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Psykiske lidelser som diagnostiske kategorier
• Heterogene sykdommer
• Mangfold av symptomer

• Diagnoser er funksjonelle og
kan ikke objektivt verifiseres
• Underliggende årsaker
(mekanismer) ikke kjente
• Behandling basert på trial-anderror
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"Hearing Voices" - From cognition to brain systems
•

• Fokus på symptomer heller enn på diagnoser
"Constraining the phenotype"

•
•
•
•

• Hørselshallusinasjoner er det mest fremtredende
symptom ved schizofreni - det "definerer"
psykosen
• Overbevisning at "stemmer"/individer snakker
til pasienten til tross for fravær av en ytre
akustisk signal
• "Stemmene" karakteriseres av:
• kommer utenfra hodet (perseptuelt aspekt)
• negative (emosjonelt aspekt)
• ukontrollerbare (kognitivt aspekt)

symptomer kan kvantifiseres, diagnoser kan ikke
kvantifiseres
enklere å fokusere problemstillinger og hypoteser
mindre samples
enklere å bevege seg mellom ulike forklaringsnivåer
(enklere å følge med i forskningslitteraturen)

Hvorfor viktig å studere et isolert symptom ?
Hallusinasjoner krysser over grensen mellom ulike psykiske lidelser
•
•
•
•
•
•

Bipolar lidelse
Depresjon
PTSD
OCD
Personlighetsforstyrrelse
Rusmisbruk
Hallusinasjoner krysser over grensen mellom psykiske og nevrologiske lidelser

• Demens
• PD
• Eplilepsi
Hallusinasjoner krysser over grensen mellom patologiske og normale tilstander
• "Stemmehøring" i normalbefolkningen

Noen teoretiske antakelser og hypoteser
• Om auditive hallusinasjoner er perseptuelle
feiltolkninger til tross for fravær av ytre akustisk
kilde...
• ...og talepersepsjon i den friske hjerne skjer i
venstre bakre temporallapp, grunnet spesialisering
av nevroner i dette området for fonologisk
avkoding...
• ...så følger at auditive hallusinasjoner burde ha
opphav i det samme området i hjernen...
• ... men at det foreligger en nevronal abnormalitet
ved ”stemmehøring”...
• ... slik at nevroner i venstre temporallapp er i et
hypereksitert tilstand med spontan fyring...
• ...og hypereksiterte nevroner trekker
oppmerksomhet og kognitiv kapasitet til
”stemmene”, som ligger utenfor bevisst kognitiv
kontroll, og blir derfor ikke inhibert
• .Auditive hallusinasjoner har derfor opphav i
venstre temporallapp, men vedlikeholdes via
svekkede fronto-parietale-temporale
nettverksforbindelser
"The neurocognitive model" proposed by Hugdahl et al. Frontiers in Neuroscience, 2009

Psykologisk tilnærming: Dikotisk lytting paradigmet
•
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Nevrovitenskapelig tilnærming: funksjonell Magnet Resonans
Imaging (fMRI)

Språklyder (enkle
stavelseslyder) presentert via
hodetelefoner aktiverer
områder i bakre venstre
temporallapp hos friske
personer, validerer dette
område som
språkpersepsjonsområde

Områder
markert med
rødt/oransje
har intra-class
korrelasjon
>.85 ved tre
gjentakelser
av testen
Van den Noort, Specht , Hugdahl et al., 2008, Neuroimage; (see also Rimol, Savoy, Hugdahl et al., Neuroimage,
2005; Dos Santos Sequira, Specht, Hugdahl, Laterality, 2009)

...modellen predikerer spontan aktivering i språkområder i
venstre temporallapp i fravær av språklyd ved auditive
hallusinasjoner
"...we were fortunate to be able to study
the interesting and rare case of a
woman with schizophrenia who
experienced continuous AVH....(which)
were associated with increased
metabolic activity in the left primary
auditory cortex ..."
(Liddle et al., JPNS, 2002, Abstract, p.
110)

Data by Postdoc Kristiina Kompus, Bergen fMRI Group (ongoing study)

Hallucinating patients

Non-Hallucinating patients

Hallusinerende
pasienter har også
redusert volum av
grå substans i
venstre bakre
temporallapp

G. Neckelmann, K. Specht,
L. Ersland, A. Lund, K.
Hugdahl, et al. Int J
Neuroscience, 2006

"Severity of AVHs was
significantly associated with
GMV reductions in the left
and marginally with the right
superior temporal gyri....i"
/Modinos et al., Cortex, 2012
Abstract/

The "paradox"....
Right inferiror
frontal gyrus (BA
9/10)

