το κάναμε διότι εξαιτίας της αγχογόνου φύσης του πειράματος θα 

μπορούσαν να επηρεατσούν οι φυσιολογικές μας μετρήσεις ακόμα και στις 

ενδιάμεσες συνθήκες «ασφάλειας» (Baas, Kenemans et al. 2002) το οποίο θα 

μείωνε την ευαισθησία των συγκρίσεων απειλής-ασφάλειας κάτι που θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε στατιστικό σφάλμα τύπου ΙΙ.  
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Κεφάλαιο  3 

 

Πείραμα 2 : Οφθαλμικές Κινήσεις 

Προσήλωσης 
 

 

 

3 . 1  Ε ι σ α γ ω γ ή   

 

 Ένας από τους θεμελιώδεις ρόλους που επιτελεί το σύστημα 

παρακολούθησης (gaze system) είναι η προβολή και η συγκράτηση ενός 

οπτικού ερεθίσματος, που παρουσιάζει ενδιαφέρον, στην κεντρικότερη 

περιοχή του αμφιβληστροειδούς με την υψηλότερη οπτική οξύτητα (στο 

βοθρίο της ωχράς κηλίδας), με σκοπό την απαραίτητη για την αντίληψη μετα-

αμφιβληστροειδική επεξεργασία. Ακόμα και κατά την προσήλωση σε ένα 

ακίνητο ερέθισμα - αντικείμενο (οπτικά κατευθυνόμενη προσήλωση), συνεχείς, 

μικρές, ακούσιες «σακκαδικές» οφθαλμικές κινήσεις βοηθούν στην αποφυγή 

της αναμενόμενης προσαρμογής των μηχανισμών των μετά τον 

αμφιβληστροειδή φλοιωδών κυττάρων (Movshon and Lennie 1979, Webster 

and De Valois 1985) οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση, θα οδηγούσαν όχι 

μόνο σε μείωση της ευαισθησίας, αλλά ακόμα και σε πλήρη εξασθένηση (και 

εξαφάνιση) του οπτικού στόχου εξαιτίας της παρατεταμένης ακινητοποίησης 

του στο κεντρικό βοθρίο (Troxler 1804, Blakemore and Campbell 1969). Οι 

μικροσακκαδικές κινήσεις όχι μόνο αποτρέπουν τη εξασθένιση των εικόνων 

και ερεθισμάτων που προβάλλονται στον αμφιβληστροειδή, αλλά επιπλέον 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη οπτικών λεπτομερειών κρισίμων για 

την καθοδήγηση λεπτών οπτικοκινητικών δοκιμασιών ακριβείας, που 

απαιτούν το υψηλότατο επίπεδο χωρικής ανάλυσης (Steinman, Haddad et al. 

1973, Ko, Poletti et al. 2010). Επίσης, οι ακούσιες μικροσακκαδικές κινήσεις 

των οφθαλμών εκτός από τη βελτιστοποίηση της χωρικής ανάλυσης 
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θεωρούνται υπεύθυνες για το μετασχηματισμό της εικόνας σε μια αλληλουχία 

διακριτών σκηνών οι οποίες, από μία κάθε φορά, επεξεργάζονται από 

διάφορα κέντρα προσοχής και καθορίζουν τις αποφάσεις που πρόκειται να 

παρθούν (Ballard, Hayhoe et al. 1997, Ko, Poletti et al. 2010, Kowler and 

Collewijn 2010). Επομένως οι μικροσακκαδικές είναι πιθανόν να 

παρακινούνται από γνωστικές λειτουργίες και να αντικατοπτρίζουν διεργασίες 

προσοχής και στρατηγικό οπτικοκινητικό σχεδιασμό ακριβείας. 

 Η έναρξη της οπτικής ενεργοποίησης των μικροσακκαδικών εμπλέκει 

την επεξεργασία δεδομένων όχι μόνο από ινιακές, αλλά και βρεγματικές 

φλοιώδεις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και εισερχομένων σημάτων από 

τον αμφιβληστροειδή στους «νευρώνες προσήλωσης» του άνω διδυμίου 

(superior colliculus, SC), το οποίο στη συνέχεια προβάλλει στο προκινητικό 

κύκλωμα στέλεχος του εγκεφάλου και στην παρεγκεφαλίδα (Munoz and Wurtz 

1993, Munoz and Wurtz 1993, Munoz and Istvan 1998). Η καταστολή των 

ανακλαστικών μικροσακκαδικών βρίσκεται υπό τον τονικό έλεγχο του 

μετωπιαίου φλοιού και των βασικών γαγγλίων, τα οποία επίσης προβάλλουν 

στο άνω διδύμιο και στο προκινητικό κύκλωμα του εγκεφαλικού στελέχους 

(Schall 1997, Hikosaka, Takikawa et al. 2000, Munoz, Dorris et al. 2000). Η 

προσήλωση κατά την απουσία οπτικού ερεθίσματος (εκούσια προσήλωση, 

volitional fixation) είναι λιγότερο ακριβής από ότι η καθοδηγούμενη από 

ερέθισμα προσήλωση (stimulus-driven fixation) (Smyrnis, Evdokimidis et al. 

2003) και είναι πιθανό να καθοδηγείται σχεδόν αποκλειστικά από έξω-

αμφιβληστροειδικά, (προμετωπιαίοι/βασικοί γαγγλιακοί νευρώνες) 

εισερχόμενα σήματα προς τους «νευρώνες προσήλωσης» του SC (Munoz 

and Wurtz 1993, Schall 1997, Hikosaka, Takikawa et al. 2000, Munoz, Dorris 

et al. 2000). Αυτές οι προμετωπιαίες περιοχές θεωρούνται (Smyrnis, 

Kattoulas et al. 2004) οτι διατηρούν μια «νοητή» αναπαράσταση του σημείου 

προσήλωσης και συνεπώς ίσως είναι οι ίδιες περιοχές που διατηρούν την 

επεξεργασία της χωρικής μνήμης (Goldman-Rakic 1988). Είναι πλέον 

επαρκώς τεκμηριωμένο ότι μια συγκεκριμένη περιοχή του νεοφλοιού του 

μετωπιαίου λοβού (frontal lobe neocortex), το μετωπιαίο οφθαλμικό πεδίο 

(frontal eye field, FEF), εμπλέκεται εμφανώς στον έλεγχο των εκούσιων 
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οφθαλμικών κινήσεων, κατέχοντας μια συγκεκριμένη υπό-περιοχή για 

προσήλωση. Ειδικά ο ραχιαίος-πλάγιος προμετωπιαίος φλοιός (dorsolateral 

prefrontal cortex) λειτουργεί ως «εποπτική» περιοχή, αναστέλλοντας 

ανεπιθύμητες αντανακλαστικές σακκαδικές όταν απαιτείται η εκούσια 

διατήρηση της προσήλωσης (Gooding 1999). 

 Η καταστολή των μικροσακκαδικών κινήσεων αποφέρει σταθερότητα 

στην προσήλωση όμοια με αυτήν που παρατηρείται σε εκπαιδευμένους 

αθλητές όπως για παράδειγμα υψηλού επιπέδου σκοπευτές, και έχει σχετισθεί 

με την ανωτερότητα τους στην επιλεκτική και παρατεταμένη προσοχή τους (Di 

Russo, Pitzalis et al. 2003). Από την άλλη, ασταθής προσήλωση εμφανίζεται 

σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από ελλειμματική προσοχή και 

στρατηγική εξαιτίας παθολογίας στο μετωπιαίο-ταινιωτό φλοιό, όπως πχ στη 

σχιζοφρένεια (Burton, Pandita et al. 2008) και στην διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής-υπερκινητικότητας (attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD) 

(Munoz, Armstrong et al. 2003). Το χαρακτηρολογικό άγχος σχετίζεται με 

ανεπαρκή επιστράτευση των ελεγκτικών μηχανισμών προσοχής (Eysenck 

and Calvo 1992, Fox 1993, Bishop 2009) και γιαυτόν ακριβώς τον λόγο,  

αναμένεται να επιδρά στον αντανακλαστικό και εκούσιο έλεγχο των 

σακκαδικών. Η απειλή ελέγχει την οπτική προσοχή μέσω της ενεργοποίησης 

της αμυγδαλής και του βασικού πυρήνα  της τελικής  ταινίας (bed nucleus of 

the stria terminalis, BNST )(Lang, Davis et al. 2000) και γι αυτό στους 

ανθρώπους, η απειλή ανιχνεύεται κατα προτεραιότητα (Ohman, Flykt et al. 

2001). Όπως αποδείχθηκε από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, η απειλή ενισχύει την αντίληψη του contrast (Phelps, 

Ling et al. 2006) και επιταχύνει την κορυφή Ρ100 του πρώιμου κύματος των 

Οπτικών Προκλητών Δυναμικών αν και αυτό δεν συμβαίνει σε τα άτομα με 

υψηλό χαρακτηρολογικό άγχος (Laretzaki, Plainis et al. 2010). Το τελευταίο 

μάλλον οφείλεται στην υπερ-απόκριση του περι τον αμυγδαλοειδή 

συστήματος-ανιχνευτή απειλής (πριν απο τους μηχανισμούς προσοχής) 

(Mathews, Mackintosh et al. 1997) σε συνδυασμό με ανεπαρκή κινητοποίηση 

των προμετωπιαίων φλοιωδών μηχανισμών που είναι κρίσιμοι για τον 

«άνωθεν» έλεγχο (top-down) της επιλεκτικής προσοχής στην απειλή (Bishop, 
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Εθ ελον τ ές  

 

Duncan et al. 2004, Ohman 2005).   

 Στην παρούσα μελέτη προσπαθήσαμε να καθορίσουμε αν και με ποιόν 

τρόπο το χαρακτηρολογικό άγχος αλληλεπιδρά με την απειλή προκειμένου να 

επηρεάσουν άλλες σημαντικές συνιστώσες της επεξεργασίας της οπτικής 

πληροφορίας, όπως είναι η προσήλωση. Για το σκοπό αυτό εξετάζουμε τις 

επιπτώσεις της προφορικής απειλής στην καθοδηγούμενη προσήλωση (σε 

ένα μη συναισθηματικό ερέθισμα-στόχο), αλλά και την εκούσια προσήλωση εν 

τη απουσία στόχου«κενή» οθόνη) σε υγιείς εθελοντές βαθμολογημένους για 

το χαρακτηρολογικό τους άγχος. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε 

απουσία απειλής. Βασιζόμενοι στην βιβλιογραφία, προβλέψαμε σταθερότερη 

προσήλωση στην καθοδηγούμενη, σε σχέση με την εκούσια συνθήκη. 

Επιπλέον, προβλέψαμε ότι η απειλή θα επιδείνωνε (αποσταθεροποιούσε) την 

προσήλωση ειδικά στα άτομα με υψηλό χαρακτηρολογικό άγχος και αυτή η 

επιδείνωση θα ήταν πιο εμφανής στην συνθήκη εκούσιας προσήλωσης, 

καθώς η τελευταία καθορίζεται περισσότερο από τα προμετωπιαία σήματα 

εισόδου SC. Εξαιτίας των ανεπαρκών βιβλιογραφικών δεδομένων, δεν κάναμε 

καμία πρόβλεψη για τον τρόπο συσχέτισης των διαφορετικών ομάδων (υψηλό 

- χαμηλό χαρακτηρολογικό άγχος) στην προσήλωση, απουσία απειλής.  

              

3 . 2  Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α  

 

  

 

 Η παρούσα έρευνα συμμορφώνεται με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι, το 

πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ηθικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και τέλος όλοι οι εθελοντές έδωσαν γραπτά τη 

συγκατάθεση τους. Οι 44 συμμετέχοντες ηλικίας 26±5 χρόνια, επιλέχθηκαν με 

τυχαίο τρόπο ανάμεσα σε 560 υγιείς άρρενες εθελοντές, χαρακτηρισμένους 

για το άγχος τους μέσω των ευρέως αποδεκτών ερωτηματολογίων State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI-T) (Spielberger 1983). Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν 

υποβληθεί προηγουμένως σε εκτενή ιατρική και ψυχιατρική εκτίμηση, 

συμπεριλαμβανομένης και εξέτασης ναρκωτικών ουσιών, και πληρούσαν τα 
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Eye  Track ing  

 

παρακάτω κριτήρια εισαγωγής: 

 απουσία κλειστής κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης πρόσφατα ή στο 

παρελθόν 

 απουσία ιατρικών, νευρολογικών και ψυχιατρικών ευρημάτων       

 καμία λήψη συνταγογραφημένων ναρκωτικών ουσιών. 

 απουσία οφθαλμολογικής ή κερατοειδικής πάθησης πρόσφατα ή στο 

παρελθόν.  

 με φυσιολογική διόφθαλμη και έγχρωμη όραση. 

 διόρθωση της όρασης (όπου χρειάζεται) με γυαλιά για την απόσταση 

παρακολούθησης.  

Η διάμεσος του χαρακτηρολογικού άγχους όπως προέκυψε από το σύνολο  

των 560 εθελοντών, ήταν 36, η μέση τιμή του ήταν 36.45 και οι ακραίες τιμές 

ήταν 20 και 68. Οι συμμετέχοντες με τιμή STAI-T υψηλότερη από αυτήν της 

διαμέσου διαμόρφωσαν την ομάδα υψηλού χαρακτηρολογικού άγχους (ΥΧΑ) 

και εκείνοι με τιμές χαμηλότερες της διαμέσου σχημάτισαν την ομάδα χαμηλού 

χαρακτηρολογικού άγχους (ΧΧΑ). Στην πρώτη ομάδα εισήλθαν συνολικά 20 

συμμετέχοντες και στη δεύτερη οι υπόλοιποι 24. Οι μετρήσεις για όλους τους 

εθελοντές έγιναν μεταξύ 09:00π.μ και 14:00μ.μ σε μία μόνο συνεδρία.     

   

 

 

 Οι καταγραφές των κινήσεων προσήλωσης και των δύο οφθαλμών 

έγινε ταυτόχρονα με τη χρήση ανιχνευτή οφθαλμικών κινήσεων (EyeLink II, 

SR Research Ltd, Canada). Ο Eyelink II αποτελείται από δύο μικροσκοπικές 

κάμερες υπερύθρων, τοποθετημένες σε ειδική κάσκα που προσαρμόζεται στο 

κεφάλι, οι οποίες καταγράφουν τη θέση των οφθαλμών ανιχνεύοντας είτε την 

κόρη (pupil tracking) είτε το όριο κόρης-κερατοειδούς (pupil-cornea tracking). 

Μία τρίτη κάμερα παρακολουθεί και καταγράφει τη σχετική θέση του κεφαλιού 

με τέσσερεις υπέρυθρους σημειωτές που βρίσκονται τοποθετημένοι στα άκρα 

της οθόνης προβολής. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, ο ανιχνευτής Eyelink II 

παρέχει χωρική ανάλυση υψηλότερη από 0.01ο όταν πρόκειται για διδιάστατη 

καταγραφή των οφθαλμών. Στο παρών ερευνητικό πρωτόκολλο, έγιναν 
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Υποκ ε ιμ εν ικ ές   Μετρή σε ις  

καταγραφές τόσο των οριζόντιων, όσο και των κάθετων οφθαλμικών θέσεων, 

με τη χρήση της μεθόδου ανίχνευσης του ορίου κόρης-κερατοειδούς, με 

συχνότητα δειγματοληψίας 250Hz. Κατά τη διάρκεια όλων των καταγραφών, 

οι εθελοντές κάθονταν ενώ το πηγούνι τους ήταν σταθεροποιημένο με chin 

rest, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ανεπιθύμητες κινήσεις του κεφαλιού. Πριν 

από κάθε μέτρηση λάμβανε χώρα βαθμονόμηση και έλεγχος αξιοπιστίας της 

βαθμονόμησης (Calibration - Validation), ώστε να συσχετισθούν τα 

εξαγόμενα αποτελέσματα.   

      

 

 

 Η διάθεση και τα συναισθήματα του κάθε εθελοντή αυτό- 

αξιολογήθηκαν μέσω κλιμάκων οπτικού αναλόγου 16 θεμάτων (Visual 

Analog Scales, VAS), οι οποίες αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση 

των αλλαγών που προκαλούν στη διάθεση αλλά και στην εγρήγορση τα 

υπνωτικά φάρμακα (Aitken 1969, Norris 1971). Ακολούθως, αυτές οι κλίμακες 

διαπιστώθηκε ότι ήταν πολύ ευαίσθητες σε στιγμιαίες αλλαγές της 

ψυχολογικής κατάστασης προκαλούμενες από ψυχολογικές μεθοδεύσεις 

όπως είναι για παράδειγμα η προφορική απειλή (Bitsios 1996, Bitsios, 

Szabadi et al. 1998a, Bitsios, Szabadi et al. 1998b). Οι κλίμακες οπτικών 

αναλόγων είναι ευκολότερες και γρηγορότερες (<60sec) στη βαθμολόγηση 

από την κλίμακα περιστασιακού (state) άγχους του Spielberger, υπολογίζουν 

βραχείες αλλαγές του άγχους και μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα στην 

εγρήγορση και το συναίσθημα του άγχους. Το παραπάνω είναι πολύ 

σημαντικό καθώς παλαιότερες μελέτες απέδειξαν ότι η εγρήγορση είναι 

δυνατόν να αυξάνεται χωρίς αυτό να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του 

άγχους (Bitsios, Szabadi et al. 2004).Οι εξαγόμενες, από τα ερωτηματολόγια, 

τιμές (mm) κάθε εθελοντή πολλαπλασιάζονταν με ένα σταθμισμένο 

συντελεστή ανάλογα με τον αντίστοιχο παράγοντα φόρτισης και οι 

σταθμισμένες πλέον τιμές κατανέμονται στους παράγοντες «άγχους», 

«εγρήγορσης» και «δυσφορίας» με βάση μια ανάλυση βασικών παραγόντων 

(Bond and Lader 1974). Από τις σταθμισμένες τιμές κάθε παράγοντα 
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Μέρος  1 .  Πε ιρ αματ ικ ή  Δ ιαδ ικ ασ ία  κα ι  Εξο ικ ε ίωση  

προέκυψε μία μέση τιμή η οποία και χρησιμοποιήθηκε στη στατιστική 

ανάλυση.         

 

 

 

 Οι εθελοντές εκ των προτέρων ενημερώνονταν για τη συμμετοχή τους 

σε μια συνεδρία όπου θα ελέγχονταν για τη σταθερότητα της προσήλωσης 

τους υπό διάφορες ψυχολογικές συνθήκες σχετικές με το άγχος. Πριν την 

έναρξη των καταγραφών, όλοι οι συμμετέχοντες ξεκουράζονταν για 5 λεπτά, 

κατά τη διάρκεια των οποίων αξιολογούσαν οι ίδιοι τόσο το άγχος τους, όσο 

και την εγρήγορση και τη διάθεσή τους συμπληρώνοντας τις κλίμακες οπτικού 

αναλόγου (VAS). Ο κυρίαρχος οφθαλμός καθορίστηκε ζητώντας από τον 

εθελοντή να κοιτάξει μέσα από μια οπή στο κέντρο μιας κάρτας μεγέθους Α4, 

κρατώντας την και με τα δύο χέρια μακριά από το σώμα του. Ακολούθως, 

λαμβάνονταν τα δεδομένα των οφθαλμικών θέσεων, διόφθαλμα και για τις 

δύο συνθήκες παρακολούθησης, με τρόπο αντισταθμιστικό ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες. Η μία συνθήκη αφορούσε την εκούσια προσήλωση (volitional 

fixation) κατά την οποία δεν υπήρχε ερέθισμα στην οθόνη και την 

καθοδηγούμενη από το ερέθισμα προσήλωση (stimulus-driven fixation), 

στην οποία ζητήθηκε από κάθε εθελοντή να διατηρεί την προσήλωση του στο 

κέντρο της οθόνης, παρουσία ερεθίσματος. Η προβολή του ερεθίσματος έγινε 

σε απόσταση 100cm από τον εθελοντή, σε οθόνη υψηλής ανάλυσης 21’’ Sony 

GDM F-520 CRT που υποστηρίζεται από υψηλής ανάλυσης κάρτα γραφικών 

VSG 2/5 (Cambridge Research Systems Ltd., UK). Το ερέθισμα που 

χρησιμοποιήθηκε στις καταγραφές ήταν ένας κυκλικός στόχος (profiled spot) 

με συμμετρικά ακτινική χωρική διαμόρφωση «θολερότητας», με σταθερή 

φωτεινότητα στην κεντρική (0.5ο) διάμετρο του στόχου η οποία αυξανόταν 

συνημιτονοειδώς στη μία περιοχή διαμέτρου από 0.50 έως 0.75ο (προς τα 

άκρα του στόχου προσήλωσης) (Εικόνα 3.1) 

 

 

 

 



48 | Π ε ί ρ α μ α  2 :  Ο φ θ α λ μ ι κ έ ς  Κ ι ν ή σ ε ι ς  Π ρ ο σ ή λ ω σ η ς  –  

Π α ρ ο υ σ ί α σ η  Α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  

 

Αξιολόγηση Οπτικής και Στρατηγικής Επεξεργασίας σε Συνθήκες Άγχους 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1. Το χωρικό προφίλ το ερεθίσματος προσήλωσης 

 

Το contrast του ερεθίσματος σύφμωνα με το νόμο του Weber, ήταν 40%, ενώ 

η διάρκεια προβολής στην οθόνη ήταν 15 sec. Η φωτεινότητα της οθόνης 

(background) ήταν L = 30 cd/m2 (χρωματικές συντεταγμένες: x=0.310, 

y=0.316).  

 Οι καταγραφές σε αυτό το πρώτο πειραματικό μέρος στην 

πραγματικότητα βοήθησαν στην «εκπαίδευση» και εξοικείωση των εθελοντών 

με την πειραματική διαδικασία και για το σκοπό αυτό εξαιρέθηκαν από την 

περαιτέρω ανάλυση. Στο τέλος του πρώτου μέρους της συνεδρίας, οι 

συμμετέχοντες αυτό-αξιολογήθηκαν και πάλι με τα ερωτηματολόγια VAS, τα 

οποία παρείχαν τώρα πιο αξιόπιστες βασικές τιμές (baseline) καθώς δεν  

επηρεάζονταν πια από υπερβολική εγρήγορση (εκ της έλλειψης εξοικείωσης 

με τις διαδικασίες του πειράματος). Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες λάμβαναν 

λεπτομερείς οδηγίες, όπως θα δούμε παρακάτω, για το δεύτερο μέρος. 

