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“ Ήσυχα, καθαρά, κοιτάζω τον κόσμο
και λέω: Όλα τούτα που θωρώ, γρικώ,
γεύουμαι, οσφραίνουμαι κι αγγίζω είναι
πλάσματα του νου μου. Ο ήλιος
ανεβαίνει, κατεβαίνει μέσα στο κρανίο
μου. Στο ένα μελίγγι μου ανατέλνει ο
ήλιος, στο άλλο βασιλεύει ο ήλιος. Τ'
άστρα λάμπουν μέσα στο μυαλό μου, οι
Ιδέες, οι άνθρωποι και τα ζώα βόσκουν
μέσα στο λιγόχρονο κεφάλι μου,
τραγούδια και κλάματα γιομώνουν τα
στρουφιχτά κοχύλια των αυτιών μου
και τρικυμίζουν μια στιγμή τον αγέρα.
Σβήνει το μυαλό μου, κι όλα, ουρανός
και γης, αφανίζουνται”.



Ο ορισμός της ψευδαίσθησης θα προσδιορισθεί
εφόσον αναφερθούμε αρχικά στην αντίληψη
(Caldarola, 2006).

Πώς ορίζεται η αντίληψη ;

Η αντίληψη είναι η ενσυνείδητη διεργασία μέσω της
οποίας γίνεται αντιληπτή η ύπαρξη ενός εξωτερικού
αντικειμένου εξ’ αιτίας του οποίου διεγείρονται οι
αισθήσεις .

Στον ορισμό αυτό υπεισέρχεται ο όρος αίσθηση .



Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στην αντίληψη και στην
αίσθηση ;

Οι αισθήσεις: Το περιεχόμενο των αισθήσεων , όπως
για παράδειγμα η αίσθηση ότι έχω πόνο στο δόντι μου
δεν μπορεί να είναι λάθος, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί
από τους άλλους , ενώ γίνεται άμεσα αντιληπτό από
εμένα τον ίδιο.

Αυτό σημαίνει ότι έχω άμεση συνείδηση της αίσθησης
του πόνου, χωρίς να καταβάλλω καμία προσπάθεια για
να κατανοήσω το τι ακριβώς μου συμβαίνει.



Η αντίληψη: Αυτή, σε αντίθεση με τις αισθήσεις, μας
δίνει έμμεση γνώση της αιτίας και της πηγής των
αισθήσεων . Όταν, όμως, επιβεβαιώνουμε κάτι που
αφορά στην αντίληψή μας, ενδεχομένως να κάνουμε
λάθος.

Εάν, για παράδειγμα, δηλώνω ότι με πονάει ο δεύτερος
γομφίος της άνω γνάθου, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο
να κάνω λάθος, αναφορικά με την προέλευση του
πόνου, ο οποίος μπορεί να οφείλεται σε μία φλεγμονή
στο ούλο ενός δοντιού που βρίσκεται κοντά στο
δεύτερο γομφίο (Caldarola, 2006).



Δεν είναι, ίσως, σωστό να θεωρούμε την αντίληψη ως
μία σύνθεση από αισθήσεις.

Ενδεχομένως, το να θεωρούμε την αίσθηση ως input
και την αντίληψη ως νευρωνικό output, αυτό να είναι
μια πιο σωστή προσέγγιση.

Η αντίληψη, επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μία
παθητική διαδικασία συσσώρευσης και οργάνωσης των
αισθητηριακών δεδομένων, αλλά ως μία ενεργός
διεργασία και επεξεργασία από την πλευρά του
εγκεφάλου μας, ως προς ένα εξωτερικό ερέθισμα .



Τα αντικείμενα της αντίληψης μπορούν να
διαχωριστούν στις εξής κατηγορίες (Caldarola, 2006):

Στα αντικείμενα αυτά καθ’ εαυτά : μήλο, τραπέζι κ.τ.λ.

Στα χαρακτηριστικά των αντικειμένων: το κόκκινο
χρώμα του μήλου.

Στις εκδηλώσεις (events): το μήλο πέφτει απ’ το
δέντρο.

Στα γεγονότα (facts): όταν κοιτάζω το μήλο και βλέπω
ότι έχει ένα έντονο χρώμα αντιλαμβάνομαι ότι είναι
ώριμο.



Η αντίληψή μας, όμως, είναι
δυνατόν να οδηγείται σε λάθη.

Τα λάθη αυτά είναι τα εξής:

Το ίδιο αντικείμενο μπορεί να
γίνει αντιληπτό, κατά
διαφορετικό τρόπο, από
διαφορετικούς παρατηρητές ή
ακόμη και από τον ίδιο
παρατηρητή, αλλά σε
διαφορετικές στιγμές, όπως
στην περίπτωση της εικόνας 1.