Left superior
temporal gyrus
(BA 42)

Øket aktivering i fravær av eksterne stimuli (13 studier, N = 105)
Redusert aktivering i nærvær av eksterne stimuli (10 studier, N = 218)
Kompus, Westerhausen, Hugdahl, Neuropsychologia, 2011

....hvordan skal vi forstå "the paradox" ?
• Persepsjonsapparatet
"skrur seg av" ved
hallusinasjoner - svekket
inhibisjon av internt
genererte impulser
• Svekket evne til reallokering av
oppmerksomhet til ytre
signaler
•

Kan bidra til å forklare
svekket realitetsorientering
ved schizofreni

”…indicates competition between
auditory stimuli and hallucinations for
physiological resources in the auditory
cortex. The abnormal activation may
thus be a constituent of auditory
hallucinations.” (Hubl et al., 2007)

.... men andre aspekter ved hallusinasjoner, som oppmerksomhet og
eksekutiv (kognitiv) kontroll sitter ikke i temporallappen
Healthy control subjects

Anterior cingulate
cortex (ACC)

Prefrontal cortex (PFC)

Schizophrenia patients

"Reduced neuronal
activation in dorso- and
ventrolateral prefrontal
cortex and dorsal anterior
cingulate cortex to a large
extent could explain the
variance related to cognitive
impairment in schizophrenia,
and could explain the failure
of executive and attentional
control during active
hallucinations"
Kliniske implikasjoner?

Data from K. Hugdahl, B Rund, A. Lund, et al. Am J Psychiatry, 2004
K. Hugdahl, EM Løberg, M. Nygård, Frontiers in Neuroscience, 2009

1. Jo hyppigere hallusinasjoner,
dess mindre "kontakt" med
omverden
2. Er det mulig å trene opp de
perseptuelle og kognitive
systemer å bli mer sensitive for
eksterne stimuli, og derved
redusere (eliminere?) sensitivitet
for internt genererte stimuli?

The Model
Hypo-aktivert Topdown system

Hyper-aktivert Bottomup system

Hugdahl, Løberg, Nygård, Frontiers in Neuroscience, 2009

Er det mulig å selektivt
trene
oppmerksomhetsfokus
vekk fra "stemmene"
og mot omverden,
samtidig som evne til
eksekutiv kognitiv
kontroll økes.
Hyper-eksitere Topdown systemet!

"...jo mer kompleks det kognitive system som skal
trenes er, jo enklere skal treningen være!
iDichotic - an iPhone App
Download the DL test directly to your iPhone from the App Store

After an idea by PhD student Josef Bless, Bergen fMRI Group / Poster at the SfN, Washington DC, Nov 2011

Hva pasienter selv rapporterer...
•

Pat #1

•

"treningen har fått meg til å stå imot stemmene når de begynner å kommentere om meg og gi
ordre, jeg er nå ikke lenger passiv etterfølger av hva de sier"

•

"treningen har gitt meg styrke til å stå imot stemmene, har bedre selvtillit etter trening"

•

"treningen har hjulpet meg til å bedre fokusere på detaljer, f.eks. når jeg nå lytter til musikk klarer
jeg å fokusere på sangeren, eller enkelte instrumenter, hvilket jeg ikke klarte tidligere"

•

Pat #2

•

"hvis stemmene blir altfor påkrevende, øker jeg bare volumet"

•

Pat #3

•

"nå gidder jeg ikke lenger lytte på dere...."

•

"har laget meg en pipelyd inne i hodet som jeg tar frem og konsemtrere meg om når stemmene
blir altfor krevende..."

• Uavklarte problemstillinger:
•hvorfor er stemmene overveiende,
"negative", hvor kommer den
emosjonelle valens fra?
• er grad av nevronal svekkelse
direkte relatert til grad av
hallusinasjoner?
• er effektene degenerative, øker de
med økende kronisitet?
• hvilke signalstoffer og reseptorer
er involvert?
• finnes det en genetisk forklaring
”lengst nede i årsakskjeden”?

• Klinisk/Sosial

Veien videre......

Symptomer/Syndromer/Diagnoser

• Kognitiv
Oppmerksomhet, Minne, Eksekutive,
Språk
Falkenberg, Westerhausen, Hugdahl et al., PNAS, 2012

• Systems (neuroimaging)
Nevronal aktivering i anatomisk
avgrensede områder og nettverk

• Cellulær
Synapser og signal-stoffer

• Molekulær

Hørselshallusinasjoner

Gener, DNA, Proteiner

Kombinere ny kognitiv trening med
ny farmakologisk behandling!
Glu

GABA

Glu

GABA
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