Υπενθυμίζαμε ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν αν δεν το επιθυμούν, 

παρόλα αυτά όλοι δέχτηκαν να προχωρήσουν και υπέγραψαν έντυπο 

συγκατάθεσης για το επόμενο μέρος της συνεδρίας.     

 

 

 

 

 

d/4 

Σταθερή Φωτεινότητα (d/2) 

Διάμετρος Στόχου (d) 

Φ
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Μέρος  2 .  Κύρ ια  Συν εδρ ία   

 

 

 

 Οι δύο συνθήκες παρακολούθησης του ερεθίσματος που περιγράψαμε 

παραπάνω, επανελήφθησαν με την ίδια σειρά μεταξύ των εθελοντών όπως 

έγινε κατά την εξοικείωση του πρώτου μέρους, αλλά σε δύο διαφορετικές 

ψυχολογικές περιόδους κατά τις οποίες η μία περιείχε προφορική απειλή 

(Περίοδος «Απειλής») και η άλλη όχι (Περίοδος «Ασφάλειας»). Το 

πρωτόκολλο που ακολουθήσαμε έχει περιγραφεί ήδη λεπτομερώς (Bitsios, 

Szabadi et al. 2002, Hourdaki, Giakoumaki et al. 2005, Laretzaki, Plainis et al. 

2010). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η προφορική απειλή αφορούσε ηλεκτρικό 

σοκ, προερχόμενο από γεννήτρια Grass (SD 9), μόνο κατά την περίοδο 

απειλής, η οποία συνδεόταν  μέσω επιφανειακών ηλεκτροδίων αργύρου στον 

αριστερό καρπό του εθελοντή επικαλύπτοντας το ενδιάμεσο νεύρο του. Πριν 

και μετά την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων αυτών, οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωναν τα ερωτηματολόγια VAS (Εικόνα vi, Παράρτημα Ι), ώστε να 

ελεγχθεί αν η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων, το οποίο αποτελεί πολύ ισχυρό 

(contextual)  απειλητικό ερέθισμα (Baas, Kenemans et al. 2002) επιφέρει 

ικανοποιητικά επίπεδα άγχους. Σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί 

στους εθελοντές, θα έπρεπε να αναμένουν συνολικά 1-3 ηλεκτρικά σοκ, αλλά 

δεν ήταν ενήμεροι ούτε για τον ακριβή αριθμό, ούτε και για το χρόνο παροχής 

του/τους. Τα «σοκ» αυτά υποτίθεται ότι θα προκαλούσαν, σύμφωνα με τις 

περιγραφές μας,  μία «βραχύχρονη δυσάρεστη αίσθηση, εντοπισμένη στον 

καρπό». Στην πραγματικότητα, δεν δόθηκε κανένα ηλεκτρικό σοκ, καθώς το 

πραγματικό ενδιαφέρον βρίσκεται μόνο στο αίσθημα της απειλής που 

προκαλεί η αναμονή του.  

 Οι μισοί (Ν=22) συμμετέχοντες από κάθε ομάδα χαρακτηρολογικού 

άγχους ξεκίνησαν με τη συνθήκη «ασφάλειας» και οι υπόλοιποι μισοί (Ν=22) 

με τη συνθήκη «απειλής». Για το λόγο αυτό υπήρχαν στην πραγματικότητα 4 

συνθήκες καταγραφής για κάθε εθελοντή όπως φαίνεται στον παρακάτω 

Πίνακα 3.1, που εφαρμόζονταν αντισταθμιστικά (counterbalanced ).    
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Επεξεργ ασ ία  Δ εδομένων  κα ι  Αν άλυση  

 

 
Εκούσια Προσήλωση Καθοδηγούμενη 

Προσήλωση 

«Ασφάλεια» 1
η 
 Συνθήκη 2

η 
 Συνθήκη 

«Απειλή»  3
η 
 Συνθήκη 4

η 
 Συνθήκη 

 

Πίνακας 3.1. Οι τέσσερεις συνθήκες της πειραματικής διαδικασίας 

 

 

 

 

 

 Για την ανάλυση των δεδομένων αναπτύχθηκε ειδικός κώδικας 

χρησιμοποιώντας υπολογιστικό πρόγραμμα (Matlab vs. 7.6.0.324), ο οποίος 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ. Η προσήλωση του κάθε συμμετέχοντα 

χαρακτηρίστηκε μέσω της σταθερότητας της προσήλωσης (περιοχή 

προσήλωσης), η οποία υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τα Περιγράμματα των 

Διμεταβλητών Ελλειπτικών Περιοχών (Bivariate Ellipse Contour Areas, 

BCEAs) (Steinman 1965). Αν υποτεθεί ότι οι καταγεγραμμένες θέσεις 

προσήλωσης ακολουθούν δισδιάστατη κανονική κατανομή, το εμβαδόν κάθε 

έλλειψης μπορεί να υπολογιστεί από την Εξίσωση 3.1, όπου σΗ και σν οι 

τυπικές αποκλίσεις της θέσεις πάνω από τον οριζόντιο (x) και τον κάθετο (y) 

μεσημβρινό αντίστοιχα, ενώ ρ η συμμεταβλητότητα των δύο συνιστωσών (x,y) 

θέσης. Η σταθερά k αφορά το όριο εμπιστοσύνης για την έλλειψη, δηλαδή την 

πιθανότητα (Ρ) μια μέτρηση να βρίσκεται μέσα στα όρια της ελλειπτικής 

περιοχής (Εξίσωση 3.2), ενώ e είναι η βάση των νεπερείων λογαρίθμων.  

       

 

 

 

 

Η τιμή k=1 περιγράφει την προσήλωση για το 63,2% του χρόνου (τα σημεία 

1

2 2
νH

BCEA = 2kπσ σ (1-ρ )
Εξίσωση 3.1 

-k
Ρ = 1-e Εξίσωση 3.2 
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προσήλωσης ήταν διεσπαρμένα ±1 τυπική απόκλιση από τη μέση τιμή τους) 

(Steinman 1965). Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε η τιμή του k=1.14 και οι 

ελλειπτικές περιοχές σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνουν 

το 68% των καταγραφών (Γράφημα 3.2). Υψηλότερες τιμές του k (για 

παράδειγμα k=1.96) δοκιμάστηκαν αλλά είχαν ως αποτέλεσμα λιγότερο 

επαναλαμβανόμενες BCEAs, λόγω της ενσωμάτωσης και των θέσεων που 

βρίσκονταν στη διαχωριστική γραμμή (ακραίες τιμές). Η προσήλωση 

εκφράστηκε σε μονάδες εμβαδού της οπτικής γωνίας  (arcmin2), ενώ οι 

βλεφαρισμοί αναγνωρίστηκαν τόσο για την οριζόντια όσο και για την κάθετη 

θέση του οφθαλμού, χρησιμοποιώντας στον υπολογιστικό κώδικα αλγόριθμο, 

και αφαιρέθηκαν από την περαιτέρω ανάλυση των καταγραφών 

απορρίπτοντας όλα τα δεδομένα για τη θέση του οφθαλμού 0.1 sec πριν την 

έναρξη και 0.1 sec μετά το πέρας του κάθε βλεφαρισμού. 

 Οι ελλειπτικές περιοχές αποτέλεσαν τις βασικές μεταβλητές 

ενδιαφέροντος και στις τέσσερεις συνθήκες (Πίνακας 3.1) και το 

χαρακτηρολογικό άγχος αποτέλεσε την κύρια έκθεση. Όλες οι βαθμολογίες 

(σκορ) εισήλθαν στην ανάλυση ως συνεχείς μεταβλητές. Κατά τη στατιστική 

ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν γραμμικά πολυμεταβλητά μοντέλα 

παλινδρόμησης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα 

στο χαρακτηρολογικό άγχος και στις ελλειπτικές περιοχές, αφού πρώτα γίνουν 

οι απαραίτητες προσαρμογές λόγω των μεταβολών που επέφερε η απειλή 

στο περιστασιακό άγχος (οριζόμενο ως η διαφορά  «Μετά-Πριν» την 

τοποθέτηση ηλεκτροδίων στα VAS ερωτηματολόγια άγχους), της ηλικίας, του 

μορφωτικού επιπέδου και της συνήθειας του καπνίσματος.  

 Επιπρόσθετα, ακολουθήσαμε και μια κατηγορική προσέγγιση, 

χωρίζοντας τις ομάδες σε τέταρτα (tertiles) ανάλογα με την τιμή 

χαρακτηρολογικού άγχους και συγκρίνοντας τις ακραίες υποομάδες που 

δημιουργήθηκαν. Η τιμή cut-off χαρακτηρολογικού άγχους για το μικρότερο 

και μεγαλύτερο τέταρτο, από την αρχική ομάδα των 560 συμμετεχόντων,  

ήταν 33 και 40 αντίστοιχα. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι εθελοντές που 

εισέρχονταν στο πρωτόκολλο και εμφάνιζαν τιμή STAI-T υψηλότερη του 40 

σχημάτισαν την ομάδα υψηλού χαρακτηρολογικού άγχους (ΥΧΑ, n = 14) ενώ 
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οι εθελοντές με τιμές μικρότερες του 33 σχημάτισαν την ομάδα χαμηλού 

χαρακτηρολογικού άγχους (ΧΧΑ, n = 14). Για την ανάλυση αυτή οι ελλειπτικές 

περιοχές μελετήθηκαν μέσω Ανάλυσης Διασποράς Επαναλαμβανόμενων 

Μετρήσεων Μικτού Μοντέλου (Mixed Model Repeated Measures ANOVA) 

λαμβάνοντας την ψυχολογική περίοδο (ασφάλεια/απειλή), τη συνθήκη 

παρακολούθησης (εκούσια/καθοδηγούμενη) ως τον ενδοϋποκειμενικό 

παράγοντα και το χαρακτηρολογικό άγχος ως τον μεταξύ των υποκειμένων 

παράγοντα(between subject factor). Οι τιμές των κλιμάκων VAS πριν αλλά 

και μετά την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων για την κατάσταση «εγρήγορσης», 

«άγχους» αλλά και «δυσφορίας» συγκρίθηκαν μέσω ξεχωριστών 2 x 2 

(ομάδας x περίσταση) ANOVAs.  

 

3 . 3  Π α ρ ο υ σ ί α σ η  Α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  

 

 Μονάχα 4 συμμετέχοντες (STAI-T score: 34,35,35 και 65) εξαιρέθηκαν 

λόγω της εξαιρετικά φτωχής προσήλωσης, η οποία επέφερε κενές θέσεις στο 

φύλλο δεδομένων του SPSS ή λόγω πολύ διευρυμένων ελλείψεων και κατά 

συνέπεια αναξιόπιστων καταγραφών. Συνολικά, 40 εθελοντές, από τους 44 

που ξεκίνησαν, συμπεριελήφθησαν στην ανάλυση, το προφίλ των οποίων 

φαίνεται στο Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι (ομάδα Χ.Χ.Α., n=14 και η ομάδα 

Υ.Χ.Α., n=13). Αν και οι δύο ομάδες διέφεραν σημαντικά ως προς τις τιμές του 

χαρακτηρολογικού άγχους, δεν υπήρχαν διαφορές στις δημογραφικές 

μεταβλητές ή στο περιστασιακό άγχος (VAS), δυσφορία και εγρήγορση των 

αρχικών βασικών τιμών. Οι αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης 

αποκάλυψαν ότι το χαρακτηρολογικό άγχος αποτελεί τη μοναδική σημαντική 

πρόβλεψη των BCEAs τόσο κατά την εκούσια παρακολούθηση υπό απειλή 

(beta:0.598; t = 4.5; p < 0.001), όσο και κατά την καθοδηγούμενη, από το 

ερέθισμα, παρακολούθηση υπό απειλή (beta:0.384; t = 2.4; p < 0.05), 

εξηγώντας το 43% και 15.8% της διακύμανσης των BCEAs αντίστοιχα. Οι 

μεταβολές στα επίπεδα άγχους λόγω της απειλής, όπως αυτά αξιολογήθηκαν 

από τις κλίμακες VAS, καθώς και η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το 

κάπνισμα δεν έδωσαν καμία πρόβλεψη για την BCEA σε καμία από τις δύο 
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Υποκ ε ιμ εν ικ ές  Μετρή σε ις  

συνθήκες απειλής (για όλα t<1 και p>0.5). Καμία σημαντική συσχέτιση δεν 

προέκυψε ανάμεσα στις BCEAs κατά τη διάρκεια της εκούσιας/ασφαλούς ή 

της καθοδηγούμενης/ασφαλούς συνθήκης και του χαρακτηρολογικού ή του, 

λόγω της απειλής, περιστασιακού (state) άγχους. Οι τιμές των συντελεστών 

Pearson μεταξύ χαρακτηρολογικού άγχους και BCEA βρέθηκαν 

0.630(p<0.001), 0.327(p<0.02), 0.262(p< 0.1) και 0.098(p>0.5) για τις 

συνθήκες «εκούσια/απειλή», «καθοδηγούμενη/απειλή», «εκούσια/ασφάλεια» 

και «καθοδηγούμενη/ασφάλεια» αντίστοιχα.         

 

 

 

  

 Το Γράφημα 3.1 παριστάνει τις μέσες τιμές της περιστασιακής 

διάθεσης και συναισθημάτων κάθε ομάδας, όπως αξιολογήθηκαν από τις 

κλίμακες VAS την ημέρα των καταγραφών. 

 

 

      

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3.1.  Η διαφορά στο περιστασιακό άγχος, εγρήγορση και δυσφορία όπως προέκυψε  από τις 

μετρήσεις πριν και μετά τις οδηγίες και την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων για τη συνθήκη Ασφάλειας 

(ανοιχτές γκρι στήλες) και Απειλής (σκούρες γκρι στήλες).Οι στήλες αναφέρονται στις μέσες τιμές των 

ομάδων και οι μπάρες τα τυπικά σφάλματα μέσων τιμών. 

* σημαντική διαφορά από την αντίστοιχη τιμή άγχους πριν την τοποθέτηση ηλεκτροδίων 

# σημαντική διαφορά από την αντίστοιχη τιμή άγχους μετά την τοποθέτηση ηλεκτροδίων της ομάδας 
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 Το περιστασιακό άγχος και η εγρήγορση εμφανίζουν αυξητικές τάσεις 

μετά την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων, όπως μαρτυρά η σημαντικότητα ή η 

τάση που παρουσιάζει η κύρια επίδραση του γεγονότος (by significant or 

trend level occasion main effects ) (F(1,26)=4.2, p<0.05), η οποία προκάλεσε 

μεγαλύτερο άγχος στην ομάδα με υψηλό χαρακτηρολογικό άγχος (Υ.Χ.Α.), 

όπως μαρτυρά η σημαντική αλληλεπίδραση της ομάδας σε κάθε περίσταση 

(F(1,26) =4.9, p<0.05). Η επίδραση της ομάδας αλλά και οι αλληλεπιδράσεις 

της δυσφορίας ή της εγρήγορσης, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από τα VAS, δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά (για όλες τις τιμές F<1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



55 | Π ε ί ρ α μ α  2 :  Ο φ θ α λ μ ι κ έ ς  Κ ι ν ή σ ε ι ς  Π ρ ο σ ή λ ω σ η ς  –  

Π α ρ ο υ σ ί α σ η  Α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  

 

Αξιολόγηση Οπτικής και Στρατηγικής Επεξεργασίας σε Συνθήκες Άγχους 

 

Στα θερότ ητα  τ ης  Πρ οσήλωσης  
 

 

 

 Τα δεδομένα της θέσης του οφθαλμού για τις δύο ψυχολογικές 

περιόδους της ασφάλειας και της απειλής, τόσο για την εκούσια όσο και για 

την καθοδηγούμενη προσήλωση καθ’ όλη τη διάρκεια των καταγραφών (15 

sec) παριστάνονται στο παρακάτω Γράφημα 3.2 διασποράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Γράφημα 3.2.  Τα σημεία προσήλωσης και οι προσαρμοσμένες σε αυτά ελλειπτικές περιοχές (BCEAs) 

απουσία (εκούσια) και παρουσία (καθοδηγούμενη) στόχου στην οθόνη προβολής, για δύο εθελοντές 

(έναν από την ομάδα με χαμηλό και έναν από την ομάδα με υψηλό χαρακτηρολογικό άγχος). Οι 

ελλείψεις μαύρου χρώματος αφορούν τις καταγραφές κατά την περίοδο της ασφαλούς ψυχολογικής 

παρακολούθησης και με γκρι χρώμα της περιόδου απειλής. Κάθε BCEA περιλαμβάνει το 68% των 

σημείων προσήλωσης από το σύνολο των  15 sec καταγραφής. Η κλίμακα κάτω δεξιά αναπαριστά το 

εύρος της προσήλωσης (περιοχή προσήλωσης) . 

 

 Στα διαγράμματα απεικονίζονται οι καταγραφές δύο μόνο εθελοντών, 

ενός από την ομάδα χαμηλού χαρακτηρολογικού άγχους (ΧΧΑ) και ενός από 

την ομάδα του υψηλού (ΥΧΑ). Οι ελλείψεις που εφαρμόστηκαν στα δεδομένα 

αυτά καταδεικνύουν ότι η προσήλωση είναι σταθερότερη κατά την 

υποβοηθούμενη από το στόχο παρακολούθηση (καθοδηγούμενη), υπό 

συνθήκη ασφάλειας και για τον εθελοντή με χαμηλό ΧΑ.  

 Στο Γράφημα 3.3 παρουσιάζονται οι BCEAs και για τις δύο ομάδες 

 

 

 

 

                   Εκούσια  Προσήλωση                                     Καθοδηγούμενη   Προσήλωση 
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χαρακτηρολογικού άγχους, για τις δύο ψυχολογικές περιόδους (ασφάλειας- 

απειλής) και για τις δύο συνθήκες παρακολούθησης (εκούσια- καθοδηγούμενη 

προσήλωση). Όπως είναι εμφανές, η ομάδα του ΥΧΑ, συγκρινόμενη με αυτή 

του ΧΧΑ, παρουσιάζει κατά μέσο όρο ευρύτερες ελλειπτικές περιοχές, 

ιδιαίτερα για τη συνθήκη εκούσιας προσήλωσης κατά την περίοδο απειλής. 

Αυτές οι πρώτες εντυπώσεις επιβεβαιώθηκαν από τη  2x2x2 (ψυχολογική 

περίοδο x συνθήκη παρακολούθησης x ομάδα) ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA) κατά την οποία βρέθηκε σημαντική επίδραση όχι μόνο της ομάδας 

[F(1,26)=6.8, p<0.05], της ψυχολογικής περιόδου  [F(1,26)=13.8, p<0.001] και 

της συνθήκης παρακολούθησης [F(1,26)=17.9, p<0.001], αλλά και σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ομάδας και ψυχολογικής περιόδου [F(1,26)=8.5, 

p<0.01], μεταξύ της ομάδας και της συνθήκης παρακολούθησης  [F(1,26)=5.5, 

p=0.05] και μεταξύ της ψυχολογικής περιόδου και της συνθήκης 

παρακολούθησης [F(1,26)=8.2, p<0.01]. Η τριπλή αλληλεπίδραση 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντική τάση [F(1,26)=3.2, p=0.083].Ακολούθησε 

ανάλυση συνδιακύμανσης ANCOVA κατά την οποία το περιστασιακό άγχος (2) 

αποτέλεσε τον παράγοντα συνδιακύμανσης και τα παραπάνω αποτελέσματα 

διατηρήθηκαν, με εξαίρεση την επίδραση της ομάδας  

 Με σκοπό να γίνει πιο ευδιάκριτη η επίδραση τόσο της ψυχολογικής 

συνθήκης (απειλή, ασφάλεια), όσο και της συνθήκης παρακολούθησης 

(εκούσια, καθοδηγούμενη), τα δεδομένα των ελλειπτικών περιοχών 

προσήλωσης κάθε εθελοντή κανονικοποιήθηκαν.  

 

 

 Στο Γράφημα 3.4 απεικονίζεται ο λόγος της προσήλωσης (BCEAs 

απειλής/ βασικές τιμές) και για τις δύο συνθήκες παρακολούθησης και για τις 

δύο ομάδες χαρακτηρολογικού άγχους.  

 

 

 

 

(2) Το περιστασιακό άγχος υπολογίστηκε ως η διαφορά: (VAS scores)μετά τα ηλεκτρόδια - (VAS scores)πριν τα 

ηλεκτρόδια  των κανονικοποιημένων (με βάση τη διαφορά από τις αρχικές μετρήσεις) τιμών. 
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Γράφημα 3.3. Γραφική παράσταση των περιοχών προσήλωσης (εμβαδά των BCEAs) για την εκούσια 

(αριστερά) και για την καθοδηγούμενη (δεξιά) προσήλωση κατά τη διάρκεια των δύο ψυχολογικών 

περιόδων Ασφάλειας και Απειλής, τόσο για την ομάδα με χαμηλό (Χ.Χ.Α) όσο και γι αυτή με υψηλό 

(Υ.Χ.A) χαρακτηρολογικό άγχος. Τα δεδομένα αναπαριστούν τις μέσες τιμές και οι μπάρες το +/-1 

τυπικό σφάλμα μέσης τιμής.  

