
Μπράτιμου Μαρία υπό την εποπτεία της κα 
Α. Μαυροειδή

Ενδυναμώνοντας την ανασταλτική μάθηση (inhibitory 
learning) : η χρησιμότητα της μεταβλητότητας στην 

έκθεση (variability exposure) : μια κριτική παρουσίαση 
του άρθρου των Knowles & Olatunji. 
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Η θεραπεία της έκθεσης
● Συστηματική απευαισθητοποίηση 
● Κατακλυσμιαία έκθεση
● Μίμηση προτύπου

➔ Η ίδια η διαδικασία της έκθεσης που επιτρέπει 
την αλλαγή
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Συναισθηματική επεξεργασία

● Μνήμη του φόβου (Foa & Kozak, 1986) και 
τροποποίηση της

● Εξοικείωση μέσω της έκθεσης στο φοβικό ερέθισμα 
(υποκειμενική και αντικειμενική)

● Σταδιακή έκθεση από το χαμηλότερο στο πιο υψηλό 
επίπεδο άγχους (ιεραρχία του άγχους)
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Αποτελέσματα

● Αποτελεσματική για τις αγχώδεις διαταραχές 

● Αντιθετικά αποτελέσματα για :
➔ αρχική ενεργοποίηση του φόβου
➔ εξοικείωση μεταξύ των συνεδριών 
➔ εξοικείωση εντός της συνεδρίας 
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Ανασταλτικό μοντέλο μάθησης

● Εκμάθηση νέων συσχετισμών (ανασταλτικών) vs 
εξοικείωσης στο άγχος

● Αυξημένη ανοχή στον φόβο vs μείωσης του φόβου

● Στόχος : ενίσχυση του ανασταλτικού συσχετισμού 
μεταξύ του φοβικού ερεθίσματος και της απουσίας 
αρνητικών συνεπειών
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Μεταβλητότητα στην έκθεση

● Ενίσχυση των ανασταλτικών συνδέσεων και της 
ανακλησής τους

● Τύποι μεταβλητότητας κατά την έκθεση :
➔ ερέθισμα
➔ πλαίσιο/περιβάλλον
➔ σειρά παρουσίασης των ερεθισμάτων (ιεράρχηση)
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Μεταβλητότητα στο ερέθισμα

● Παρουσίαση διαφορετικών και/ή πολλαπλών 
ερεθίσματων που ομοιάζουν στο φοβικό ερέθισμα

● Αραχνοφοβία (Rowe & Craske, 1998) μακροχρόνια 
διατήρηση των αποτελεσμάτων 
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Μεταβλητότητα στην ιεράρχηση

● Τυχαία παρουσίαση των ερεθισμάτων 
● Διακύμανση φόβου και συναισθηματικών 

καταστάσεων 
● Υψοφοβία (Lang & Craske, 2000) γενίκευση της 

μείωσης του φόβου και σε άλλες αγχογόνες 
καταστάσεις

● Φόβος μόλυνσης (Kircansky et al., 2012) 
χαμηλότερος φόβος κατά τις επαναληπτικές 
συνεδρίες
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Μεταβλητότητα στην ιεράρχηση

● Βελτίωση της μη επαλήθευσης της προσδοκίας 
(expectancy violation) : ασυμφωνία μεταξύ του 
αναμενόμενου από του πραγματικού 
αποτελέσματος 

● Έκπληξη λόγω αναγνώρισης σφάλματος 
● ΙΔΨ σε παιδιά (Gusik et al., 2020) μη επαλήθευση 

των προσδοκιών ως προς την αναμενόμενη 
δυσφορία, ταχύτερη μείωση συμπτωμάτων και 
μεγαλύτερη διάρκεια διατήρησης τους. 
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Μεταβλητότητα στο πλαίσιο

● Διαφορετικά περιβάλλοντα έκθεσης εκτός του 
γραφείου του θεραπευτή 

● Φοβία στα φίδια (Olatunji,Tomarken, Wentworth, & 
Fritzsche, 2017) χαμηλότερο αυτο-αναφερόμενο 
άγχος, μειωμένες φυσιολογικές αποκρίσεις του 
άγχους, διατήρηση κατά τις επαναλητπικές 
συνεδρίες
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Αποτελέσματα της μεταβλητότητας

● Ενίσχυση της διαδικασίας της μάθησης 
● Ενίσχυση της μνήμης και της ανάκλησης των 

ανασταλτικών συνδέσεων 
● Γενίκευση της μάθησης σε άλλα πλαίσια και 

ερεθίσματα 
● Μείωση της επιστροφής του φόβου 
● Βελτίωση της ανοχής στον φόβο
● Βελτίωση της αίσθησης αυτο-αποτελεσματικότητας
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Ανοχή της αβεβαιότητας

● Μη ανοχή της αβεβαιότητας : “την δυσφορία που 
προκαλείται από την αντίληψη της απουσίας 
σαφών, βασικών ή επαρκών πληροφοριών και 
συντηρείται από την αντίληψη τους/τις πεποιθήσεις 
τους για την αβεβαιότητα” ( Carleton, 2016)

● Πιθανός μηχανισμός που επηρεάζει την εξάλειψη 
φόβου στις αγχώδεις διαταραχές

● Πιθανός διαμεσολαβατικός μηχανισμός στην 
έκθεση
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Μη ανοχή στην αβεβαιότητα

● Δυσκολία διάκρισης μεταξύ απειλητικών και μη 
ερεθισμάτων 

● Πιο αργή εξαφάνιση του φόβου

Στόχοι: 
● Μεταβλητότητα στην έκθεση → αύξηση της ανοχής 

στην αβεβαιότητα (μάθηση μέσω της έκθεσης)
● Γενικός θεραπευτικός στόχος (ACT, ΓΣΘ)
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Συνοπτικά

● Η ανασταλτική μάθηση εξηγεί την επιστροφή του 
φόβου και δίνει έμφαση στην ανοχή του

● Η μάθηση βελτιώνεται σημαντικά μέσω της 
μεταβλητότητας στην έκθεση 

● Μακροχρόνια διατήρηση των θετικών 
αποτελεσμάτων της θεραπείας

● Μη επαλήθευση των προσδοκιών, μηχανισμός που 
ίσως μειώνει τον “φόβο για τον φόβο” 
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Συνοπτικά

● Ανάγκη για περισσότερα ερευνητικά δεδομένα σε 
κλινικούς πληθυσμούς, ενιαίο τρόπο μέτρησης του 
φόβου στις έρευνες, αναπαραγωγή συγκρίσιμων 
αποτελεσμάτων 

● Ανοχη στην αβεβαιότητα -διαμεσολαβητικός 
παράγοντας στην έκθεση; 

➔ Μεγαλύτερη αποδοχή της έκθεσης
➔ Μεγαλύτερη συμμόρφωση  
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Συνοπτικά

➔ Γενίκευση των αποτελεσμάτων σε μελλοντικά 
αβέβαια γεγονότα και αντικείμενα 

● Μελλοντικές έρευνες 
1.Η μεταβλητότητα αυξάνει την ανοχή στην 

αβεβαιότητα
2.Η ανοχή στην αβεβαιότητα βελτιώνει την δέσμευση 

και τα αποτελέσματα της έκθεσης
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Σας ευχαριστώ πολύ για 
την προσοχή σας...
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