 

 Τιμή του λόγου ίση  με την μονάδα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία 

διαφορά μεταξύ της ψυχολογικής συνθήκης απειλής και των βασικών 

(baseline) τιμών, ενώ τιμές μεγαλύτερες της μονάδας σημαίνουν ότι κατά τη 

συνθήκη απειλής η σταθερότητα της προσήλωσης υποβαθμίστηκε (μεγάλο 

εμβαδόν BCEA σε σχέση με την βασική κατάσταση). Από το γράφημα είναι 

εμφανές ότι ο λόγος της προσήλωσης αυξάνεται στην ομάδα υψηλού 

χαρακτηρολογικού άγχους (ΥΧΑ) συγκρινόμενος με αυτόν της ομάδας με 

χαμηλό (ΧΧΑ), ενώ αυτή η επίδραση γίνεται πολύ πιό έντονη κατά τη διάρκεια 

της εκούσιας προσήλωσης. 
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Γράφημα 3.4. Γραφική παράσταση του λόγου προσήλωσης (εμβαδά των BCEAs απειλής/ασφάλειας) 

κατά τη διάρκεια εκούσιας και καθοδηγούμενης  προσήλωσης, τόσο για την ομάδα με υψηλό Χ.Α., όσο 

και για την ομάδα με χαμηλό Χ.Α. Για τιμή του λόγου προσήλωσης ίση με μονάδα, δεν παρατηρείται 

διαφοροποίηση μεταξύ συνθήκης ασφάλειας και απειλής. Οι τιμές αναπαριστούν τις μέσες τιμές των 

ομάδων και οι μπάρες το τυπικό σφάλμα μέσης τιμής.  
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3 . 4  Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  

 

 Στη μελέτη που παρουσιάσαμε, εξετάστηκε η ικανότητα υγιών ανδρών 

να διατηρούν ηθελημένα την προσήλωση υπό τέσσερεις διαφορετικές 

συνθήκες: παρουσία και απουσία ενός ορατού (συναισθηματικά ουδέτερου) 

στόχου προσήλωσης στην οθόνη σε απειλητικό ή ασφαλές περιβάλλον. 

Διαπιστώσαμε ότι η ικανότητα προσήλωσης επιδεινώνονταν γενικά κατά τη 

διάρκεια της εκούσιας συνθήκης, συγκριτικά με την καθοδηγούμενη από το 

ερέθισμα προσήλωση, γεγονός που βρίσκεται σε συμφωνία με παλαιότερες 

μελέτες (Sansbury, Skavenski et al. 1973, Smyrnis, Kattoulas et al. 2004), 

ωστόσο, η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που έδειξε ότι αυτό  είναι πιό 

εμφανές σε συνθήκες απειλής. Επιπλέον, είναι η πρώτη έρευνα που 

καταδεικνύει ότι το άγχος επηρεάζει την ικανότητα της προσήλωσης. Ενώ 

φαίνεται οτι οι εθελοντές με υψηλό Χ.Α. έχουν ασταθή προσήλωση ακόμα και 

απουσία απειλής, αυτή η αστάθεια γίνεται εντονότερη υπό απειλή ή κατά τη 

διάρκεια της εκούσιας προσήλωσης. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η 

απειλή από μόνη της δεν επαρκεί για την αποσταθεροποίηση της 

προσήλωσης, ιδιαίτερα της καθοδηγούμενης. Η αστάθεια της προσήλωσης 

συνδέεται πρωταρχικά με το υψηλό χαρακτηρολογικό άγχος, με την απειλή να 

επιδρά προσθετικά, γεγονός που γίνεται πιο καταφανές στην εκούσια 

(απουσία στόχου) προσήλωση , όταν δηλαδή η τελευταία διαμεσολαβείται 

κυρίως από εξω-αμφιβληστροειδικά, φλοιικά σήματα . 

Τα αποτελέσματα μας είναι παρόμοια είτε με κατηγορικές, είτε με 

συνεχείς αναλύσεις και δεν μπορούν να αποδοθούν σε δημογραφικές 

διαφορές ή διαφορές στην συναισθηματική κατάσταση των εξεταζομένων πριν 

από την έναρξη των καταγραφών, καθώς οι δύο ομάδες ήταν πανομοιότυπες. 

Οι διαδικασίες προφορικής απειλής που χρησιμοποιήσαμε ανέβασαν 

επιτυχώς το άγχος των εξεταζομένων, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη 

σημαντική αύξηση του επιπέδου άγχους και εγρήγορσης των κλιμάκων VAS 

και στις δύο ομάδες ιδιαίτερα στην ομάδα υψηλού χαρακτηρολογικού άγχους, 

όπως αποδεικνύει η σημαντική αλληλεπίδραση της ομάδας Χ περίσταση.   
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Το περιστασιακό άγχος αντανακλά ένα συνδυασμό χαρακτηρολογικού άγχους 

και των τρεχόντων περιβαντολλογικών επιδράσεων στο συναίσθημα . Η 

ανεπαρκής ικανότητα προσήλωσης στην ομάδα υψηλού Χ.Α. κατά τη 

συνθήκη απειλής, θα μπορούσε επομένως να οφείλεται στο συνδυασμό 

υψηλότερου χαρακτηρολογικού και περιστασιακού άγχους στη συγκεκριμένη 

συνθήκη. Υπάρχουν αρκετές αιτίες, που εκ πρώτης όψεως αντιτίθενται στην 

παραπάνω πιθανότητα: 

 οι παλινδρομήσεις προσαρμόστηκαν για το περιστασιακό άγχος και 

στις κατηγορικές  αναλύσεις,  οι επιδράσεις του χαρακτηρολογικού 

άγχους στην προσήλωση επέζησαν έπειτα από τη συνδιακύμανση για 

το εκ της απειλής προερχόμενο περιστασιακό άγχος, 

 το τρέχον (περιστασιακό) άγχος δεν έχει βρεθεί να επιδρά στην 

ικανότητα προσήλωσης , σύμφωνα με παλαιότερες μελέτες (Smyrnis, 

Kattoulas et al. 2004) και 

 η κύρια επίδραση της ομάδας κατά τις κατηγορικές αναλύσεις δείχνει 

ασταθέστερη προσήλωση της ομάδας του υψηλού χαρακτηρολογικού 

άγχους, ακόμα και κατά τη συνθήκη ασφάλειας. Αυτό αντανακλά μια 

συνεχή ευαισθησία στο άγχος παρά μια συμπτωματική (παροδική) 

αύξηση του άγχους εξαιτίας της απειλής. 

 

Βέβαια, ίσως δεν είναι σωστό να υποθέτουμε ότι μια «ασφαλής» συνθήκη 

μέσα σε ένα αγχογόνο πλαίσιο, όπως είναι ένα πείραμα αναμονής ηλεκτρικού 

σοκ, δεν συνδέεται και αυτή με κάποια αύξηση  του περιστασιακού άγχους. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ελέγξαμε την προσήλωση κατά τη 

διάρκεια της εξοικείωσης των εθελοντών που έλαβε χώρα πριν την έκθεση 

τους στις αγχογόνες οδηγίες προφορικής απειλής. Η ανάλυση αυτών των 

δεδομένων αποκάλυψε ένα πανομοιότυπο μοτίβο με αυτό που παρατηρήθηκε 

κατά τη διάρκεια των περιόδων «ασφάλειας» του 2ου Μέρους, δηλαδή 

ασταθέστερη προσήλωση των εθελοντών με υψηλό Χ.Α. και στις δύο 

συνθήκες παρακολούθησης, που επιτείνονταν κατά την εκούσια συνθήκη.  

Τέλος, κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι ειδικά 

για το χαρακτηρολογικό άγχος ή ότι μια υποτιθέμενη αλληλεπίδραση του 
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χαρακτηρολογικού άγχους με άλλες συννοσηρά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας βρίσκονται στη βάση αυτών των παρατηρήσεων. Αν και η 

πιθανότητα αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς, είναι αξιοσημείωτο ότι η 

σχιζοτυπία, μία από της καλύτερα χαρακτηρισμένες και μετρήσιμες τάσεις της 

προσωπικότητας που είναι συχνά συννοσηρή με το άγχος, δεν συνδέεται με 

την ανεπαρκή προσήλωση είτε παρουσία είτε απουσία στόχου (Thaker, 

Cassady et al. 1996, Gooding, Grabowski et al. 2000, Smyrnis, Kattoulas et al. 

2004).                  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ικανότητα 

προσήλωσης στις δύο διαφορετικές συνθήκες, παρουσία και απουσία οπτικού 

ερεθίσματος, διαφοροποιήθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες χαρακτηρολογικού 

άγχους των υγιών εθελοντών. Είναι εντυπωσιακό ότι η ομάδα με υψηλό Χ.Α., 

συγκρινόμενη με αυτήν του χαμηλού Χ.Α., εμφάνισε ασταθή προσήλωση ήδη 

από την ψυχολογικά ασφαλή και  καθοδηγούμενη από το ερέθισμα 

παρακολούθηση και συνεχώς επιδεινωνόταν, πιθανώς ως συνάρτηση της 

επιστράτευσης εξω-αμφιβληστροειδικών προμετωπιαίων  περιοχών. 

Πράγματι, οι ελλειπτικές περιοχές προσήλωσης κατά την ασφαλή/οπτικά 

καθοδηγούμενη συνθήκη ήταν μικρότερες από την συνθήκη απειλής/οπτικά 

καθοδηγούμενης προσήλωσης, που με τη σειρά της ήταν μικρότερη από την 

ασφαλή/εκούσια συνθήκη και τέλος την απειλητική/ εκούσια συνθήκη 

προσήλωσης που ήταν η μεγαλύτερη (πιο ασταθής) απόλες. Η εκούσια 

προσήλωση ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από εισόδους στον πυρήνα του άνω 

διδυμίου, προερχόμενες πιθανότατα από τον προμετωπιαίο λοβό (Munoz and 

Wurtz 1993, Gooding 1999) και πραγματικά, η ικανότητα εκούσιας 

προσήλωσης συσχετίζεται με τον δείκτη νοημοσύνης (IQ) (Smyrnis, Kattoulas 

et al. 2004), ο οποίος βασίζεται σε ανώτερους γνωστικούς μηχανισμούς 

προερχόμενους από ανώτερες περιοχές, όπως είναι ο ραχιαίος-πλάγιος 

προμετωπιαίος φλοιός. Η επικρατούσα θεωρία υποστηρίζει ότι η ευπάθεια 

στο άγχος σχετίζεται με υπερβολική ενεργοποίηση  του συστήματος 

ανίχνευσης της απειλής, το οποίο εντοπίζεται στην αμυγδαλή και σε συναφείς 

περιοχές όπως είναι ο βασικός πυρήνας της τελικής  ταινίας (bed nucleus of 

the stria terminalis, BNST) (Lang, Davis et al. 2000) αλλά επίσης και με την 
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ανεπαρκή ενεργοποίηση των προμετωπιαίων μηχανισμών προσοχής που 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον άνωθεν έλεγχο (top-down control) που 

ασκείται απο την επιλεκτική προσοχή στην απειλή (Bishop, Duncan et al. 

2004, Ohman 2005). Τα αποτελέσματα μας προτείνουν ότι πέρα από 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη ανωμαλία στην επεξεργασία της απειλής, το 

χαρακτηρολογικό άγχος χαρακτηρίζεται επίσης από ανεπαρκή επιστράτευση 

των μηχανισμών του προμετωπιαίου λοβού που εμπλέκονται στον ενεργό 

έλεγχο της προσοχής, ακόμα και σε μή συναισθηματικές δοκιμασίες, όπως 

είναι η ικανότητα προσήλωσης απουσία απειλής. Το παραπάνω έρχεται σε 

πλήρη συμφωνία με νευρο-απεικονιστικά τεκμήρια τα οποία συνδέουν το 

χαρακτηρολογικό άγχος με φτωχή επιστράτευση των προμετωπιαίων 

μηχανισμών ελέγχου της προσοχής ακόμα και απουσία απειλητικού 

ερεθίσματος (Bishop 2009) και με ενδείξεις ότι τα αγχώδη άτομα μειονεκτούν 

σε πολλές μη συναισθηματικές δοκιμασίες που απαιτούν προσοχή ή 

σκεπτικές (γνωστικές) διαδικασίες (Mandler and Sarason 1952, Eysenck and 

Calvo 1992, Fox 1993).  

Οι καταγραφές των οφθαλμικών κινήσεων σε παλιότερες μελέτες, 

γίνονταν σε μή-φυσικές  συνθήκες. Για παράδειγμα, η καταγραφή των 

οφθαλμικών κινήσεων γινόταν σε συνθήκες μονόφθαλμης θέασης ή με το 

κεφάλι ακινητοποιημένο με τη βοήθεια ειδικού εκμαγείου (biting board), που 

προσέφερε «υψηλή σταθεροποίηση του κεφαλιού» (Steinman 2004). Τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης βασίζονται σε καταγραφές διόφθαλμης 

θέασης σε πιο φυσικές συνθήκες, αποφεύγοντας την μπάρα σταθεροποίησης 

και χρησιμοποιώντας υποστήριξη του σαγονιού (chin rest), ώστε να 

αποφευχθούν μόνο οι μεγάλες εκούσιες κινήσεις του κεφαλιού. Αυτός είναι και 

ο λόγος για τον οποίο οι εξαγόμενες, από τις BCEA, μεταβλητές είναι δυνατόν 

να εσωκλείουν και μικρές, ακούσιες και αντισταθμιστικές κινήσεις του 

κεφαλιού, γεγονός που ίσως θέτει ορισμένους περιορισμούς στην έρευνα μας. 

Βλέποντας το όμως από μια άλλη σκοπιά, οι συνθήκες που περιγράψαμε 

ήταν περισσότερο «οικολογικά συναφείς» αφού επιτρέπουν να δούμε την 

επίδραση του χαρακτηρολογικού άγχους και της απειλής στο βλέμμα 

συνολικά και όχι απλώς στην σταθερότητα της προσήλωσης. 
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Η παρατηρηθείσα αστάθεια προσήλωσης στην ομάδα με υψηλό 

χαρακτηρολογικό άγχος θα μπορούσε να οφείλεται σε ελάττωση της 

ευαισθησίας τους στο contrast καθώς θεωρείται οτι η αστάθεια προσήλωσης 

σε ένα οπτικό ερέθισμα εμποδίζει την αισθητηριακή προσαρμογή, όταν 

μειώνεται η ευαισθησία (Troxler 1804, Blakemore and Campbell 1969, 

Movshon and Lennie 1979, Webster and De Valois 1985). Αν και η 

παραπάνω υπόθεση απαιτεί δοκιμές με στόχους προσήλωσης διαφορετικού 

contrast χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί εντελώς, ωστόσο δεν εξηγεί την 

αστάθεια αυτών των εθελοντών στην προσήλωση τους ακόμα και κατά τη 

διάρκεια της εκούσια παρατήρησης, κατά την οποία δεν υπήρχε στόχος στην 

οθόνη. Το πιθανότερο είναι ότι οι παρατηρήσεις μας συμφωνούν  με το ρόλο 

που έχουν οι μικροσακκαδικές κινήσεις (ασταθής προσήλωση) τόσο στην 

διαδικασία προσοχής, όσο και στη στρατηγική οπτικοκινητικού σχεδιασμού 

(Ko, Poletti et al. 2010, Kowler and Collewijn 2010). Η παραπάνω 

επιχειρηματολογία είναι ανοιχτή σε δύο ανταγωνιστικές ερμηνείες ως προς την 

βιολογική σημασία των ευρημάτων μας: 

 η αύξηση της αστάθειας προσήλωσης σε άτομα με υψηλό 

χαρακτηρολογικό άγχος αντικατοπτρίζει μια βιολογικά προσαρμοστική 

στρατηγική ανίχνευσης, δηλαδή περισσότερες μικροσακκαδικές 

προκειμένου να εντοπισθεί η επικείμενη απειλή 

 αντιπροσωπεύει μια αποτυχία  των διεργασιών προσοχής και 

στρατηγικού σχεδιασμού, η οποία μοιάζει με απώλεια του γνωστικού 

ελέγχου και πιθανώς (ως εκ της φύσεως του πειράματός μας) μιας 

εσωτερικής κατάστασης πανικού 

 Η δεύτερη εξήγηση ενισχύεται περισσότερο από έρευνες σε αθλητικές 

επιδόσεις, στις  οποίες φαίνεται οτι το άγχος αλλάζει τις επιδόσεις στην 

βλεμματική προσήλωση, μέσω αύξησης της προσήλωσης στην περιφέρεια 

του στόχου (Moran, Byrne et al. 2002, Savelsbergh, Williams et al. 2002), 

οδηγώντας έτσι σε ανεπαρκείς και συχνά αναποτελεσματικές στρατηγικές 

ανίχνευσης (Janelle 2002). Τα ευρήματα μας δείχνουν μία θεμελιώδη 

«χαμηλού επιπέδου» επίδραση της απειλής και του χαρακτηρολογικού 

άγχους στην προσήλωση, ακόμα και όταν απουσιάζουν οι πολύπλοκες 
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εικόνες που χρησιμοποιούνται στις διάφορες μελέτες οπτικής αναζήτησης. Θα 

ήταν πολύ ενδιαφέρον να εξετασθεί αν η «εκπαίδευση της αντίληψης», για 

παράδειγμα η εκπαίδευση στη σταθεροποίηση οπτικά καθοδηγούμενης ή 

εκούσιας προσήλωσης υπό το καθεστώς απειλής, θα μπορούσε να 

αποδειχθεί ευεργετική σε διάφορους τομείς, όπως στη μείωση του άγχους και 

των φυσιολογικών εκδηλώσεών του. Αυτό θα μπορούσε να έχει εφαρμογές 

στις αθλητικές επιδόσεις  ή οπουδήποτε αλλού έχει σημασία η επίδοση σε 

συνθήκες στρες και επιπλέον στη θεραπεία καταστάσεων που σχετίζονται με 

απώλεια του γνωστικού ελέγχου και του στρατηγικού σχεδιασμού, όπως είναι 

το κλινικό άγχος. Η καλύτερη κατανόηση των αλληλεπιδράσεων του 

συναισθήματος και της προσοχής με τις πρώιμες και θεμελιώδεις διεργασίες 

οπτικής επεξεργασίας μπορεί να φωτίσουν περισσότερο την νευροβιολογία 

της οπτικά καθοδηγούμενης συμπεριφοράς, που ίσως βρίσκεται στη βάση 

μιας πληθώρας καταστάσεων από τις διεργασίες της προσαρμοστικής 

μάθησης, έως τις μή προσαρμοστικές αγχώδεις καταστάσεις.          
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Κεφάλαιο  4 

 

Σταθερότητα Προσήλωσης, Προσωπικότητα 

και Γνωστικές Λειτουργίες 
 

 

4 . 1  Ε ι σ α γ ω γ ή   

 

 Στην προηγούμενη μελέτη καταλήξαμε ότι οι παρατηρήσεις μας μπορεί 

να οφείλονταν στο γεγονός ότι οι μικροσακκαδικές κινήσεις αντανακλούν 

διεργασίες προσοχής και στρατηγικού σχεδιασμού όπως έχει προταθεί από 

άλλους ερευνητές  (Ko, Poletti et al. , Kowler and Collewijn). Υποθέσαμε δε ότι 

η ασταθής προσήλωση στους αγχώδεις εθελοντές μας αντανακλά την 

(δυσπροσαρμοστική) διαταραχή των παραπάνω διεργασιών του 

προμετωπιαίου λοβού (προσοχή, στρατηγική) με συνέπεια την απώλεια 

ελέγχου από ανώτερα κέντρα, ιδίως κατά τη διάρκεια πειραματικής απειλής ή 

όταν απαιτείται μέγιστη συνδρομή από τον μετωπιαίο λοβό (πχ όταν δεν 

υπάρχει ερέθισμα στην οθόνη).  Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό 

υποβάλλαμε τους συμμετέχοντες σε μια σειρά από δοκιμασίες που εξετάζουν 

την αρτιότητα του προμετωπιαίου φλοιού  (προσοχή και ικανότητα για 

στρατηγικό σχεδιασμό). Υποθέσαμε ότι συμμετέχοντες με ασταθή 

προσήλωση θα είχαν ελλειμματικότερη προμετωπιαία λειτουργία που θα 

αντανακλώνταν σε ελλειμματικότερη προσοχή και ικανότητα για στρατηγικό 

σχεδιασμό (όπως και ελλειματικότερη μνήμη εργασίας). 

 Επίσης, χορηγήσαμε ερωτηματολόγια προσωπικότητας που μετρούν 

σχιζοτυπία από την μία και ανθεκτικότητα στις καταστάσεις που ενέχουν 

«ρίσκο» από την άλλη. Υποθέσαμε ότι: 

 η ασταθής προσήλωση θα συσχετιζόταν με αυξημένη σχιζοτυπία 

εφόσον η τελευταία θεωρείται ένα χαρακτηριστικό όπου μεταξύ άλλων 
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Εθ ελον τ ές  

 

 Νευρ ογ νωστ ικ ή   Εκ τ ί μη ση  

παρατηρείται δυσλειτουργία του προμετωπιαίου λοβού όπως και η 

σχιζοφρένεια (κατά την οποία είναι γνωστό ότι παρατηρούμε 

ελλειμματική προσήλωση  

 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που προδιαθέτουν για ανάληψη 

ρίσκων και μειωμένη ευαισθησία σε περιβαλλοντικούς κινδύνους θα 

δρουν προστατευτικά κατά την διάρκεια της απειλής και ως εκ τούτου 

θα συνδέονται με σταθερή προσήλωση.  

  

4 . 2  Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α  

 

  

 

 Οι εθελοντές μας υπεβλήθησαν στα παρακάτω τεστ μνήμης εργασίας, 

προσοχής/εγρήγορσης και προσωπικότητας. 

 

 

 

 Μνήμη εργασίας (Spatial Working Memory, SWM ) 

 

 Οι δοκιμασίες SWM χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της μνήμης 

εργασίας καθώς και της στρατηγικής. Οι εθελοντές καλούνται να αναζητήσουν 

μέσα από ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό (δύο, τρία, τέσσερα, έξι και οκτώ) 

κουτιών, τα οποία εμφανίζονται τυχαία τοποθετημένα στην οθόνη, έως ότου 

βρουν ένα στοιχείο που κάθε φορά βρίσκεται σε ένα από τα κουτιά. Η βασική 

οδηγία που δίνεται είναι ότι από τη στιγμή που το στοιχείο βρίσκεται σε ένα 

συγκεκριμένο κουτί, αυτό το κουτί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για να 

κρύψουμε το στοιχείο. Καθώς σε κάθε δοκιμή ένα μόνο κουτί χρησιμοποιείται 

για να κρύψουμε το αντικείμενο, ο συνολικός αριθμός των κρυμμένων 

στοιχείων αντιστοιχεί στον αριθμό των κουτιών στην οθόνη. Τα σφάλματα 

βαθμολογούνται ανάλογα με των αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες ο 

εθελοντής επιλέγει να ανοίξει ένα κουτί στο οποίο το στοιχείο έχει ήδη βρεθεί. 

Μία επαρκής στρατηγική ολοκλήρωσης αυτής της δοκιμασίας είναι ο 
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εθελοντής να ακολουθήσει μια προδιαγεγραμμένη ακολουθία αναζήτησης, 

εκκινώντας από ένα συγκεκριμένο κουτί και επιστρέφοντας στην αρχή κάθε 

νέας δοκιμασίας σε αυτό το ίδιο το κουτί μόλις το στοιχείο βρεθεί. Η επέκταση 

αυτού του επαναλαμβανόμενου μοτίβου αναζήτησης σε στρατηγική 

προσέγγισης του προβλήματος, εκτιμάται από τον αριθμό των ακολουθιών 

αναζήτησης ξεκινώντας από το ίδιο κουτί, κατά τη διάρκεια των δυσκολότερων 

δοκιμασιών που περιλαμβάνουν τα 6 και 8 κουτιά. Το σύνολο αυτό των 

βαθμολογιών παρέχουν ένα μέτρο της στρατηγικής για κάθε συμμετέχοντα, με 

τη μεγάλη βαθμολογία (που δείχνει οτι πολλές ακολουθίες ξεκίνησαν από 

διαφορετικό κουτί) να αντικατοπτρίζει χαμηλή χρήση στρατηγικής και 

αντίστροφα.          

      

 

 Προσοχή/Εγρήγορση (Rapid Visual Information Processing, RVIP) 

 

 Οι συμμετέχοντες καλούνται να ανιχνεύσουν διαδοχικές ακολουθίες 

ψηφίων που εμφανίζονται με ρυθμό 100 ψηφία/ λεπτό για 4 λεπτά συνολικά 

και οι αποκρίσεις τους καταχωρούνται με ειδικό πλήκτρο πίεσης. Οι μετρήσεις 

των βασικών επιδόσεων αφορούν το συνολικό αριθμό επιτυχιών (αριθμός 

στόχων που ανιχνεύθηκαν επιτυχώς), το συνολικό αριθμό αποτυχιών 

(αριθμός μη ανιχνευμένων στόχων) καθώς και τον συνολικό αριθμό των 

εσφαλμένων «συναγερμών» (αριθμός αποκρίσεων που έλαβαν χώρα 

απουσία στόχου). Από τα παραπάνω είναι εφικτός ο υπολογισμός της 

ευαισθησίας (Α’: τάση ανίχνευσης στόχου) και της υπεραπόκρισης (Β’: τάση 

για απόκριση ανεξάρτητα από την παρουσία στόχου) μέσω της θεωρίας 

ανίχνευσης σήματος (Signal Detection Theory), η οποία λαμβάνει υπόψη 

τόσο την πιθανότητα επιτυχίας όσο και τους λάθος «συναγερμούς».     
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 Προσωπ ικ ότη τα   

 

 Αποφυγή/Προσέγγιση ανταμοιβής (Carver and White’s 

Behavioural Inhibition/Behavioural Acivation System, BIS/BAS 

questionnaire) 

 

 Η κλίμακα αποφυγής (BIS)/προσέγγισης (BAS) ανταμοιβής αποτελείται 

από 20 στοιχεία τα οποία μετρούν την εγγενή (dispositional) ευαισθησία δύο 

κινητοποιητικών (motivational) συστημάτων: αυτού της «συμπεριφορικής 

αναστολής» (behavioral inhibition) ή σύστημα αποφυγής και αυτού της 

συμπεριφορικής ενεργοποίησης (behavioral activation) ή σύστημα 

προσέγγισης. Κάθε στοιχείο βαθμολογείται σε μία κλίμακα Likert 4-σημείων, 

με εύρος από 1 («πολύ αληθές για μένα») έως 4 («πολύ ψευδές για μένα»). 

Χαμηλή βαθμολογία στην κλίμακα BIS καταδεικνύει υψηλή αποφυγή, ενώ 

χαμηλή βαθμολογία στην κλίμακα BΑS υποδηλώνει υψηλή προσέγγιση. Η 

βαθμολόγηση από την κλίμακα BΑS προκύπτει από τη σύνθεση 3 υπο-

κλιμάκων: της παρόρμησης, της ανταπόκρισης στην ανταμοιβή και της 

αναζήτησης ευφορίας (drive, reward responsiveness, and fun seeking).              

 

 Σχιζοτυπία (Schizotypa Traits Questionnaire, STQ)Q)  

 

 Η κλίμακα STQ αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο 37-αυτοαναφερόμενων 

στοιχείων, προερχόμενα από τα κριτήρια Σχιζότυπης Διαταραχής 

Προσωπικότητας (Schizotypal Personality Disorder) στο εγχειρίδιο 

Διαγνωστικής και Στατιστικής Διανοητικών Διαταραχών (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) και παρέχουν την καλύτερη 

μέτρηση της υποκλινικής σχιζοτυπίας. Κάθε στοιχείο έχει μια ναι/όχι μορφή 

απάντηση.        
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4 . 3  Π α ρ ο υ σ ί α σ η  Α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  

  

 Τα σκορ των νευροψυχολογικών μεταβλητών καθώς και αυτών της 

προσωπικότητας υπεβλήθησαν στο τεστ Kolmogorov-Smirnov για τον 

προσδιορισμό της κανονικότητας ή μη της κατανομής τους. Ακολούθως, 

χρησιμοποιήσαμε το παραμετρικό Pearson’s correlation test ή το μη 

παραμετρικό Spearman’s correlations test (ανάλογα με την κατανομή) για την 

ανάλυση της συσχέτισης των BCEAs από την μια και των σκορ στις 

νευροψυχολογικές μεταβλητές και τις μεταβλητές της προσωπικότητας από 

την άλλη.  Για να αποφύγουμε το τύπου Ι στατιστικό σφάλμα από τις 

πολλαπλές συγκρίσεις, κάναμε διόρθωση Bonferroni διαιρώντας το 0.05 δια 

του αριθμού των διαφορετικών τεστ (=4) (0.05/5=0.0125), άρα μόνο οι τιμές 

p<0.0125 θεωρούνται στατιστικά σημαντικές. 

 Στον Πίνακα 4.1 φαίνονται οι r  (η οι  rho) τιμές και οι αντίστοιχες τιμές 

P για όλες τις συσχετίσεις. 
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Πίνακας 4.1. Το νευροψυχολογικό προφίλ και το προφίλ προσωπικότητας της βλεμματικής 

προσήλωσης.  Οι τιμές p που επέζησαν της διόρθωσης Bonferroni (p<0.0125) για πολλαπλές 

συγκρίσεις είναι bold και υπογραμμισμένες. Οι τιμές p<0.05 είναι με bold και αναμένουν επαλήθευση σε 

μελλοντικές μελέτες με περισσότερα άτομα. Οι στατιστικές τάσεις (p<0.1) είναι με italics. 

# Spearman correlation χρησιμοποιήθηκαν για αυτές τις αναλύσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NeuroTest  

 

BC EAs  
 

 
No Target Safe 

r value (P) 
 

No Target Threat 
r value (P) 

Target Safe 
r value (P) 

Target Threat 
r value (P) 

STQ * 
 

0.331 (<0.05) 0.415 (<0.01) 0.146 (0.411) 0.285 (0.102) 

BAS fun seeking 
 

-0.397 (<0.02) -0.345 (<0.046) -0.240 (0.171) -0.396 (<0.02) 

SWM Strategy* 
 

0.24 (>0.14) 0.373 (<0.021) 0.37 (<0.022) 0.309 (<0.06) 

RVIP Latency 
 

0.368 (<0.025) 0.319 (<0.05) 0.282 (<0.091) 0.340 (<0.039) 



71 | Σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α  Π ρ ο σ ή λ ω σ η ς ,  Π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α κ α ι  

Γ ν ω σ τ ι κ έ ς  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς  –  Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  

 

 

Αξιολόγηση Οπτικής και Στρατηγικής Επεξεργασίας σε Συνθήκες Άγχους 

 

4 . 4  Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  

 

 . Τα αποτελέσματά μας υπέστησαν την συντηρητική διόρθωση 

Bonferroni για πολλαπλές δοκιμασίες, αν και η παρουσία υπόθεσης (δες 

εισαγωγή) θα επέτρεπε να αποφύγουμε την συντηρητική αυτή διόρθωση και 

να θεωρήσουμε σημαντικά όλα τα αποτελέσματα με τιμή p<0.05.  Καθώς 

όμως αυτή είναι η πρώτη μελέτη πάνω στο θέμα, θεωρούμε ότι πρέπει να 

θεωρηθεί ως προκαταρκτική και ότι πρέπει να αναμένουμε την επανάληψη 

των αποτελεσμάτων αυτών με περισσότερα άτομα πριν καταλήξουμε σε 

σταθερά συμπεράσματα. Ως εκ τούτου, κρατούμε κυρίως τις διορθωμένες 

(p<0.01) συσχετίσεις αλλά θα συζητήσουμε και αυτές με p<0.05, ως 

«προτεινόμενες σημαντικές» για μελλοντική έρευνα.   

 Η πλέον ισχυρή  συσχέτιση της προσήλωσης αφορά την σχιζοτυπία, 

μια κατάσταση με υπολειτουργία του μετωπιαίου λοβού, στην συνθήκη εκείνη 

που απαιτείται περισσότερο η συμβολή του λοβού αυτού για επιτυχή 

προσήλωση (απειλή/μη καθοδηγούμενη προσήλωση). Το μοτίβο δείχνει οτι η 

σχιζοτυπία σχετίζεται περισσότερο με την απουσία ερεθίσματος-στόχου αφού 

και στην συνθήκη ασφάλειας/μη καθοδηγούμενης προσήλωσης η σχέση ήταν 

της τάξεως του 0.05, ενώ στις συνθήκες καθοδηγούμενης προσήλωσης η 

σχέση έγινε μή σημαντική. Με δεδομένο οτι το βουλητικό στοιχείο επικρατεί 

στην μη καθοδηγούμενη προσήλωση, τεκμαίρεται οτι αυτό το στοιχείο (που 

προδίδει μειωμένη προμετωπιαία λειτουργία) είναι σχετικά απόν σε άτομα με 

αυξημένη σχιζοτυπία. Η σχέση της προσήλωσης με την ικανότητα για 

στρατηγικό σχεδιασμό είναι  προφανής σε 3 απο τις 4 συνθήκες.  

Το γενικό μοτίβο στον Πίνακα 4.1 δείχνει ότι οι περισσότερες συσχετίσεις με 

BCEA έγιναν  στην κατάσταση απειλής και ιδίως όταν δεν υπήρχε ερέθισμα - 

που είναι η συνθήκη αυτή που επιβάλλει περισσότερο από όλες τις άλλες την 

συμμετοχή του προμετωπιαίου λοβού στην λειτουργία της προσήλωσης 

Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει τις νευροψυχολογικές συνιστώσες της 

σταθερότητας της βλεμματικής προσήλωσης σε συνθήκες ασφάλειας ή 

απειλής με ή χωρίς την παρουσία στόχου. Εκτός απο την προαναφερθείσα 

σχέση με την σχιζοτυπία, φαίνεται επίσης απο τον Πίνακα 4.1  ότι η 
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σταθερότητα της βλεμματικής προσήλωσης είναι ανάλογη της ικανότητας για 

στρατηγικό σχεδιασμό και της καλής επίδοσης (με την έννοια του γρήγορου 

χρόνου αντίδρασης) σε ένα τεστ παρατεταμένης προσοχής και εγρήγορσης 

(RVIP), σύμφωνα με την αρχική μας υπόθεση. Επίσης βρήκαμε ότι η 

σταθερότητα της βλεμματικής προσήλωσης είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 

τάση για ανάληψη ρίσκων, τα οποία ως εκ τούτου φαίνεται να έχουν καλύτερο 

γνωστικό έλεγχο επι της απειλής, αλλά και επι ελλείψεως καθοδήγησης της 

προσήλωσης απο ερέθισμα-στόχο. Αυτό είναι αξιοσημείωτο υπο το πρίσμα 

προηγουμένων μελετών που δείχνουν οτι υγιείς άρρενες με τάση για ανάληψη 

ρίσκου, εμφανίζουν χαμηλό φόβο και άθικτο γνωστικό έλεγχο και 

προμετωπιαίες λειτουργίες (Roussos, Giakoumaki SG, Bitsios P paper DRD4 

and Novelty Seeking).   
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Γενικά  Συμπεράσματα 

 

 Συνοψίζοντας, δείξαμε ότι η αγχώδης αναμονή προκαλούμενη από την 

απειλή ενός ηλεκτρικού σοκ, επιταχύνει την φλοιική επεξεργασία ενός οπτικού 

πρότυπου ερεθίσματος σε άτομα με χαμηλά, (αλλά όχι με υψηλά) επίπεδα 

άγχους, με τρόπο εξαρτώμενο απο την ένταση του ερεθίσματος. Τα 

αποτελέσματα αυτά μας επιτρέπουν να ανιχνεύσουμε την επίδραση του 

άγχους από τα συστήματα που είναι υπεύθυνα για τη συμπεριφορική μας 

απόκριση, πίσω στις θεμελιώδεις αντιληπτικές διεργασίες και δείχνουν ότι το 

χαρακτηρολογικό άγχος τροποποιεί την απόκριση αυτή σύμφωνα με μια 

σχέση αντίστροφου U- σχήματος. Αυτή η επιβλαβής επίδραση του άγχους 

απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση σε πληθυσμούς ασθενών, με την προοπτική να 

δείξουμε την  σχέση των αποτελεσμάτων του άγχους σε βασικές εγκεφαλικές 

διεργασίες  με την κλινική εικόνα των ασθενών και κυρίως να δούμε αν και με 

ποιο τρόπο τόσο οι βασικές λειτουργίες όσο και η κλινική εικόνα επηρεάζονται 

από τη θεραπεία. Το άγχος είναι πιθανό να επηρεάζει όλες τις αντιληπτικές 

λειτουργίες της όρασης, ακόμα και την αντίληψη του contrast, το οποίο  

αποτελεί όχι μόνο θεμελιώδη οπτική λειτουργία, συσχετιζόμενη απευθείας με 

τους οπτικούς χρόνους αντίδρασης αλλά και ουσιώδη για απαιτητικές 

αποφάσεις σχετιζόμενες με τη συμπεριφορά. Θα παρουσίαζε μεγάλο 

ενδιαφέρον για μελλοντικές έρευνες η ταυτόχρονη καταγραφή VEPs και 

χρόνων αντίδρασης σε κατάσταση απειλής σε εθελοντές υψηλού και χαμηλού 

χαρακτηρολογικού άγχους, προκειμένου να διερευνηθεί η συσχέτιση η μη της 

απειλής και του χαρακτηρολογικού άγχους στη συμπεριφορά.     

 Προχωρώντας την έρευνά μας στην ικάνοτητα της προσήλωσης, μέσω 

των οφθαλμικών κινήσεων υγιών ανδρών σε συνθήκες απειλής και 

ασφάλειας, παρουσία και απουσία ενός ορατού και συναισθηματικά 

ουδέτερου στόχου προσήλωσης στην οθόνη διαπιστώσαμε ότι η ικανότητα 

προσήλωσης επιδεινώνονταν γενικά κατά τη διάρκεια της εκούσιας συνθήκης, 

συγκριτικά με την καθοδηγούμενη από το ερέθισμα προσήλωση. Η παρούσα 

έρευνα είναι η πρώτη που έδειξε ότι αυτό  είναι πιό εμφανές σε συνθήκες 
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απειλής και η πρώτη που καταδεικνύει ότι το άγχος επηρεάζει την ικανότητα 

της προσήλωσης. Εθελοντές με υψηλό Χ.Α. έχουν ασταθή προσήλωση ακόμα 

και απουσία απειλής, και η αστάθεια αυτή επιδεινώνεται υπό απειλή ή κατά τη 

διάρκεια της εκούσιας προσήλωσης. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η 

απειλή από μόνη της δεν επαρκεί για την αποσταθεροποίηση της 

προσήλωσης, ιδιαίτερα της καθοδηγούμενης. Πρωταρχικό ρόλο στην 

αστάθεια της προσήλωσης επομένως φαίνεται να διαδραματίζει σε πρώτο 

βαθμό το υψηλό χαρακτηρολογικό άγχος, ενώ η απειλή δρα σε δεύτερο 

βαθμό και αθροιστικά. Το παραπάνω γίνεται περισσότερο εμφανές στην 

εκούσια προσήλωση, όταν δηλαδή η τελευταία διαμεσολαβείται κυρίως από 

εξω-αμφιβληστροειδικά, φλοιικά σήματα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να 

εξεταστεί η εκπαίδευση στη σταθεροποίηση οπτικά καθοδηγούμενης ή 

εκούσιας προσήλωσης υπό το καθεστώς απειλής, καθώς θα μπορούσε να 

αποδειχθεί ευεργετική στη μείωση του άγχους και των φυσιολογικών 

εκδηλώσεών του. 

 Τέλος, επιχειρήσαμε να σκιαγραφήσουμε το γνωστικό προφίλ καθώς 

και το προφίλ προσωπικότητας των εθελοντών μας σε σχέση με την 

σταθερότητα προσήλωσης. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συνδέουν 

άμεσα την ελλειπή προσήλωση με τη σχιζοτυπία, η οποία με τη σειρά της 

αντανακλά μειωμένη λειτουργία του μετωπιαίου λοβού και κατά συνέπεια 

ανεπαρκή στρατηγικό σχεδιασμό, ειδικά στην περίπτωση της εκούσιας 

προσήλωσης. Η ανάλυση των μετρήσεων εμφάνισε γενικά περισσότερες 

συσχετίσεις σε καταστάσεις απειλής και εκούσιας προσήλωσης, σε αυτές 

δηλαδή ακριβώς τις συνθήκες όπου η συμμετοχή του προμετωπιαίου λοβού 

είναι αυξημένη. 

Ο επαρκής στρατηγικός σχεδιασμός, με την έννοια του γρήγορου χρόνου 

αντίδρασης, φαίνεται να συμβαδίζει και να μεταβάλλεται ανάλογα με τη 

σταθερότητα της προσήλωσης. Υψηλότερη σταθερότητα βλεμματικής 

προσήλωσης, τέλος, παρουσιάζουν και τα άτομα με τάση για ανάληψη 

ρίσκων, δηλαδή άτομα με χαμηλό αίσθημα φόβου και καλύτερης 

προμετωπιαίας λειτουργίας.  
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Παράρτημα Ι  
 

Α. Εικόνες  

 

 

 

Εικόνα i.  Gratings ημιτονοειδούς χωρικής διαμόρφωσης (Sinusoidal Wave Gratings) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα ii. Η καμπύλη του CS για gratings διαφορετικής χωρικής συχνότητας και μέσης φωτεινότητας 

(Campbell & Green , 1965) 
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Εικόνα iii.  Τα σημεία τοποθέτησης των ηλεκτροδίων. Fz : ηλεκτρόδιο αναφοράς, Ο1 : ενεργό ηλεκτρόδιο 

και  Fp1 : ηλεκτρόδιο γείωσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα iv.  Τυπική κυματομορφή ενός flash VEP. Εμφανίζονται 2 κυματομορφές με θετικές και 

αρνητικές κορυφές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρόδιο Αναφοράς  

Ενεργό Ηλεκτρόδιο 

Γείωση 
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Εικόνα v.  Τυπική κυματομορφή ενός Pattern On/Off VEP. Εμφανίζεται η απόκριση μόνο στο 

onset ερέθισμα, καθώς το χρονικό διάστημα είναι 300 msec.   

 

 

 

 

 

 

Εικόνα vi.  Σχεδιασμός πειραματικής διαδικασίας των οπτικών προκλητών δυναμικών υπό απειλή.  

STAI - T: Spielberg’ s Trait Anxiety Inventory; VAS:Κλίμακες Οπτικού Αναλόγου 
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Εικόνα vi.  Σχεδιασμός πειραματικής διαδικασίας των οφθαλμικών κινήσεων προσήλωσης υπό απειλή.  

STAI - T: Spielberg’ s Trait Anxiety Inventory; VAS: Κλίμακες Οπτικού Αναλόγου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAS 1 – Βαθμονόμηση 
και έλεγχος αξιοπιστίας 

VAS 
2 

VAS 
4 

Μέρος 1  

Εξοικείωση 

Σύνδεση με την 

κάμερα, οδηγίες 
για 

βαθμονόμηση – 
επιβεβαίωση και 

έναρξη 
καταγραφών 

Σύνδεση με 
συσκευή σοκ, 

οδηγίες, 

συγκατάθεση 

Εκούσια 
Προσήλωση 

(2 καταγρ) 

15 min 

15 sec 

Εκούσια 
Προσήλωση 

(2 καταγρ) 

Καθοδηγούμενη 
Προσήλωση  

(2 καταγρ) 

Καθοδηγούμενη 
Προσήλωση  

(2 καταγρ) 

15 sec 

Μέρος 2  
Περίοδοι Ασφάλειας και Απειλής  

(Counterbalanced) 

VAS 1 – Βαθμονόμηση 
και έλεγχος αξιοπιστίας 
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Β. Πίνακες Δεδομένων  

 

 
 

 Χαμηλό Χ.Α. Υψηλό Χ.Α F (ή x
2
) P 

Μέγεθος Δείγματος  8 9   

Λόγος Ανδρών/ Γυναικών 
1
 5:3 6:3 <1 >0.9 

Ηλικία (χρόνια) 26.9(2.8) 26.2(1.9) <1 >0.6 

Μορφωτικό Επίπεδο (χρόνια) 19.3(0.9) 18.7(1.8) 1 >0.3 

Καπνιστές/Μη καπνιστές 
1
 3:6 4:5 <1 >0.6 

Αριθμός Τσιγάρων/ημέρα 9(1.7) 11(6.6) <1 >0.6 

Baseline VAS άγχος, mm 24.2(13.3) 25.1(18.6) <1 >0.9 

Baseline VAS εγρήγορσης, mm 55.4(4.8) 46.2(14.9) 3.1 >0.09 

Τιμή STAI-T  29.9(3.9) 41.4(3.2) 45.5 <0.001 

 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των δύο χαρακτηρισμένων για το άγχος ομάδων 

της μελέτης των Οπτικών Προκλητών Δυναμικών (mean ± SD). Χ.Α: χαρακτηρολογικό άγχος.  

 

1  
συγκρίσεις χ

2 
; STAI-T: State Trait Anxiety Inventory – Trait questionnaire; Ψυχομετρικές κλίμακες 

οπτικού αναλόγου VAS (Visual Analogue Scales). Για τους λόγους F, df = 1.15 
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 Χαμηλό Χ.Α. Υψηλό Χ.Α t (ή x
2
) P 

Μέγεθος Δείγματος  14 13   

Ηλικία (χρόνια) 26.9(3.6) 26.5(4.2) <1 >0.7 

Μορφωτικό Επίπεδο (χρόνια) 18.1(2.7) 18.7(3.1) <1 >0.5 

Μη καπνιστές/Καπνιστές 
a
 8:6 7:6 <1 >0.9 

Αριθμός Τσιγάρων/ημέρα 14.7(4.1) 19.5(13.2) <1 >0.4 

Baseline VAS άγχος, mm 12.0(16.2) 11.9(18.5) <1 >0.9 

Baseline VAS δυσφορίας, mm 10.2(13.5) 8.3(12.1) <1 >0.7 

Baseline VAS εγρήγορσης, mm 14.4(18.0) 19.0(23.2) <1 >0.5 

 STAI-T  score 29.0(2.7) 46.8(5.2) 11.3 <0.001 

 

Πίνακας 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των δύο χαρακτηρισμένων για το άγχος ομάδων 

της μελέτης των οφθαλμικών κινήσεων προσήλωσης (mean ± SD). Χ.Α: χαρακτηρολογικό 

άγχος.  

 

α  
συγκρίσεις χ

2 
; STAI-T: State Trait Anxiety Inventory – Trait questionnaire; Ψυχομετρικές κλίμακες 

οπτικού αναλόγου VAS (Visual Analogue Scales). Για τα  t-tests df =25 
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Παράρτημα Ι Ι  
 

 Κώδικας  Matlab 

 

clear; 

 

% Parameters 

MINDUR = 3;        % Minimum duration (number of samples) 

VTHRES = 6;        % Velocity threshold 

SAMPLING = 250;    % Sampling rate 

VTYPE = 2; % Velocity types (2 = using moving average) 

DPPx = 1.19; 

DPPy = 1.34;   % Angular minutes per pixel 

numblinkl = 0; 

numblinkr=0; 

filename = input('Input filename: ','s'); 

fid = fopen(filename); 

fseek(fid,0,'eof'); 

filesize = ftell(fid) 

fseek(fid,0,'bof') 

position =ftell(fid); 

i=1; 

k=0; 

j=0; 

sumall=zeros(1,7); 

while(position~=filesize) 

   [tline]=fgetl(fid); 

   temp = sscanf(tline,'%g'); 

   if(length(temp)~=7 & j<0) 

       j=j+1; 

   elseif(length(temp)~=7 & j>=0) 

       strtemp=num2str(temp'); 

       strtemp = strtemp(find(strtemp~=' ')); 

        

% EYRESH BLINKS LEFT,RIGHT EYE 

       if(length(temp)==4) 

           numblinkr = numblinkr+1; 

       else 

           numblinkl = numblinkl+1; 

           strtemp=num2str(temp'); 

           rightnum = sscanf(tline(length(strtemp)+12:end),'%g'); 

           if(length(rightnum)==1) 

               numblinkr=numblinkr+1; 
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           end 

       end 

     

% SHMEIA PRIN TO BLINK 

       b(i-49:i,:) = nan*ones(50,7); 

 i=i+1; 

 newind = 1; 

 

% SHMEIA META TO BLINK 

        while(newind<200) 

[tline]=fgetl(fid); 

temp = sscanf(tline,'%g'); 

b(i,:) = nan*ones(1,7); 

newind = newind+1; 

i=i+1; 

        end 

        position = ftell(fid) 

   elseif(length(temp)==7 & j<0) 

           ; 

   else 

       b(i,:) = temp'; 

       sumall=sumall+temp'; 

       i=i+1; 

       k=k+1; 

   end 

   position = ftell(fid); 

end 

numblinkr 

numblinkl 

average = sumall/k; 

time = b(1:3751,1)-b(1,1); 

xl = DPPx * (b(1:3751,2)-512); 

yl = DPPy * (b(1:3751,3)-384); 

xr = DPPx * (b(1:3751,5)-512); 

yr = DPPy * (b(1:3751,6)-384); 

xavl = mean(xl(~isnan(xl))); 

xavr = mean(xr(~isnan(xr))); 

yavl = mean(yl(~isnan(yl))); 

yavr = mean(yr(~isnan(yr))); 

 

% AFAIRESH MEGALWN TIMWN LOGW BLINK 

tempmov = find(abs(yl-yavl)>180 | abs(yr-yavr)>180 | abs(xl-xavl)>180 | abs(xr-xavr)>180); 

yl(tempmov)=NaN; 
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yr(tempmov)=NaN; 

xr(tempmov)=NaN; 

xl(tempmov)=NaN; 

time(tempmov)=NaN; 

xll = xl(~isnan(xl) | ~isnan(yl) | ~isnan(xr) | ~isnan(yr) | ~isnan(time)); 

yll = yl(~isnan(xl) | ~isnan(yl) | ~isnan(xr) | ~isnan(yr) | ~isnan(time)); 

xrr = xr(~isnan(xl) | ~isnan(yl) | ~isnan(xr) | ~isnan(yr) | ~isnan(time)); 

yrr = yr(~isnan(xl) | ~isnan(yl) | ~isnan(xr) | ~isnan(yr) | ~isnan(time)); 

time = time(~isnan(xl) | ~isnan(yl) | ~isnan(xr) | ~isnan(yr) | ~isnan(time)); 

 

% METABLHTES GIA TA PROTA 5SEC 

temptime5 = find(time<=5000); 

temptime5 = temptime5(end); 

xl5 = xll(1:temptime5); 

yl5 = yll(1:temptime5); 

xr5 = xrr(1:temptime5); 

yr5 = yrr(1:temptime5); 

xyl5=[xl5 yl5]; 

xyr5=[xr5 yr5]; 

vl5 = vecvel(xyl5,SAMPLING,VTYPE); 

vr5 = vecvel(xyr5,SAMPLING,VTYPE); 

temp5 = (~isnan(xyl5(:,1)) & ~isnan(xyl5(:,2)) & ~isnan(vl5(:,1)) & ~isnan(vl5(:,2))); 

xyl5new(:,1) = xyl5(temp5,1); 

xyl5new(:,2) = xyl5(temp5,2); 

vxyl5new(:,1) = vl5(temp5,1); 

vxyl5new(:,2) = vl5(temp5,2); 

temp5 = (~isnan(xyr5(:,1)) & ~isnan(xyr5(:,2)) & ~isnan(vr5(:,1)) & ~isnan(vr5(:,2))); 

xyr5new(:,1) = xyr5(temp5,1); 

xyr5new(:,2) = xyr5(temp5,2); 

vxyr5new(:,1) = vr5(temp5,1); 

vxyr5new(:,2) = vr5(temp5,2); 

 

% DETECTION OF MICROSACCADES 

sacl5 = microsacc(xyl5new,vxyl5new,VTHRES,MINDUR); 

sacr5 = microsacc(xyr5new,vxyr5new,VTHRES,MINDUR); 

numsacl5=length(sacl5) 

numsacr5=length(sacr5) 

 

% METABLHTES GIA TA PROTA 10SEC 

temptime10 = find(time==10000); 

xl10 = xll(1:temptime10); 

yl10 = yll(1:temptime10); 

xr10 = xrr(1:temptime10); 
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yr10 = yrr(1:temptime10); 

xyl10=[xl10 yl10]; 

xyr10=[xr10 yr10]; 

vl10 = vecvel(xyl10,SAMPLING,VTYPE); 

vr10 = vecvel(xyr10,SAMPLING,VTYPE); 

temp10 = (~isnan(xyl10(:,1)) & ~isnan(xyl10(:,2)) & ~isnan(vl10(:,1)) & ~isnan(vl10(:,2))); 

xyl10new(:,1) = xyl10(temp10,1); 

xyl10new(:,2) = xyl10(temp10,2); 

vxyl10new(:,1) = vl10(temp10,1); 

vxyl10new(:,2) = vl10(temp10,2); 

temp10 = (~isnan(xyr10(:,1)) & ~isnan(xyr10(:,2)) & ~isnan(vr10(:,1)) & ~isnan(vr10(:,2))); 

xyr10new(:,1) = xyr10(temp10,1); 

xyr10new(:,2) = xyr10(temp10,2); 

vxyr10new(:,1) = vr10(temp10,1); 

vxyr10new(:,2) = vr10(temp10,2); 

 

% DETECTION OF MICROSACCADES 

sacl10 = microsacc(xyl10new,vxyl10new,VTHRES,MINDUR); 

sacr10 = microsacc(xyr10new,vxyr10new,VTHRES,MINDUR); 

numsacl10=length(sacl10) 

numsacr10=length(sacr10) 

xavl = mean(xll); 

stdxl = std(xll); 

xavr = mean(xrr); 

stdxr = std(xrr); 

xav = mean ([mean(xll) mean(xrr)]); 

yavl = mean(yll); 

stdyl = std(yll); 

yavr = mean(yrr); 

stdyr = std(yrr); 

yav = mean ([mean(yll) mean(yrr)]); 

 

FIGURE(1) 

plot(time/1000,xrr,'b',time/1000,xll,'r','LineWidth',2); 

set(gca,'FontSize',12); 

axis tight; 

title('{\bfHorizontal Movements}') 

h = legend('{\bfRight Eye}','{\bfLeft Eye}', -1);  

xlabel('{\bfTime, sec}','FontSize',10); 

ylabel('{\bfAmplitude, arcmins}','FontSize',10); 

figure(2) 

plot(time/1000,yrr,'b',time/1000,yll,'r','LineWidth',2); 

set(gca,'FontSize',12); 
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axis tight; 

title('{\bfVertical Movements}') 

h = legend('{\bfRight Eye}','{\bfLeft Eye}', -1);  

xlabel('{\bfTime, sec}','FontSize',10); 

ylabel('{\bfAmplitude, arcmins}','FontSize',10); 

xyl=[xl yl]; 

xyr=[xr yr]; 

 

% COMPUTE 2D VELOCITY VECTORS 

vl = vecvel(xyl,SAMPLING,VTYPE); 

vr = vecvel(xyr,SAMPLING,VTYPE); 

temp = (~isnan(xyl(:,1)) & ~isnan(xyl(:,2)) & ~isnan(vl(:,1)) & ~isnan(vl(:,2))); 

xylnew(:,1) = xyl(temp,1); 

xylnew(:,2) = xyl(temp,2); 

vxylnew(:,1) = vl(temp,1); 

vxylnew(:,2) = vl(temp,2); 

temp = (~isnan(xyr(:,1)) & ~isnan(xyr(:,2)) & ~isnan(vr(:,1)) & ~isnan(vr(:,2))); 

xyrnew(:,1) = xyr(temp,1); 

xyrnew(:,2) = xyr(temp,2); 

vxyrnew(:,1) = vr(temp,1); 

vxyrnew(:,2) = vr(temp,2); 

 

% DETECTION OF MICROSACCADES 

sacl = microsacc(xylnew,vxylnew,VTHRES,MINDUR); 

sacr = microsacc(xyrnew,vxyrnew,VTHRES,MINDUR); 

 

% TESTING FOR BINOCULAR SACCADES VIA TEMPORAL OVERLAP 

sac = binsacc(sacl,sacr); 

 

% PLOT RAW DATA AND BINOCULAR SACCADES 

FIGURE(3) 

plot(xyrnew(:,1),xyrnew(:,2),'b-'); 

set(gca,'FontSize',12); 

axis square; 

axis tight; 

hold on; 

for s=1:size(sac,1) 

   idx = sac(s,1):sac(s,2); 

   plot(xyrnew(idx,1),xyrnew(idx,2),'r.-','linewidth',2); 

end 

title('{\bfRight Microsaccades}') 

hold off; 
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figure(4) 

plot(xylnew(:,1),xylnew(:,2),'b-'); 

set(gca,'FontSize',12); 

axis square; 

axis tight; 

hold on; 

for s=1:size(sac,1) 

   idx = sac(s,1):sac(s,2); 

   plot(xylnew(idx,1),xylnew(idx,2),'r.-','linewidth',2); 

end 

title('{\bfLeft Microsaccades}') 

hold off; 

numsacl=length(sacl) 

numsacr=length(sacr) 

 

%  PLOT ELLEIPSHS LE 

Vl=cov(xll,yll);   % covariance matrix 

Vl5=cov(xl5,yl5); 

Vl10=cov(xl10,yl10); 

[vecl,vall]=eig(Vl);  %eigenvectors and eigenvalues of the covariance matrix 

[vecl5,vall5]=eig(Vl5); 

[vecl10,vall10]=eig(Vl10); 

 

% AXES FOR 68% ELLIPSES 

axesl=1.14*sqrt(svd(vall));      % axes 

axesl5=1.14*sqrt(svd(vall5)); 

axesl10=1.14*sqrt(svd(vall10)); 

anglesl=atan2( vecl(2,:),vecl(1,:) ) ;   % angles 

anglesl5=atan2( vecl5(2,:),vecl5(1,:) ); 

anglesl10=atan2( vecl10(2,:),vecl10(1,:) ); 

areal=pi*prod(axesl);                   % area 

areal5=pi*prod(axesl5); 

areal10=pi*prod(axesl10); 

t=linspace(0,2*pi); 

 

%68%ELLIPSES 

ellipl=vecl*1.14*sqrt(vall)*[cos(t); sin(t)] + repmat([mean(xll);mean(yll)],1,100); 

ellipl5=vecl5*1.14*sqrt(vall5)*[cos(t); sin(t)] + repmat([mean(xl5);mean(yl5)],1,100); 

ellipl10=vecl10*1.14*sqrt(vall10)*[cos(t); sin(t)] + repmat([mean(xl10);mean(yl10)],1,100); 

ellipl=ellipl'; 

ellipl5=ellipl5'; 

ellipl10=ellipl10'; 

axesl=axesl'; 
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axesl5=axesl5'; 

axesl10=axesl10'; 

 

FIGURE(5) 

  plot(ellipl(:,1),ellipl(:,2),'b','LineWidth',2) 

  hold on 

  plot(ellipl10(:,1),ellipl10(:,2),'g','LineWidth',2) 

  hold on 

  plot(ellipl5(:,1),ellipl5(:,2),'r','LineWidth',2) 

  h = legend('{\bf0-5sec}','{\bf0-10sec}', '{\bf0-15sec}', -1);  

  hold on 

  plot(xavl,yavl,'r.') 

  axis square; 

  axis equal; 

  hold on 

  plot(xll,yll,'k.','MarkerSize',4,'MarkerFaceColor',[0 0 1]) 

  set(gca,'FontSize',12); 

  title('{\bfLeft Eye 68,2% Ellipse Area}') 

  hold off 

   

  FIGURE(7) 

   plot(ellipl5(:,1),ellipl5(:,2),'r','LineWidth',2) 

  hold on 

  plot(xl5,yl5,'k.','MarkerSize',4,'MarkerFaceColor',[0 0 1]) 

  set(gca,'FontSize',12); 

  title('{\bfFirst 5 sec Left Eye 68,2% Ellipse Area}') 

  axis square; 

  axis equal; 

  hold off 

   

  FIGURE (8) 

  plot(ellipl10(:,1),ellipl10(:,2),'g','LineWidth',2) 

  hold on 

  plot(xl10,yl10,'k.','MarkerSize',4,'MarkerFaceColor',[0 0 1]) 

  set(gca,'FontSize',12); 

  title('{\bfFirst 10 sec Left Eye 68,2% Ellipse Area}') 

  axis square; 

  axis equal; 

  hold off 

   

  FIGURE(9) 

  plot(ellipl(:,1),ellipl(:,2),'b','LineWidth',2) 

  hold on 
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  plot(xll,yll,'k.','MarkerSize',4,'MarkerFaceColor',[0 0 1]) 

  set(gca,'FontSize',12); 

  title('{\bfFirst 15 sec Left Eye 68,2% Ellipse Area}') 

  axis square; 

  axis equal; 

  hold off 

 

%  PLOT ELLEIPSHS RE 

Vr=cov(xrr,yrr);   % covariance matrix 

Vr5=cov(xr5,yr5); 

Vr10=cov(xr10,yr10); 

[vecr,valr]=eig(Vr);  % eigenvectors and eigenvalues of the covariance matrix 

[vecr5,valr5]=eig(Vr5); 

[vecr10,valr10]=eig(Vr10); 

axesr=1.14*sqrt(svd(valr));       % axes 

axesr5=1.14*sqrt(svd(valr5)); 

axesr10=1.14*sqrt(svd(valr10)); 

anglesr=atan2( vecr(2,:),vecr(1,:) );    % angles 

anglesr5=atan2( vecr5(2,:),vecr5(1,:) ); 

anglesr10=atan2( vecr10(2,:),vecr10(1,:) ); 

arear=pi*prod(axesr);                   % area 

arear5=pi*prod(axesr5); 

arear10=pi*prod(axesr10); 

t=linspace(0,2*pi); 

 

%68%ELLIPSES 

ellipr=vecr*1.14*sqrt(valr)*[cos(t); sin(t)] + repmat([mean(xrr);mean(yrr)],1,100); 

ellipr5=vecr5*1.14*sqrt(valr5)*[cos(t); sin(t)] + repmat([mean(xr5);mean(yr5)],1,100); 

ellipr10=vecr10*1.14*sqrt(valr10)*[cos(t); sin(t)] + repmat([mean(xr10);mean(yr10)],1,100); 

ellipr=ellipr'; 

ellipr5=ellipr5'; 

ellipr10=ellipr10'; 

axesr=axesr'; 

axesr5=axesr5'; 

axesr10=axesr10'; 

 

FIGURE(6) 

  plot(ellipr(:,1),ellipr(:,2),'b','LineWidth',2) 

  hold on 

  plot(ellipr10(:,1),ellipr10(:,2),'g','LineWidth',2) 

  hold on 

  plot(ellipr5(:,1),ellipr5(:,2),'r','LineWidth',2) 

  h = legend('{\bf0-5sec}','{\bf0-10sec}','{\bf0-15sec}', -1);  
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  hold on 

  plot(xavr,yavr,'r.') 

  axis square; 

  axis equal; 

  hold on 

  plot(xrr,yrr,'k.','MarkerSize',4,'MarkerFaceColor',[0 0 1]) 

  set(gca,'FontSize',12); 

  title('{\bfRight Eye 68,2% Ellipse Area}') 

  hold off 

   

  FIGURE(10) 

   plot(ellipr5(:,1),ellipr5(:,2),'r','LineWidth',2) 

  hold on 

  plot(xr5,yr5,'k.','MarkerSize',4,'MarkerFaceColor',[0 0 1]) 

  set(gca,'FontSize',12); 

  title('{\bfFirst 5 sec Right Eye 68,2% Ellipse Area}') 

  axis square; 

  axis equal; 

  hold off 

   

  FIGURE (11) 

  plot(ellipr10(:,1),ellipr10(:,2),'g','LineWidth',2) 

  hold on 

  plot(xr10,yr10,'k.','MarkerSize',4,'MarkerFaceColor',[0 0 1]) 

  set(gca,'FontSize',12); 

  title('{\bfFirst 10 sec Right Eye 68,2% Ellipse Area}') 

  axis square; 

  axis equal; 

  hold off 

   

  FIGURE(12) 

  plot(ellipr(:,1),ellipl(:,2),'b','LineWidth',2) 

  hold on 

  plot(xrr,yrr,'k.','MarkerSize',4,'MarkerFaceColor',[0 0 1]) 

  set(gca,'FontSize',12); 

  title('{\bfFirst 15 sec Right Eye 68,2% Ellipse Area}') 

  axis square; 

  axis equal; 

  hold off 

 

%EMBADON ELLEIPSEON SE arcmins^2   

format short g 

areaslr = [areal arear]; 
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areaslr5 = [areal5 arear5]; 

areaslr10 = [areal10 arear10]; 

areaslr5 

areaslr10 

areaslr 
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Abstract

Threat cues activate the visual cortex and are detected faster than neutral
cues as evidenced by functional brain imaging during viewing of visual
threat and neutral stimuli. The functional visual processes underlying
these phenomena have not been determined. Pattern visual evoked
potentials were elicited in a baseline and a verbal threat condition with
two stimulus contrasts in subjects with high and low trait anxiety. Threat
reduced the latency of the early P100 wave in the low but not the high
anxious group. The reduction was greater with increasing stimulus
contrasts. The dependence of the P100 latency on trait anxiety is
reminiscent of the Yerkes-Dodson inverted U-shape curve, which relates

anxiety to behavioural responses. These results show that threat affects
perceptual processes and suggest that data based on the effects of threat
in visual search studies should be reappraised to include acceleration of
contrast perception.

Key words
contrast perception; healthy volunteers; P100 latency; threat; trait anxiety;
visual evoked potentials

Introduction

Visual search studies have repeatedly shown that pictorial sti-
muli with threatening content are detected more efficiently
than those with emotionally neutral or positive content. For
instance, angry facial expressions are detected faster and more
efficiently than happy faces (Fox, et al., 2000; Eastwood, et al.,
2001), and visual search studies have shown that spiders and
snakes in a field are detected more easily than flowers or mush-
rooms (Ohman, et al., 2001). Functional imaging studies have
established that viewing of such threatening pictures induces
accentuated activations in occipital and inferior temporal
cortical regions (Bradley, et al., 2003; Sabatinelli, et al., 2005;
Junghofer, et al., 2005, 2006;), and event-related potential (ERP)
studies show late (Mini, et al., 1996; Palomba, et al., 1997;
Cuthbert, et al., 1998; Ito, et al., 1998) and early (Junghofer,
et al., 2001; Keil, et al., 2001) ERP effects generated in the
same visual regions (Keil, et al., 2002, 2003).

The functional visual processes underlying these observa-
tions have not been determined yet. There is some indirect

evidence that threat may enhance contrast perception because
the visual detection threshold for low-contrast stimuli
improves following threat cues (Phelps, et al., 2006). Recently,
single-cell electrophysiology studies have shown evidence for
modulation of neuronal activity in the primary visual cortex
by feedback influences related to attention and memory func-
tions (Vidyasagar, 1998; Vidyasagar and Pigarev, 2007).
Moreover, visual evoked potentials (VEPs) have been found
to be affected by poor alertness (Harter and Salmon, 1972;
Kulikowski and Leisman, 1973). However, there is no direct
electrophysiological evidence linking threat with such a spe-
cific and basic feature detection mechanism as contrast
perception.

Sensitivity to contrast is a basic subcomponent of spatial
visual perception, which may be at the root of bottom-up
feature processing in the visual search tasks and the affective
picture viewing paradigms described above. The ability to
detect relative changes in luminance, that is, achromatic
contrast, is an early perceptual function, which reflects the spa-
tiotemporal properties of the neurons in the retinocortical
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pathways (Hicks, et al., 1983; Derrington and Lennie, 1984;
Kaplan and Shapley, 1986; Plainis and Murray, 2005) but is
also limited by the neuronal substrate of primary visual cortex
(Movshon, et al., 1978; Bauer, et al., 1999). Contrast proces-
sing has been evaluated psychophysically (Kulikowski, 1975;
Kulikowski, 1976; Pokorny and Smith, 1997; Murray and
Plainis, 2003) and physiologically (Murray and Kulikowski,
1983; Murray, et al., 1987; Mihaylova, et al., 1999), using the
P100 wave of VEPs as a measure of the integrity of precortical
and early (within 100 ms) visual processing.

The present research questions were first whether acute
threat alters P100 latency of pattern VEPs in healthy subjects
and second whether and how subjects’ trait anxiety modulate
this effect because the impact of threat evaluation may differ
depending on trait anxiety (Holmes, et al., 2007). For this rea-
son, we studied the effects of verbal threat on the early P100
peak of grating onset VEPs, elicited by passive viewing of
nonemotional contrast stimuli of two different intensities, in
healthy subjects characterised for their trait anxiety.

Materials and methods

Subjects

This study was approved by the Ethics Committee of the Uni-
versity of Crete, and all participants gave their written
informed consent. Participants were recruited from our labora-
tory list of 136 university student volunteers, characterised for
their trait anxiety, according to the State-Trait Anxiety Inven-
tory ! Trait questionnaire (STAI-T), a widely accepted measure
of trait anxiety (Spielberger, 1983). In all, 12 subjects were pre-
selected based on their STAI-T score falling below, and
another 12 were preselected based on their STAI-T score falling
above the group’s median (STAI-T = 35.5). All 24 subjects
were contacted by phone and entered the study based on the
following additional criteria: no history/presence of major medi-
cal or neurological disorders, no history/presence of ophthal-
mological conditions, no personal or family (up to second
degree) of major psychiatric disorders, no history of head
trauma, no use of prescribed or recreational drugs, free of ocular
or corneal disease, normal binocular and colour vision and
optically corrected (if needed) for the viewing distance with
spectacles. Participants were tested between 9:00 a.m. and 2:00
p.m. in two sessions.

Clinical examination

All participants underwent a brief physical, ophthalmological
and psychiatric assessment using the Mini-International Neu-
ropsychiatric Interview (Sheehan, et al., 1998) by an experi-
enced clinician (PB). Subjects were all medication-free, and
they all completed urine toxicology screening amphetamine,
cannabis, opiates, methamphetamine, benzodiazepines, barbi-
turates and cocaine.

Tests and apparatus

Recordings took place in a dark, sound-attenuated room.
VEPs were recorded using silver-silver chloride electrodes. An
active electrode was positioned 10% of the inion-to-nasion dis-
tance and referenced to an electrode placed at Fpz with a
ground electrode placed on the forehead. Trigger synchronisa-
tion was achieved using CED 1401 ‘micro’ (Cambridge
Electronic Design, Cambridge, UK). The waveforms were
amplified using the CED 1902 (Cambridge Electronic Design).
Amplifier bandwidth was set at 0.5–30 Hz (together with a
50 Hz notch filter), and signals were sampled at a rate of
1024 Hz with an analysis time of 0.970 s. Gain was 10.000.
Data acquisition and averaging was controlled using the Signal
software (vs. 2.15, Cambridge Electronic Design). Each VEP
trace was the average of 128 epochs of 1 s duration each. This
is twice the minimum number of sweeps per average (64) sug-
gested by the International Society of Clinical Electrophysiol-
ogy of Vision (ISCEV) (Odom, et al., 2004). Computerised
artifact rejection was performed before signal averaging,
according to standard ISCEV guidelines (Brigell, et al., 2003),
to discard epochs in which deviations in eye position, blinks, or
amplifier blocking occurred.

VEPs were elicited using onset/offset vertically oriented
gratings at a rate of 2 Hz with square wave modulation, having
a spatial frequency of 4 c/deg. The stimulus was shown on a
Sony GDM F-520 CRT monitor by means of a VSG 2/5 stim-
ulus generator card. The stimulus subtended a circular field of
seven degrees with a constant mean luminance of 30 cd/m2 and
was surrounded by a neutral background (chromatic co-
ordinates x = 0.310, y = 0.316) of the same luminance. Subjects
viewed the stimulus monocularly from a distance of 150 cm,
with their dominant eye open and natural pupils. They were
corrected for distance and they were instructed to maintain
steady fixation during the recordings, on a centrally placed
cross, to minimise eye movements.

For electrical stimulation, a constant current square pulse
(1.5 mA, 50 ms) was delivered to the skin overlying the median
nerve of the left wrist through disposable silver surface electro-
des using a Grass stimulator (SD 9). State anxiety and alertness
were self-rated on Visual Analogue Scales (VAS). For each
subject, the raw values (mm) for each VAS item were weighted
by multiplication with their respective factor loading, and the
weighted values for each item were then allocated to ‘alertness’
and ‘anxiety’ factors, based on a principal component analysis
(Bond and Lader, 1974). Each factor’s average weighted value
was entered in the statistical analysis.

Procedures

The experiment comprised two sessions (Figure 1), of which the
second (experimental) session consisted of part 1 (baseline) and
part 2 (threat of shock).

Session 1 Subjects had been previously informed that they
would participate in two sessions where their VEPs would be
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elicited using gratings of various contrasts on a computer
screen. Scalp electrodes were then applied, and the VEPs were
elicited using a wide range of decreasing stimulus contrasts
from 100 to 2% (100, 40, 30, 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4 and 2%).
Based on the resulting group mean P100 latency curves, two
different stimulus contrasts from the low range (8 and 12%)
were chosen as the optimal experimental stimuli. These low
range stimuli were chosen for two reasons a) they are of a suf-
ficient level to generate reliable VEP responses with 128 repeats
(see ‘experimental session’ below) and most importantly b)
they obviate a floor effect which, theoretically, could occur
with higher contrast stimuli. For instance, it is conceivable
that a putative threat-induced latency reduction could be cur-
tailed by the already short P100 latency seen with higher con-
trast stimuli (floor effect).

Session 2 (experimental session) The experimental session
comprised two parts, almost 15 min apart. In the first part
(Baseline), VEPs were elicited using 8 and 12% stimulus con-
trasts in two separate and counterbalanced blocks of 128 stim-
ulus (duration of 1 s) repetitions each. The average of the 128
waveforms per block was taken as the VEP trace of that block.
Subsequently, subjects rated their subjective anxiety and alert-
ness using the VAS, and then they were given detailed instruc-
tions (see below) for part 2. Subjects were reminded that they
did not have to participate any further; however, all subjects
agreed to participate and signed new consent forms for part 2
of the session. Subsequently, the skin on the subjects’ left wrists
was prepared, the instructions were reviewed (see below), and
the electrodes were applied and remained fixed throughout the
rest of the session. Subjects then rated again their subjective
anxiety and alertness in the VAS.

Part 2 was then started with VEPs recorded in two identical
blocks, associated with the 8 and 12% stimulus contrast with
the same within-subject order as in the baseline blocks of
part 1. The blocks in part 2 were associated with shock antici-
pation (Threat condition) because the subjects were instructed
to anticipate a total of 1–3 electric shocks, delivered to their left
wrists during the duration of the block (128 s). The subjects did
not know the exact number and timing of the electric shock(s).
The shocks were described as painful stimuli inducing a short-

lived localised unpleasant sensation on the wrist. Only one non-
painful (Bitsios, et al., 1996) mild shock (1.5 mA, 50 ms) was
delivered at the end of the last block associated with the Threat
condition. The duration of a block was 128 s with an inter-
block interval of 120 s. Therefore, the experimental session
lasted approximately 30 min (15 min of recording the two base-
line and the two threat blocks in part 2 and approximately
15 min interval between part 1 and part 2).

Data reduction and analysis

VEP waveforms were stored on a PC and were further analysed
using an accompanying software package (Signal software, vs.
2.15, Cambridge Electronic Design). For improving the clarity
and presentation of VEPs, a lowpass digital filter with a 20 Hz
cutoff was applied. Scoring of P100 amplitude requires manual
definition of the lowest negative peak prior to P100 peak, and
amplitude is scored as the difference between these two points.
However, the VEP waveform prior to the P100 peak may be
rather unstable due to various attentional and other confounds
that affect VEP amplitude but not latency (Fahle and Bach,
2006). This may render amplitude a rather unreliable measure,
and for this reason, the measure of primary interest in this
study was P100 latency. This is scored automatically off-line
by the analysis software as the time taken from stimulus onset
to the peak of the VEP response. The latency of the P100 peak
was calculated on the average waveform of the 128 epochs per
block and entered the statistical analysis as the responses of
that block. Separate mixed model analyses of variance (ANO-
VAs) with group (low and high trait anxiety) as the between-
subject factor and stimulus contrast (8 and 12%) and condition
(Threat and Baseline), as the within-subject factors were used
to analyse the P100 latency data. A dimensional approach was
also used whereby the relationship between trait anxiety and
VEP latency in the entire group was explored with Pearson
correlation coefficients. ANOVAs with group as between- and
occasion (before and after the application of electrodes) as the
within-subject factor were used to analyse the VAS ‘anxiety’
and ‘alertness’ data.

Block
1

8%

Electrodes on 

15 min 

Part 1-Baseline

Session 1 

2-7 days

Block
2

12%

STAI-T VASVAS

Instructions
Block

1
8%

Part 2-Threat

Block
2

12%

Session 2 - Experimental 

Figure 1 Time course of the experiment. STAI-T, Speilberger’s Trait Anxiety Inventory; VAS, Visual Analogue Scales.
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Results

In all, 17 subjects were included in the analysis out of the 24
who participated in the study. Three participants from the high
trait anxiety group were excluded due to poor VEP waveforms,
whereas from the low trait anxiety group, two subjects were
blinking excessively during recording and two dropped out
after the first session. Table 1 shows the profile of the two
groups. Although the two groups differed significantly in trait
anxiety, there were no group differences in demographic vari-
ables or in state (VAS) anxiety and alertness at baseline.

Figure 2 shows the group means of subjective state anxiety
and alertness obtained with the VAS. State anxiety increased
after the application of electrodes, and this effect was greater

for the high trait anxiety group. There was a significant occa-
sion main effect [F(1,15) = 6.6; P < 0.021] and a significant
group by occasion interaction [F(1,15) = 6.5; P < 0.023], but
the group main effect was not significant (P > 0.3). Alertness
was lower in the high trait anxiety group although this effect
fell short of statistical significance [F(1,15) = 3.2; P = 0.09].
The occasion main effect and the group by occasion interaction
were not significant (Fs < 1). Trait anxiety correlated with VAS
(state) anxiety (r = 0.84, P < 0.001).

An overall 2 ! 2 ! 2 (group ! stimulus ! condition)
ANOVA of the P100 latency data showed a significant stimu-
lus main effect [F(1,15) = 63.3; P < 0.001] and a significant
group by condition interaction [F(1,15) = 10.2; P < 0.006].
The significant group by condition interaction was followed

Table 1 Demographic characteristics for the two trait anxiety groups (mean ± SD)

Low trait High trait F (or x2) P

Sample size 8 9
Male: female ratioa 5:3 6:3 <1 >0.9
Age (years) 26.9 (2.8) 26.2 (1.9) <1 >0.6
Education (years) 19.3 (0.9) 18.7 (1.8) 1 >0.3
Smokers/nonsmokersa 3:6 4:5 <1 >0.6
Cigarettes/day 9 (1.7) 11 (6.6) <1 >0.6
Baseline VAS anxiety, mm 24.2 (13.3) 25.1 (18.6) <1 >0.9
Baseline VAS alertness, mm 55.4 (4.8) 46.2 (14.9) 3.1 >0.09
STAI-T score 29.9 (3.9) 41.4 (3.2) 45.5 <0.001

STAI-T, State Trait Anxiety Inventory – Trait questionnaire; VAS, Visual Analogue Scales.
aChi square comparison.
For the F ratios, df = 1,15.

VAS-rated Anxiety and Alertness
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Figure 2 Subjective anxiety and alertness obtained with VAS, before (open columns) and after (closed columns) instructions and connection with
shock electrodes. Columns represent group means and bars standard error of the mean.
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up with separate 2 ! 2 (stimulus ! condition) ANOVAs for
each trait anxiety group. Figure 3 (left) shows for the low
trait anxiety group that compared with baseline, P100 latency
was smaller in the threat condition for both stimuli but more so
for the higher 12% contrast stimulus. There were significant
main effects of stimulus [F(1,7) = 14.5; P < 0.007] and condi-
tion [F(1,7) = 11.1; P < 0.01] and a significant stimulus by con-
dition interaction [F(1,7) = 5.4; P < 0.05]. Identical ANOVA
for the high trait anxiety group showed only a significant stim-
ulus main effect [F(1,8) = 75.0; P < 0.001; !2 = 0.9] (all other
Fs < 1). In this group, P100 latency was higher in the threat
condition for both stimuli (Figure 3 – right), but this effect
was not significant.

Table 2 shows the correlation matrix between trait anxiety
and VEP latency in the entire group. Figure 4 shows that the
greater the trait anxiety, the smaller the magnitude of latency
reduction (P100 latency at Baseline ! P100 latency at Threat)
for both stimulus contrasts.

Discussion

Several important findings emerged from this study. First, we
found that compared with the baseline condition, threat
reduced the P100 latency, but surprisingly, this was true only
for the low trait anxiety group as evidenced by the group by
condition interaction and shown in Figure 3. This finding
offers neurophysiological confirmation to the study of Phelps,
et al. (2006) who found improvement in visual detection thresh-
old for low-contrast stimuli following threat cues. Secondly, we
found that in the low trait anxiety group, the more intense the
contrast stimulus the greater was the latency reduction by
threat, as evidenced by the significant stimulus by condition
interaction in this group of subjects. This is consistent with a
multiplicative gain control mechanism, which may be mediated
by greater allocation of attention to the more intense contrast
stimuli. This finding confirms the sensory gain mechanism, also
referred to as motivated attention (Lang, et al., 1997), which
has been hypothesized to amplify sensory processing according
to the importance of the stimulus for the organism. Such a light
stimulus dependence of the effect of threat has been previously
described when the pupillary light reflex was used to examine
fear responses to threat of shock (Hourdaki, et al., 2005). Our
results strengthen the idea of an interaction between threat and
attention at the early stages of visual processing (Junghofer,
et al., 2001; Keil, et al., 2001), the latter being susceptible to
modulation by stimulus size (De Cesarei and Codispoti, 2006).

Whatever the nature of the P100 latency reduction mecha-
nism, its efficiency must depend on trait anxiety because these
results did not extend to the high trait anxiety group (Figure 3).
In agreement with this, the dimensional analyses showed that
low trait anxiety was associated with greater latency reductions
and high trait anxiety was associated with small or no reduc-
tions or even increases in P100 latency by threat (Figure 4).
That the most anxious subjects suffered a deterioration of
their contrast perceptual processes is in line with the study of
Wik, et al. (1996) who observed anxiety related decreases in
regional cerebral blood flow (rCBF) within primary visual cor-
tical regions amongst phobic individuals. Our results point
towards the presence of a biologically meaningful adaptive
mechanism, by which accelerated contrast processing brought
about by an arousing or anxiety provoking cue in natural set-
tings would allow faster visual detection of potential threats
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Figure 3 Latency of P100 VEPs obtained at 8 and 12% stimulus contrasts
for the Baseline (open columns) and Threat (closed columns) conditions in
the low and high trait anxiety groups. Columns represent group means and
bars standard error of the mean. *Significantly shorter from its own
Baseline; #significantly shorter from 8% Threat.

Table 2 Correlation matrix between P100 latency and trait anxiety in 17 subjects

Baseline 8% Baseline 12% T 8% T 12% " 8% " 12%

STAI-T 0.032 !0.348 0.348 0.497* !0.65** !0.75***

T, Threat condition; ", Difference Baseline-Threat
*P < 0.05.
**P < 0.01.
***P < 0.001.
Values represent Pearson’s correlation coefficients
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and thus a more efficient response. Our results strikingly sug-
gest that this adaptive mechanism does not operate efficiently
in high anxious subjects. This deterioration of the P100 latency
reduction mechanism with increasing trait anxiety is surpris-
ingly reminiscent of the Yerkes-Dobson inverted U-shape
curve, which relates arousal and anxiety to motor/behavioural
performance responses; low arousal/anxiety is beneficial
whereas high arousal/anxiety is detrimental for such responses
(Yerkes and Dodson, 1908). Here, we show for the first time
that this is also true of sensory processes; the results clearly
show that low anxiety is beneficial whereas high anxiety is det-
rimental for the P100 latency reduction mechanism. High trait
anxiety is associated with enhanced processing of threat
information (Weinstein, 1995), greater reactivity to threat
(Najström and Jansson, 2007) with difficulty in ‘switching
off’ (Barrett and Armony, 2008). In agreement with this, the
high trait anxiety subjects developed greater levels of state
(VAS) anxiety in response to the imminent shock, which may
have tipped them over the right side of the putative inverted
Yerkes-Dodson U-shaped curve with deleterious consequences
for visual contrast perception. The amygdala is the critical area
from which fear responses are propagated to the rest of the
brain (Davis, 1992) including the primary visual cortex
(Amaral, et al., 1992), and it is activated in threat of shock
studies (Phelps, et al., 2001). The prefrontal cortex (PFC) pro-
vides attentional control of threat-related stimuli (Kim and
Hamann, 2007), but its activity as well as control over the
amygdala is reduced in highly anxious subjects (Bishop, et al.,
2004; Hermann, et al., 2007, Hare, et al., 2008). It is therefore
possible that the failure of subjects with high trait anxiety to
reduce P100 latency may be the result of excess ratio of amyg-
dala to PFC activation during threat, leading to suboptimal
control of fear responses by the PFC and deterioration rather
than improvement of contrast perception. However, we cannot
confirm this hypothesis based on the present data because the

reported VEPs are not specifically localised in deep structures
such as the amygdala.

The stimulus dependence of this mechanism in the low trait
anxiety subjects is important in several ways; firstly, it suggests
that even emotionally neutral environmental visual stimuli
acquire motivational relevance during threat merely by virtue
of their physical characteristics, for example, intensity. Lang
has suggested that protective/defensive responses to potentially
adverse stimuli are primed when matched by an aversive ongo-
ing emotional state (Lang, et al., 1990). Our results extend
Lang’s theory to emotionally neutral visual stimuli depending
on their contrast level. In a real life-threatening environment,
more intense stimuli (e.g., higher contrast stimuli) might
convey greater risk and thus deserve priority processing. More-
over, in the constant streamline of visual information proces-
sing in a threatening environment, fast detection of the more
obviously salient environmental stimuli allows for greater
attentional allocation to processing of stimuli with lower
salience, for example, lower contrast from the surroundings,
such as in predators using camouflage. Therefore, our findings
suggest that under conditions of natural threat, high anxious
subjects have a biological disadvantage because they may not
be as able to detect the source of threat. However, in the
absence of any behavioural data in our study, it is not possible
to conclude that the observed effects of threat and trait anxiety
on contrast perception have any behavioural significance, that
is, affect behavioural fear responses (e.g., delayed reaction
times). In light of the present findings, it would be interesting
for future studies to simultaneously examine contrast VEPs and
reaction times during threat in subjects with high and low trait
anxiety.

Previous functional imaging studies report increases in
rCBF within occipital cortical regions (Bradley, et al., 2003;
Sabatinelli, et al., 2005; Junghofer, et al., 2005, 2006), and a
study using steady-state flash VEPs during verbal threat

Trait Anxiety Score

8% Contrast 12% Contrast

Trait Anxiety Score

P1
00

 L
at

en
cy

 (B
as

el
in

e 
- T

hr
ea

t),
 m

s

P1
00

 L
at

en
cy

 (B
as

el
in

e 
- T

hr
ea

t),
 m

s

-15

25 30 35 40 45 25 30 35 40 45

-10

-5

0

5

10

15

-15

-10

-5

0

5

10

15

Figure 4 Plots of the difference between Baseline and Threat P100 latency as a function of the Trait Anxiety Score at 8 and 12% contrast levels. High
trait anxiety score refers to more anxious subjects, and the negative values of the vertical axis show an increase in latency under Threat condition.
Open circles, subjects with low trait anxiety scores; closed circles, subjects with high trait anxiety scores.

Anxiety and contrast perception672

 at Kings College London - ISS on June 9, 2010 http://jop.sagepub.comDownloaded from 

http://jop.sagepub.com


showed increases in localised excitatory processes within the
extrastriate occipital cortex (Gray, et al., 2003). To our knowl-
edge, this is the first study to determine that acceleration of
contrast perception is at least one visual function that underlies
such observations. Visual perception is the first stage of stimu-
lus processing along a series of downstream cognitive functions
from memory and reasoning to physiological and behavioural
responsivity to stimuli and contexts. All these processes may be
affected as a result of the influence of anxiety on visual percep-
tual functions. Contrast perception is a basic visual function,
directly related to visual reaction times (Plainis and Murray,
2000) and essential for demanding judgments. The seemingly
pervasive influence of threat on contrast perception observed
here may underpin the pattern of findings in visual search
and visual attention tasks, which entail the detection of biolog-
ically threatening stimuli (e.g., snake) in a cluttered back-
ground of neutral stimuli such as flowers and mushrooms
(Ohman, et al., 2001; Tipples, et al., 2002; Lipp, et al., 2004).
Perhaps data based on the effects of threat on visual search
studies should be reappraised to include an effect of threat on
speed of contrast perception by the cortex.

In this study, VEPs were elicited by pattern onset gratings,
which are considered to give a much more accurate measure of
contrast processing in area V1 (Campbell and Kulikowski,
1972; Murray and Kulikowski, 1983; Mihaylova, et al., 1999).
The latency of the P100 pattern VEP peak is a graded response;
it is about 100–120 ms for stimuli of 100% contrast, pro-
gressively increasing with decreasing contrast (Campbell and
Kulikowski, 1972; Murray and Kulikowski, 1983; Odom,
et al., 2004). In the current study, P100 latency conformed to
this principal in both the baseline and threat conditions, as evi-
denced by the significant stimulus main effect. Figure 3 shows
that in the baseline condition, P100 latency reached the values
expected, that is, ~130–145 ms, for the relatively low contrast
levels (8 and 12%).

The experimental design ensured that anticipation of shock
rather than its actual delivery was the relevant independent
variable, because although the shock was delivered at the end
of the last threat block, the subjects expected it to occur at any
time during the duration of either threat block. All recordings
in the threat condition, therefore, took place before any shock
delivery, thus circumventing problems of between-subject vari-
ability in sensitivity to shock and inflation of their electrophys-
iological responses from shock sensitisation. We did not
include ‘safe’ comparison blocks intermixed with the ‘threat’
blocks, as in previous verbal threat studies (Grillon, et al.,
1993; Bitsios, et al., 1998, 1999), and we used the baseline
blocks as the control instead. Physiological reactivity in inter-
mixed ‘safe’ blocks can be affected because of the highly
anxiogenic context of the experiment (Baas, et al., 2002), thus
reducing the sensitivity of safe-threat block comparisons and
potentially resulting in type II errors.

In summary, we demonstrated that anxious anticipation,
caused by threat of shock, accelerates the cortical processing
of visual pattern stimuli in low but not high anxious subjects,
in a stimulus intensity-dependent manner. These results allow

us to trace the effects of anxiety from the behavioural response
systems back to the basic perceptual processes and suggest that
trait anxiety modifies this response according to an inverted-U
relationship. This deleterious effect of anxiety needs to be
explored further in patient populations, with the view to estab-
lish its anterograde effect on the clinical picture and (more
importantly) whether it is affected by treatment and how.
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a b s t r a c t

Threat accelerates early visual information processing, as shown by shorter P100 latencies of pattern
Visual Evoked Potentials in subjects with low trait anxiety, but the opposite is true for high anxious
subjects. We sought to determine if, and how, threat and trait anxiety interact to affect stability of gaze
eywords:
aze fixation
ixation stability
rait anxiety
hreat

fixation. We used video oculography to record gaze position in the presence and in the absence of a fixa-
tional stimulus, in a safe and a verbal threat condition in subjects characterised for their trait anxiety. Trait
anxiety significantly predicted fixational instability in the threat condition. An extreme tertile analysis
revealed that fixation was less stable in the high anxiety group, especially under threat or in the absence
of a stimulus. The effects of anxiety extend to perceptual and sensorimotor processes. These results have
implications for the understanding of individual differences in occulomotor planning and visually guided
ttention behavior.

. Introduction

One of the primary roles of the gaze system is to bring and hold
isual stimuli of interest onto the fovea, the central area of human
etina showing the highest visual acuity, necessary for post-retinal
rocessing. Even during fixation on a stationary stimulus/object
visually guided fixation), constant, small, involuntary “microsac-
adic” eye movements prevent the naturally occurring adaptation
f post-retinal cortical cellular mechanisms (Movshon and Lennie,
979; Webster and De Valois, 1985), which would otherwise lead
o depression of sensitivity/salience and even fading of a visual
arget following prolonged stabilisation of its image on the fovea
Troxler, 1804; Blakemore and Campbell, 1969). Apart from pre-
enting retinal fading of a visual target, microsaccades also serve
o bring the line of sight to visual details that are crucial for finely
uided visuomotor tasks that require the highest level of spatial
esolution (Steinman et al., 1973; Ko et al., 2010). Yet, in addition
o improve spatial resolution, microsaccades are thought to trans-
Please cite this article in press as: Laretzaki, G., et al., Threat and tr
doi:10.1016/j.biopsycho.2011.01.005

orm the visual scene into a sequence of discrete views which, one
t a time, are processed by attentional resources and guide decision
aking (Ballard et al., 1997; Ko et al., 2010; Kowler and Collewijn,

010). Microsaccades may thus be prompted by cognition and
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reflect attentional processing and fine strategic visuomotor plan-
ning.

Initiation of visually triggered microsaccades involves occipital
and parietal cortical inputs, including retinal input to “fixation neu-
rons” in the superior colliculus, which then projects to the premotor
circuit in the brain stem and cerebellum (Munoz and Istvan, 1998;
Munoz and Wurtz, 1993a,b). Suppression of reflexive microsac-
cades is under the tonic control of frontal cortex and basal ganglia,
which also project to the superior colliculus and brain stem premo-
tor circuit (Hikosaka et al., 2000; Munoz et al., 2000; Schall, 1997
for review). Fixation in the absence of a visual stimulus (volitional
fixation) is less accurate than stimulus-driven fixation (Smyrnis
et al., 2003) and may be driven almost entirely by extra-retinal,
prefrontal/basal ganglia input to the SC fixation neurons (Munoz
and Wurtz, 1993a; Hikosaka et al., 2000; Munoz et al., 2000; Schall,
1997 for review). It has been hypothesized (Smyrnis et al., 2004)
that these prefrontal regions maintain a “mental” representation
of the fixation point and thus may be the same areas mediating
spatial memory processing (Goldman-Rakic, 1988). Indeed, it is
well-established that a particular region of the frontal lobe neocor-
tex, the frontal eye field (FEF) is prominently involved in control
of volitional eye movements, having a distinct sub-region for fix-
ation. The dorsolateral prefrontal cortex in particular, acts as a
�supervisory� area, inhibiting unwanted reflexive saccades when
ait anxiety affect stability of gaze fixation. Biol. Psychol. (2011),

volitional maintenance of fixation is required (Gooding, 1999).
Suppression of microsaccades results in stable fixation such as

that seen in trained athletes e.g. elite shooters and has been related
to their superiority in selective and sustained attention (Di Russo
et al., 2003). On the other hand, deficient fixational stability is

dx.doi.org/10.1016/j.biopsycho.2011.01.005
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een in conditions characterised by attentional and strategic plan-
ing deficits due to fronto-striatal pathology, such as schizophrenia
Burton et al., 2008) and attention-deficit hyperactivity disorder
ADHD) (Munoz et al., 2003). Trait anxiety is associated with impov-
rished recruitment of attentional control mechanisms (Fox, 1993;
ysenck and Calvo, 1992; Bishop, 2009) and for this reason it is
xpected to impact on reflexive and volitional saccadic control.
hreat commands visual attention through activation of the amyg-
ala and the bed nucleus of stria terminalis (Lang et al., 2000) and

s thus preferentially detected in humans (Ohman et al., 2001); it
daptively enhances contrast perception (Phelps et al., 2006) and
ccelerates the early P100 wave of pattern Visual Evoked Potentials
Laretzaki et al., 2010). The latter effect however, was not observed
n high trait anxiety subjects (Laretzaki et al., 2010). This was proba-
ly a result of a hyper-responsive pre-attentive, amygdala-centred
hreat-detection system (Mathews et al., 1997), associated with
eficient recruitment of prefrontal cortical mechanisms that are
ritical in the top–down control of selective attention to threat
Bishop et al., 2004; Ohman, 2005).

In the present study, we sought to determine if, and how,
hreat and trait anxiety interact to affect fixation of gaze. To this
oal, we studied the effects of verbal threat on stimulus driven
a non-emotional target) and volitional (no-target, empty screen)
xation performance, in healthy subjects characterised for their
rait anxiety. Subjects were also tested in the absence of threat.
ased on available evidence, we predicted generally better fixa-
ion performance in the stimulus driven compared to volitional
xation condition. We also predicted that threat would impair fix-
tion performance especially in high trait anxious subjects and
his impairment would be more pronounced under volitional fix-
tion since the latter is more critically determined by prefrontal
nput in the SC. Because of inadequate data in the literature, we

ade no predictions regarding group differences (high vs. low
rait anxious subjects) in fixation performance in the absence of
hreat.

. Materials and methods

.1. Subjects

This study was conducted in compliance with the declaration of Helsinki and
ollowed a protocol approved by the Ethics Committee of the University of Crete,
nd all participants gave their written informed consent. Participants (n = 44, age:
6 ± 5 yrs) were randomly recruited by phone from a pool of 560 healthy male
olunteers, characterised for trait anxiety (median trait anxiety score: 36, mean:
6.45, range: 20–68), with the widely accepted State-Trait Anxiety Inventory (STAI-
) (Spielberger, 1983). Care was taken that the present sample was representative
f the large cohort (20 were above and 24 below the cohort’s median) covering the
ntire range of the cohort’s STAI-T values. These volunteers had previously under-
one thorough psychiatric and medical assessment including drug screening and
hey were free from history or presence of head trauma, medical neurological and
sychiatric conditions, including use of prescribed or recreational drugs. Additional
riteria for inclusion in the present study were absence of ocular or corneal disease,
ormal binocular and colour vision and optical correction (if needed) with specta-
les for the viewing distance. Recruited subjects underwent an ophthalmological
xamination and a new urine drug screening test. Participants were tested between
:00 am and 4:00 pm in one session.

.2. Eye tracking

Fixational gaze movements from both eyes were recorded simultaneously using
ideo oculography (EyeLink II, SR Research Ltd., Canada). Eyelink II consists of two
iniature head-mounted infrared cameras that record eye position using pupil or

upil-cornea tracking. A third camera monitors subjects’ head position relative to
our infrared markers mounted on the display screen. According to the manufac-
Please cite this article in press as: Laretzaki, G., et al., Threat and tr
doi:10.1016/j.biopsycho.2011.01.005

urer, Eyelink II has a spatial resolution higher than 0.01◦ for two-dimensional eye
racking. In this study horizontal and vertical eye positions were recorded using
he pupil-cornea tracking mode at a sample rate of 250 Hz. All measurements were
erformed with subjects seated on a chair and with their head stabilised by means
f a chin rest to minimise head movements. A system calibration/validation was
erformed every time prior to recording to correlate the output results.
 PRESS
hology xxx (2011) xxx–xxx

2.3. Subjective measures

The subjects’ moods and feelings were self-rated on a 16-item visual analogue
scales (VAS – see Supplemental file) originally developed for measuring drug-
induced changes in mood and alertness (Aitken, 1969; Norris, 1971). Subsequently,
these scales were found to be very sensitive to momentary changes in psychologi-
cal states caused by psychological manipulations such as verbal threat (Bitsios et al.,
1996, 1998a,b). They are easy and much faster (<60 s) to score than the Spielberger’s
State anxiety scale, they measure short term changes in anxiety and they are able
to distinguish between changes in arousal levels and the emotion of anxiety. This
is important as it has been shown previously that arousal may increase without
accompanying increases in anxiety (Bitsios et al., 2004). The raw values (mm) for
each item and each subject were weighted by multiplication with their respective
factor loading and the weighted values for each item and subject were then allocated
to ‘alertness’ (9 items), ‘discontentment’ (5 items) and ‘anxiety’ (2 items) factors,
based on a principal component analysis (Bond and Lader, 1974). The average of the
weighted group values for each factor was entered in the statistical analysis.

2.4. Part 1: testing procedure and training

Subjects had been previously informed that they would participate in one ses-
sion where their fixational stability would be tested under various psychological
conditions relevant to anxiety research. On arrival to the lab, all participants rested
for 5 min during which they self rated their anxiety, alertness and mood using Visual
Analogue Scale (VAS) questionnaires. Eye dominancy was determined by looking
through a central hole in an A4 card, held by the participant in both hands away
from the body. Subsequently, eye position data were obtained binocularly for two
viewing conditions which were counterbalanced between subjects: in the absence
of a fixational stimulus (volitional fixation), in which the volunteer was asked to
keep fixation at the centre of the screen, and in the presence of a fixational stimulus
(stimulus-driven fixation).

The stimulus, presented on a 21′ ′ Sony GDM F-520 CRT monitor, was generated
using custom written software for a VSG 2/5 stimulus generator card (Cambridge
Research Systems Ltd., UK). The monitor was viewed from a distance of 100 cm. The
stimulus was a ‘profiled’ spot, having a radial symmetrical spatial configuration of a
blurred disk with a 0.25◦ flat top and a raised cosinusoidal skirt of 0.5◦ in diameter.
The stimulus was presented at a Weber contrast of 40% for a total period of 15 s.
The surround had a luminance (L) of 30 cd/m2 (chromatic co-ordinates: x = 0.310,
y = 0.316).

Recordings in this part served as ‘training’ in order to reduce novelty related
arousal and familiarise subjects with the experimental procedures and were thus
discarded from further analysis. At the end of part 1, subjects rated themselves
again with the VAS, which was considered to be a more reliable baseline, since it
was not confounded by novelty related arousal. Following these training procedures
in part 1, subjects were given detailed instructions (see below) for part 2. They were
reminded that they did not have to participate any further, however, all subjects
agreed to participate and signed new consent forms for part 2 of the session.

2.5. Part 2: main session

The two viewing conditions described above were repeated with the same
within-subject order as in training, under two psychological periods: they were
both identical to training in part 1 but one was under verbal threat (“threat” period)
and the other was not (“safe” period). Our verbal threat protocol has been described
in detail previously (Bitsios et al., 2002, 1996; Hourdaki et al., 2005; Laretzaki et al.,
2010). Briefly here, verbal threat (of electrical shock) was induced throughout the
“threat” periods, by the presence of a Grass stimulator (SD 9) connected to the skin
overlying the median nerve of the left wrist through disposable silver surface elec-
trodes. Before and after connection to wrist electrodes, subjects completed the VAS
questionnaires (see Fig. 1), in order to test whether electrode connection, a powerful
contextual threat stimulus (Baas et al., 2002), induced adequate levels of anxiety.
Subjects had been instructed to anticipate a total of 1–3 electric shocks but they
were not aware of the exact number and timing of the electric shock(s). These were
described as painful stimuli inducing a short-lived localized unpleasant sensation
on the wrist. As threat was the actual variable of interest, no electric shock was
actually delivered.

Half of the subjects within each trait anxiety group started with the “safe” and
the other half with the “threat” condition. Therefore, there were four conditions
(safe/volitional fixation, safe/stimulus driven fixation, threat/volitional fixation and
threat/stimulus driven fixation) within each subject, which were all counterbal-
anced between subjects.

2.6. Data reduction and analysis
ait anxiety affect stability of gaze fixation. Biol. Psychol. (2011),

Data analysis was performed offline using custom-made scripts written in com-
putational software (Matlab vs. 7.6.0.324). Fixation performance was evaluated
using the Bivariate Ellipse Contour Area (BCEA), a mathematical description of fixa-
tion stability (Steinman, 1965). If the measured gaze positions are assumed to have
a bivariate normal distribution, the ellipse area (BCEA) can be calculated using Eq.
(1), where �H and �V are the standard deviations of position over the horizontal (x)

dx.doi.org/10.1016/j.biopsycho.2011.01.005
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Fig. 1. The experimental session as followed for each

nd the vertical (y) meridians, respectively, and � the product–moment correlation
f the two position components. The value k establishes the confidence limit for
he ellipse, i.e. the probability area (P) (Eq. (2)), where e is the base of the natural
ogarithm.

CEA = 2k��H�V (1 − �2)
1/2

(1)

= 1 − e−k (2)

hen k = 1, P describes fixation for 63.2% of the time (dispersion of the gaze about
ts mean position with ±1.0 standard deviation; Steinman, 1965). In the present
tudy a value of k = 1.14 was used, with the calculated BCEAs corresponding to a P
nclosing 68% of the recordings (see Fig. 3). Higher k values (i.e., 1.96) have also been
pplied but resulted in less repeatable BCEAs, due to inclusion of borderline position
ecordings. Fixation was expressed in visual angle area (arcmin2) units. Blinks were
dentified, using an algorithm based on the horizontal and vertical position of the
ye, and removed from further analysis, by discarding eye position data 0.1 s before
he beginning and 0.1 s following the end of a blink.

The primary outcome variables of interest were BCEA in the four conditions
safe/volitional, safe/stimulus-driven, threat/volitional, threat/stimulus-driven) and
he primary exposure of interest was trait anxiety. All scores entered the analyses
s continuous variables. Multivariable linear regression models were performed to
xamine the association between trait anxiety and the outcomes of interest after
djusting for threat-induced state anxiety (defined as the Post–Pre electrode differ-
nce in VAS anxiety scores), age, education and smoking habit.

We also followed a dichotomous approach, comparing extreme tertile groups,
ased on trait anxiety scores. The cut-off scores for the lower and the higher ter-
ile groups of the original cohort of 560 subjects were 33 and 40.0 respectively.
herefore, recruited subjects with a STAI-T score higher than 40 formed a high trait
nxiety (HTA) group (n = 14) and those lower than 33 formed a low trait anxiety
Please cite this article in press as: Laretzaki, G., et al., Threat and tr
doi:10.1016/j.biopsycho.2011.01.005

LTA) group (n = 14). For this analysis, BCEA data were analysed using a mixed model
epeated measures ANOVA with psychological period (safe, threat) and viewing con-
ition (volitional fixation, stimulus driven fixation) as the within- and trait anxiety
roup as the between subjects factors. Pre- and post-electrode VAS scores for “alert-
ess” “anxiety” and “discontentment” were compared with separate 2 × 2 (group by
ccasion) ANOVAs.

able 1
emographic characteristics for the two trait anxiety groups: low trait anxiety (LTA), hig

LTA

Sample size 14
Age (years) 26.9(3.6)
Education (years) 18.1(2.7)
Non-smokers/smokersa 8:6
Cigarettes/day 14.7(4.1)
Baseline VAS anxiety, mm 12.0(16.2)
Baseline VAS discontentment, mm 10.2(13.5)
Baseline VAS alertness, mm 14.4(18.0)
STAI-T score 29.0(2.7)

TAI-T: State Trait Anxiety Inventory-Trait questionnaire; VAS: visual analogue scales. Fo
a Chi square comparison.
teer, counterbalanced for safe and threat condition.

3. Results

Four subjects (STAI-T scores: 34, 35, 35 and 65) were excluded
due to extremely poor fixation, which yielded empty cells in the
SPSS or due to very large fixation areas and subsequent unreliable
recordings. Therefore, 40 subjects were included in the regres-
sions out of the 44 recruited in the study. The linear regressions
revealed that trait anxiety was the only significant predictor of
BCEA in the threat/volitional (beta: 0.598; t = 4.5; p < 0.001) and
the threat/stimulus-driven conditions (beta: 0.384; t = 2.4; p < 0.05),
explaining 43% and 15.8% of the BCEA variance respectively. Threat-
induced, VAS-rated state anxiety, age, education and smoking
habit did not predict BCEA in any of the two threat conditions
(all t < 1 and all p > 0.5). No significant associations were found
between BCEAs in the safe/volitional or safe/stimulus-driven con-
ditions and trait or threat-induced state anxiety. The Pearson’s r
values between trait anxiety and BCEA were 0.630 (p < 0.001), 0.327
(p < 0.02), 0.262 (p < 0.1) and 0.098 (p > 0.5) for the threat/volitional,
threat/stimulus-driven, safe/volitional and safe/stimulus-driven
conditions respectively.

Table 1 shows the profile of the extreme tertile (LTA n = 14 and
HTA n = 13) groups. Although the two groups differed significantly
in trait anxiety, there were no group differences in demographic
variables or in state (VAS) anxiety, discontentment and alertness at
baseline part 1.

3.1. Subjective measures
ait anxiety affect stability of gaze fixation. Biol. Psychol. (2011),

Fig. 2 shows the group means of subjective mood and feel-
ings obtained with the VAS on the day of testing. State anxiety
increased in both groups after the application of electrodes [occa-
sion main effect: F(1,26) = 4.2, p < 0.05] which was more anxiogenic

h trait anxiety (HTA) (mean ± SD).

HTA t (or x2) P

13
26.5(4.2) <1 >0.7
18.7(3.1) <1 >0.5
7:6 <1 >0.9
19.5(13.2) <1 >0.4
11.9(18.5) <1 >0.9
8.3(12.1) <1 >0.7
19.0(23.2) <1 >0.5
46.8(5.2) 11.3 <0.001

r the t-tests df = 25.

dx.doi.org/10.1016/j.biopsycho.2011.01.005
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safe or a threatening context. We observed that fixation perfor-
mance was generally more unstable in the volitional, compared to
the stimulus-driven fixation condition replicating previous find-
ings (Sansbury et al., 1973; Smyrnis et al., 2004) but our study is
ig. 2. Subjective anxiety, alertness and discontentment obtained before (light grey
ith shock electrodes. Columns represent group means and bars standard errors

rom post-electrode anxiety of the low trait anxiety group.

or the HTA group as evidenced by a significant group by occasion
nteraction [F(1,26) = 4.9, p < 0.05]. The group main effect was not
ignificant (F < 1). No significant changes were observed in subjec-
ive alertness and discontentment (all F values <1.2).

.2. Fixation stability

Eye position data under safe and threat psychological period for
olitional and stimulus-drive fixation (through a 15 s eye tracking)
re plotted in the scatter graphs of Fig. 3. Data from two subjects are
resented, one with low and the other with high trait anxiety. The
tted Bivariate Contour Ellipse Areas (BCEAs) show that fixational
erformance is more stable under stimulus-driven fixation, for the
afe condition and for the low trait anxiety participant.

Fig. 4 shows the ellipse areas of the two groups for the two
sychological periods (safe and threat) and the two viewing con-
itions (volitional fixation, stimulus-driven fixation). It can be
een that compared to the LTA group, the HTA group had on
verage larger ellipse areas, especially for the “volitional fix-
tion” condition in the threat period. These impressions were
onfirmed by the 2 × 2 × 2 (psychological period × viewing con-
ition × group) ANOVA. There were group [F(1,26) = 6.8, p < 0.05],
sychological period [F(1,26) = 13.8, p < 0.001] and viewing con-
ition [F(1,26) = 17.9, p < 0.001] main effects as well as group by
sychological period [F(1,26) = 8.5, p < 0.01], group by viewing con-
ition [F(1,26) = 5.5, p = 0.05] and psychological period by viewing
ondition [F(1,26) = 8.2, p < 0.01] interactions. The 3-way interac-
ion reached a significant trend [F(1,26) = 3.2, p = 0.083]. Following
n ANCOVA where state anxiety, measured as the post minus pre-
lectrode VAS scores (normalised after difference from baseline),
as taken as the covariate, all the results above survived.

In order to improve presentation of the interactions between
sychological and viewing conditions BCEA data was normalised
or each subject. Fig. 5 depicts plots of fixation ratio (threat/baseline
CEA) for the two viewing conditions and the trait anxiety groups.
ixation ratio equal to 1.0 corresponds to no difference between
he “threat” and “baseline” psychological conditions. Fixation ratio
1.0 corresponds to reduced fixation stability under the threat con-
ition. It is evident that fixation ratio is increased in the HTA,
ompared to the LTA group, with the effect being more pronounced
n the condition of volitional fixation.
Please cite this article in press as: Laretzaki, G., et al., Threat and tr
doi:10.1016/j.biopsycho.2011.01.005

. Discussion

In this study, the ability of healthy males to maintain active
xation was tested in four different conditions: with or without
he presence of a visual non-emotional fixation stimulus under a
ns) and after (dark grey columns) threat induction via instructions and connection
mean. *Significantly different from pre-electrode anxiety; #significantly different
ait anxiety affect stability of gaze fixation. Biol. Psychol. (2011),

Fig. 3. Scatter graphs of fixation position and the fitted Bivariate Contour Ellipse
Areas (BCEAs) under volitional fixation for two subject (one with low- and the other
with high-trait anxiety) for the safe (left) and threat (right) psychological periods.
Each BCEA contains 68% of fixation position through a 15 s eye tracking. The values at
the bottom right corner of each scatter graph depict the area of the ellipses (fixation
area) in arcmin2.

dx.doi.org/10.1016/j.biopsycho.2011.01.005
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ig. 4. Plots of fixation area (BCEA) during volitional (left) and stimulus-driven fixatio
eriods for the high and low trait anxiety groups. The values represent group mean

he first to show that this was more pronounced in the threat con-
ition. This is also the first study to demonstrate that trait anxiety
ffects fixation performance; while it is noticeable that the high
rait anxious subjects had unstable fixation even in the absence of
hreat, their instability was more pronounced under threat or in the
olitional fixation condition. These results suggest that threat alone
s not sufficient to destabilise fixation, especially stimulus-driven
xation. Fixation instability is primarily associated with high trait
nxiety with threat having an additive effect, which is particularly
rominent in the absence of a fixational stimulus, when fixation is
rimarily mediated by extra-retinal cortical input.

Our results were consistent after continuous and dichotomous
nalyses and cannot be attributed to demographic differences or
ood state at baseline (i.e. prior to the beginning of the experi-
ent) as the two groups were similar in this respect. Our verbal

hreat procedures successfully elicited anxiety as evidenced by the
Please cite this article in press as: Laretzaki, G., et al., Threat and tr
doi:10.1016/j.biopsycho.2011.01.005

ignificant occasion main effect in VAS-rated (state) anxiety, espe-
ially in the high trait anxiety group as evidenced by the significant
roup by occasion interaction. State anxiety reflects a combination
f both trait anxiety and current environmental influences on mood

ig. 5. Plots of fixation ratio (threat/safe fixation area) during volitional (light grey
olumns) and stimulus-driven (dark grey columns) fixation for the high and low trait
nxiety groups. Fixation ratio equal to 1.0 corresponds to no difference between the
hreat and safe psychological conditions. The values represent group means and the
ars the standard error of the mean.
ht) under the safe (light grey columns) and threat (dark grey columns) psychological
the bars the standard error of the mean.

state. The deficient fixation performance in the high trait anxiety
group in the threat condition could therefore be due to a combi-
nation of higher trait and state anxiety in this condition. There are
several reasons which, at first glance, argue against this possibility:
(a) the regressions were adjusted for state anxiety and in the cat-
egorical analyses, the effects of trait anxiety on fixation survived
after covarying for threat-elicited state anxiety (b) current anxious
mood was previously found to have no effect on fixation perfor-
mance (Smyrnis et al., 2004) and (c) the group main effect in the
categorical analyses suggests less stable fixation of the high trait
anxiety group also in the safe condition; this suggests that group
differences in fixation performance reflect a deficit associated with
vulnerability to anxiety rather than a symptomatic outcome of
altered mood state in response to threat. However, it can be argued
that a “safe” condition within an anxiety provoking context such
as a threat-of-shock experiment may not always be assumed to be
entirely devoid of increases in state anxiety. For this reason, we also
checked fixation performance in the training part of the session,
which took place prior to subjects’ exposure to the anxiogenic ver-
bal threat instructions. Analysis of these data revealed an identical
pattern to that seen for the safe periods of part 2, i.e. greater fixa-
tion instability in the high trait anxious subjects under both viewing
conditions, as well as greater instability in the volitional compared
to stimulus-driven fixation condition (data not shown). Finally, it
could be argued that these effects are not specific to trait anxiety
or that a putative interaction of trait anxiety with other comorbid
personality traits underlies our observations. Although this possi-
bility cannot be entirely excluded, it is notable that schizotypy, one
of the best characterised and measurable personality traits, which
is frequently comorbid with anxiety, is not associated with fixation
deficits in the presence or absence of a visual target (Thaker et al.,
1996; Gooding et al., 2000; Smyrnis et al., 2004).

It is interesting that fixation performance in the two fixation
conditions, with and without a visual target, discriminated among
the two trait anxiety groups of healthy subjects. It is striking that
compared to low trait, the high trait anxious subjects had less
stable fixation starting from the safe and visually guided condi-
tion and that their fixation instability was becoming more severe,
presumably as a function of the recruitment of extra-retinal pre-
frontal areas. Indeed, BCEA in the safe/visually guided condition
was smaller than in the threat/visually guided condition, which
ait anxiety affect stability of gaze fixation. Biol. Psychol. (2011),

in turn was smaller than in the safe/volitional and finally the
threat/volitional fixation condition. Volitional fixation is largely
mediated by extra-retinal cortical input to the SC, probably of
prefrontal origin (Munoz and Wurtz, 1993a; Gooding, 1999) and
indeed, volitional fixation performance correlates with IQ (Smyrnis

dx.doi.org/10.1016/j.biopsycho.2011.01.005
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t al., 2004), a measure that heavily relies on higher cognitive mech-
nisms mediated by areas involved in executive functions such
s the dorsolateral prefrontal cortex. The predominant theoreti-
al stance has been that vulnerability to anxiety is associated with
xaggerated responses of the threat-detection system, which is
entred on the amygdala or related areas, such as the bed nucleus
f the stria terminalis (Lang et al., 2000), but also with deficient
ctive recruitment of prefrontal attentional mechanisms that are
ritical in the top–down control of selective attention to threat
Bishop et al., 2004; Ohman, 2005). Our results suggest that, beyond
ny potential abnormality in threat-related processing, trait anx-
ety is also characterised by inadequate recruitment of the PFC

echanisms that are implicated in the active control of attention
n response to non-affective tasks, such as fixation performance
n the absence of threat. This is in agreement with neuro-imaging
vidence linking trait anxiety to impoverished recruitment of pre-
rontal attentional control mechanisms even in the absence of
hreat-related stimuli (Bishop, 2009), and with evidence showing
hat anxious individuals show deficits across a range of non-
ffective tasks that place demands on attentional or cognitive
ontrol (Mandler and Sarason, 1952; Fox, 1993; Eysenck and Calvo,
992).

Eye movements were recorded under unnatural conditions in
arly research. For example, eye movements were recorded under
onocular viewing or with the head immobilised on a biting board

hat �provided high stability of the head� (see Steinman, 2004
or a review). The results of the present study are based on binoc-
lar gaze recordings under more natural conditions, by avoiding
he biting board and using a chin rest to only prevent large vol-
ntary head movements. Therefore, our BCEA outcome variable
ay be confounded by small, involuntary and compensatory head
ovements and this may be seen as a limitation of our study. On

he other hand, these conditions were more ecologically relevant,
ince they allowed for evaluation of the effect of trait anxiety and
hreat on the gaze rather than merely ocular stability. The observed
xation instability in high trait anxious subjects could be taken to
ean decreased sensitivity to contrast, since fixation instability to a

isual stimulus is thought to prevent sensory adaptation when sen-
itivity is reduced (Troxler, 1804; Blakemore and Campbell, 1969;
ovshon and Lennie, 1979; Webster and De Valois, 1985). Although

his hypothesis deserves testing with fixation targets of different
ontrasts and cannot be entirely ruled out, it does not accommodate
hese subjects’ fixation instability in the volitional condition when
o fixation target is present. It is more likely that our observations
re in keeping with a role of microsaccades (unstable fixation) in
ttentional processing and strategic oculomotor planning (Ko et al.,
010; Kowler and Collewijn, 2010). This line of argument is open
o two competing interpretations on the biological significance of
ur observations: (a) increased fixation instability in high trait anx-
ous subjects represents a biologically adaptive search strategy i.e.

ore microsaccades to locate e perceived threat or (b) it represents
biologically maladaptive failure of attentional processing and

trategic planning which would be more akin to loss of cognitive
ontrol and possibly (pertinent to our current paradigm) an inter-
al state of panic. The second possibility finds some support from
esearch in sport performance which suggests reliable anxiety-
nduced alterations in gaze performance with increased fixations
n the periphery of the target (Moran et al., 2002; Savelsbergh et al.,
002), leading to inefficient and often ineffective search strategies
Janelle, 2002). Our results point to a primary “low level” effect
f threat and trait anxiety on gaze fixation even in the absence of
Please cite this article in press as: Laretzaki, G., et al., Threat and tr
doi:10.1016/j.biopsycho.2011.01.005

ictorial complexity such as that seen in visual search studies. It
ould be interesting to examine if perceptual training e.g. training

o stabilize visually guided or volitional fixation under threat, could
e beneficial in terms of reductions in subjective anxiety and its
xpression through its multiple physiological effector systems. This
 PRESS
hology xxx (2011) xxx–xxx

could have implications in sports performance or whenever perfor-
mance under stress matters and also in the treatment of conditions
associated with loss of cognitive control and strategic planning such
as clinical anxiety. Better understanding of emotional and atten-
tional interactions with early and basic visual processes might shed
further light to the neurobiology of visually guided behavior, which
may underlie a plethora of conditions from adaptive learning and
conditioning processes to maladaptive anxiety states.
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11..  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

 
 

Μετά την αποφοίτησή μου από το Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Κρήτης ξεκίνησα την 

φοίτησή μου στο διατμηματικό μεταπτυχιάκο πρόγραμμα σπουδών «Οπτική και Όραση». Κατά 

την διάρκεια της φοίτησης μου στο ΜΠΣ εκπόνησα ερευνητική πτυχιακή εργασία με τίτλο  

«Μελέτη Οπτικών Προκλητών Δυναμικών σε Συνθήκες  Απειλής» (από 1/3/2005 έως 

15/2/2006) από τις οποίες προέκυψε και δημοσίευση στο περιοδικό Journal of 

Psychopharmacology με τίτλο «Threat and anxiety affect visual contrast perception». 

Συμμετείχα σε κλινικές διαγνωστικές εξετάσεις μέσω οπτικών προκλητών δυναμικών σε 

ασθενείς του Β.Ε.Μ.Μ.Ο για την διάγνωση διαταραχών του οπτικού νεύρου (2005-2009), ενώ 

παράλληλα διετέλεσα βοηθός εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος Φυσιολογική Οπτική 

και Εφαρμογές ΙΙ (Γ` εξάμηνο σπουδών στο ΜΠΣ «Οπτική και Όραση»). Εν συνεχεία, 

συμμετείχα ως επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό έργο του ΠΕΠ Κρήτης «Όραση και 

Διαδραστικές Συσκευές για την Πλοήγηση/Πληροφόρηση Οχημάτων» κατά την διάρκεια του 

οποίου έγιναν μετρήσεις οφθαλμικών κινήσεων σε πραγματικές και εικονικές συνθήκες 

οδήγησης (από 1/11/2006 έως 30/5/2008). Τέλος, συμμετείχα στο πρόγραμμα «Επιπτώσεις 

τοξικών ουσιών στον πληθυσμόκαι στο περιβάλλον, εκτίμηση και αξιολόγηση της έκθεσης με 

επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Τοξικολογίας του Παν/μίου Κρήτης κ. Αριστείδη 

Τσατσάκη έχοντας την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των φυσικοχημικών μεθόδων ( από 

01.07.2008 έως 31.12.2008). Από τα τέλη Ιανουάριου του 2007 είμαι υποψήφια διδάκτορας του 

τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (κύριος επιβλέπων ο Αν. Καθ Παναγιώτης 

mailto:glaretzaki@edu.med.uoc.gr
mailto:4julia4@gmail.com
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Μπίτσιος, με αντικείμενο μελέτης την «Αξιολόγηση της οπτικής και της στρατηγικής 

επεξεργασίας σε συνθήκες άγχους» σε συνεργασία με το εργαστήριο Ψυχιατρικής και 

Επιστημών Συμπεριφοράς. Από την μελέτη αυτή έχει προκύψει ακόμα μία δημοσίευση στο 

περιοδικό Biological Psychology με τίτλο Threat and trait anxiety affect stability of gaze fixation. 

Η διδακτορική μου διατριβή αναμένεται να παρουσιασθεί το προσεχές εξάμηνο. 

 

 

22..  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΕΕΣΣ  

 

Οκτώβριος 2016: Επιτυχής Υποστήριξη Διαδακτορικής Διατριβής 

Ιανουάριος 2007: Έναρξη Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο «Αξιολόγηση οπτικής και 

στρατηγικής επεξεργασίας σε συνθήκες άγχους» στο διατμηματικό πρόγραμμα ‘Οπτική και 

Όραση’ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.    

2003 - 2005:  Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης του διατμηματικού προγράμματος ‘Οπτική 

και Όραση’ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης. 

1997 - 2002: Πτυχίο Φυσικής. Σχολή θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου  

Κρήτης - Τμήμα Φυσικής.Βαθμός: Λίαν Καλώς (6,66)                     

1989- 1995:  2o
 Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης 

 

33..  ΔΔΙΙΔΔΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ    ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  

 

2008 – 2009: Πρόγραμμα Πρόσθετης Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Π.Δ.Σ) στο Ε.Λ. Ν. 

Αλικαρνασσού στο μάθημα Φυσικής Α’ Λυκείου (4 ώρες εβδομαδιαίως). 

2006 – 2007: Πρόγραμμα Πρόσθετης Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Π.Δ.Σ) στο Ε.Λ. Ν. 

Αλικαρνασσού στο μάθημα Φυσικής Α’ και Β’ Λυκείου (4 ώρες εβδομαδιαίως). 

2004 – 2005: Πρόγραμμα Πρόσθετης Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Π.Δ.Σ) στο Ε.Λ. Ν. 

Αλικαρνασσού στο μάθημα Φυσικής Β’ Λυκείου (4 ώρες εβδομαδιαίως). 

2003 – 2004: Εκπαιδευτικές επισκέψεις (σύνολο επισκέψεων 69) στα πλαίσια του  

ερευνητικού προγράμματος ‘Δικτυωθείτε’ της Επιτροπής Ερευνών Παν. Κρήτης  

2002: Βοηθός εργαστηρίων Μηχανικής (εαρινού εξαμήνου) στο τμήμα Φυσικής του  

Παν. Κρήτης. Υπεύθυνος καθηγητής : Κυριακίδης Γεώργιος. 

2001: Βοηθός εργαστηρίων Μηχανικής (εαρινού εξαμήνου) στο τμήμα Φυσικής του  

Παν. Κρήτης. Υπεύθυνος καθηγητής : Χαλδούπης Χρήστος. 

1999- σήμερα: Προετοιμασία μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου στο μάθημα της Φυσικής και των 

Μαθηματικών. 

2009- σήμερα: Πειράματα Φυσικής σε παιδιά Δημοτικού 
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44..  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  --  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗ      ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

  

 

2013-2015: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρωτόκολο «Ανάπτυξη μεθόδου για τον εντοπισμό 

πρεσβυώπων που μπορούν να ανεχθούν διόρθωση με μονο-όραση ή σχεδιασμούς 

ταυτόχρονης όρασης»  στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αναπτυξη 

Ανθρωπινου Δυναμικου».  

02/2007–09/2016: υποψήφια διδάκτορας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

07/2008–12/2008: Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επιπτώσεις τοξικών ουσιών στον πληθυσμόκαι 

στο περιβάλλον, εκτίμηση και αξιολόγηση της έκθεσης» (με Κ.Α. 2598 και επιστημονικό 

υπεύθυνο τον καθηγητή Τοξικολογίας του Παν/μίου Κρήτης κ. Αριστείδη Τσατσάκη) και 

αρμοδιότητα την τεχνική υποστήριξη των φυσικοχημικών μεθόδων.    

11/2006 - 05/2008: Επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό έργο του ΠΕΠ Κρήτης «Όραση και 

Διαδραστικές Συσκευές για την Πλοήγηση/Πληροφόρηση Οχημάτων» (με Κ.Α. 2378 και 

επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Οφθαλμολογίας του Παν/μίου Κρήτης κ. Ιωάννη Παλλήκαρη), 

εγκατάσταση και βαθμονόμηση φορητού ανιχνευτή οφθαλμικών κινήσεων σε πραγματικές συνθήκες 

οδήγησης, συγγραφή κώδικα στο υπολογιστικό πρόγραμμα Matlab για την ανάλυση των 

δεδομένων.  

2006 - 2009: Βοηθός εργαστηριακών ασκήσεων  του μαθήματος Φυσιολογική Οπτική και 

Εφαρμογές ΙΙ (Χειμερινό εξάμηνο / Γ` εξάμηνο σπουδών στο Οπτική και Όραση) με αντικείμενο 

τις οφθαλμικές κινήσεις, τους οπτικούς χρόνους αντίδρασης και το εργαστήριο 

ηλεκτροφυσιολογίας. (Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Πλαΐνης Σωτήρης) 

2005 - 2009: Συμμετοχή σε κλινικές διαγνωστικές εξετάσεις (π.χ. Οπτικά Προκλητά Δυναμικά 

για την διάγνωση διαταραχών του οπτικού νεύρου) στο Β.Ε.Μ.Μ.Ο, Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

2003 - 2005: Εκπόνηση διατριβής μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης με τίτλο «Μελέτη Οπτικών 

Προκλητών Δυναμικών σε Συνθήκες  Απειλής» 

Επιβλέπων καθηγητής : Μπίτσιος Παναγιώτης (Επ. Καθηγητής Ψυχιατρικής)   

Συνεπιβλέποντες: Δρ. Πλαΐνης Σωτήρης, Καθ. Μιλτιάδης Τσιλιμπάρης 

2005 : Εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘ Οπτική και Όραση ’ με τίτλο 

‘ORIENTATIONAL SELECTIVITY OF HUMAN VISUAL SYSTEM’ 

Επιβλέπων : Πλαΐνης Σωτήρης 

2002: Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών του τμήματος Φυσικής 

με τίτλο ‘ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ’ Επιβλέπων : Αναστασιάδης Σπύρος 

2001 - 2002: Δύο Πειραματικές Εργασίες στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) – 

Εργαστήρια LASER και Μοντέρνας Οπτικής ( ΕLΜΟ) 

a) Μελέτη Φωτοδιαθλαστικού Φαινομένου - Επιβλέπων: Παπάζογλου Δημήτρης 
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b) Ιατρικές Εφαρμογές LASER - Υπεύθυνος Καθηγητής : Φωτάκης Κωνσταντίνος 

2000 - 2001: Διαλέξεις Ιατρικής Φυσικής στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. Υπεύθυνος Καθηγητής : Δαμιλάκης 
Γεώργιος 

 

55..  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑ    ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ  

  

04/2008: Παρουσίαση (poster) στο 20
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής της εργασίας με τίτλο “Threat 

and anxiety affect contrast perception”. 

06/2006: Ομιλία στο 5
TH

 Aegean Summer School In Visual Optics με θέμα ’’Visual Evoked Potentials 

Under Threat Conditions’’ 

Διοργάνωση : Ίδρυμα Επιστημών Υγείας – Β.Ε.Μ.Μ.Ο 

05/2006: Παρουσίαση (poster) στο 2
nd Aegean Meeting on Neurological Therapeutics της εργασίας με 

τίτλο ”Early visual cortical processing of simple, contrast stimuli is accelerated during psychological threat: 

a VEP study”. 

2005: 4TH
 Aegean Summer School In Visual Optics  

Διοργάνωση : Ίδρυμα Επιστημών Υγείας – Β.Ε.Μ.Μ.Ο 

2005: 9TH
 Aegean Retina  

Διοργάνωση : Ίδρυμα Επιστημών Υγείας – Β.Ε.Μ.Μ.Ο 

2004: Ελληνικό Δίκτυο για τη Θαλάσσια Ακουστική Τεχνολογία και Ανάπτυξη - ΘΑΛΑΤΤΑ, 2
η 

Ενότητα: ‘’ Η διάδοση του ήχου στη θάλασσα – Μοντελοποίηση ακουστικής διάδοσης’’ 

Διοργάνωση : Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών  

2003: Θερινό Σχολείο Ιατρικής 2
nd

 Aegean Summer School In Visual Optics 

Διοργάνωση : Ίδρυμα Επιστημών Υγείας – Β.Ε.Μ.Μ.Ο 

 

66..  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  

  

1. Threat and anxiety affect visual contrast perception, Laretzaki G, Plainis S, 

Argyropoulos S, Pallikaris I, Bitsios P (2008), Journal of Psychopharmacology (Oxford, 

England)   

2. Threat and trait anxiety affect stability of gaze fixation, Laretzaki G, Plainis S, Vrettos I, 

Chrisoulakis A,  Pallikaris IG, Bitsios P, Biological Psychology 
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77..  ΞΞΕΕΝΝΕΕΣΣ    ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΕΕΣΣ  

  

Αγγλικά: Επίπεδο πολύ καλό (1
st
 Certificate In English, University of Cambridge - British 

Council) , Γαλλικά: Επίπεδο πολύ καλό (Certificat De Langue Française, Institut Français), 

Ισπανικά: Επίπεδο μέτριο  

 

88..  ΓΓΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  

  

Γνώση του περιβάλλοντος Windows (Excel, Word, PowerPoint), γλώσσα προγραμματισμού Fortran, 

Matlab, σχεδιαστικό πρόγραμμα ORIGIN, στατιστικό πρόγραμμα SPSS, Γραφιστικό πρόγραμμα 

Photshop.  
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