Εικόνα 1 – Η περίπτωση που έγινε 
γνωστή από τον Wittgenstein

Είναι πάπια ή κουνέλι;



Ενδεχομένως να κάνουμε
λάθος, κατά την αντίληψη
των αντικειμένων και να
συνεχίζουμε να κάνουμε το
ίδιο λάθος, ακόμη και αν
έχουμε συνείδηση γι’ αυτό,
όπως συμβαίνει στην
περίπτωση της παραίσθησης
του Mϋller-Lyer στην Εικόνα
2 .

Εικόνα 2 - Παραίσθηση Mϋller-Lyer



Ενδεχομένως να έχουμε ψευδαισθήσεις, όπως το να
βλέπουμε έναν ρόζ ποντικό που πετά στον αέρα, εξ’
αιτίας ενός προβλήματος νευρολογικής φύσεως, αλλά
και ψευδαισθήσεις που ομοιάζουν με τις αντιληπτικές
εικόνες, όπως εκείνη κατά την οποία βλέπουμε έναν
αγαπημένο φίλο κοντά σ’ εμάς.



Η θεώρηση των 
συγκεκριμένων 

αντιληπτικών λαθών, που 
προκαλούνται από 

παραισθήσεις και από 
ψευδαισθήσεις, έδωσε 

ώθηση σε έναν 
φιλοσοφικό διάλογο, 

ειδικά γύρω στο μισό του 
1900, με θέμα                    

« The problem of 
illusion».



Το πρόβλημα που τίθεται, λοιπόν, είναι το εξής:

Πότε η αντιληπτική μου εμπειρία είναι αντίληψη ενός
πραγματικού αντικειμένου;

Ας δούμε ορισμένες απαντήσεις:

Η αντιληπτική μου εμπειρία πρέπει να αντιστοιχεί, κατά
ορθό τρόπο, στο αντικείμενο, το οποίο γίνεται
αντιληπτό. Όμως η αντίληψη μπορεί να διαφέρει σε
πολλά σημεία με τον χαραχτήρα του πραγματικού
αντικειμένου, όπως, για παράδειγμα, όταν βλέπουμε τα
πάντα θολά, ενώ έχουμε βγάλει τα γυαλιά της μυωπίας
μας.



Η αντιληπτική μου εμπειρία πρέπει να αντιστοιχεί κατά
ορθό τρόπο στο πραγματικό αντικείμενο. Και η
ψευδαίσθηση, όμως, που ομοιάζει με τις αντιληπτικές
εικόνες μπορεί να μας δώσει την εντύπωση ότι είναι ένα
πραγματικό αντικείμενο, καθώς υπεισέρχεται στο
οπτικό μας πεδίο.

Το αντικείμενο γίνεται αντιληπτό από ένα άτομο
έχοντας μία αιτιακή σχέση με αυτό. Η συγκεκριμένη
συνθήκη, όμως, δεν είναι ικανή για να διακρίνουμε τις
ψευδαισθήσεις - που ομοιάζουν με τις αντιληπτικές
εικόνες – απ’ τις πραγματικές αντιληπτικές εικόνες,
καθώς μπορούν να προκύψουν βάσει του τυχαίου.



Απ’ την στιγμή που αντιλαμβανόμαστε τα αντικείμενα
και αυτά μας εμφανίζονται κατά ένα συγκεκριμένο
τρόπο, εάν η αντίληψη είναι αληθινή, τότε και η
περιγραφή της εμπειρίας μας θα είναι μία πραγματική
περιγραφή των αντικειμένων.

Εάν, για παράδειγμα, βλέπω ένα κόκκινο τοίχο και
αναφέρω « αυτός ο τοίχος είναι κόκκινος », τότε εάν ο
τοίχος είναι πραγματικά κόκκινος, τότε η περιγραφή
μου θα είναι μια πραγματική περιγραφή του
αντικειμένου.



Υπάρχουν, όμως, δύο εναλλακτικές περιπτώσεις:

1 ) Μπορεί να έχω μια παραίσθηση ότι ο τοίχος είναι
κόκκινος (στην πραγματικότητα ο τοίχος να είναι
πράσινος).

2 ) Μπορεί να έχω μια ψευδαίσθηση ενός κόκκινου
τοίχου (στην πραγματικότητα μπορεί μπροστά από
εμένα να μην υπάρχει τίποτα).

Σε καμία όμως απ’ τις δύο περιπτώσεις δεν έχω μία
πραγματική περιγραφή των αντικειμένων του κόσμου.



Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι το εξής:

Πώς είναι δυνατόν να αντιλαμβανόμαστε και κατά
σωστό και κατά λανθασμένο τρόπο τα πράγματα στον
κόσμο; Κατά συνέπεια, τίθεται το ερώτημα:

Είναι σωστό να εκφράζουμε την εμπειρία μας ως προς
τα αντικείμενα του κόσμου, εφ’ όσον η περιγραφή της
εμπειρίας μας μπορεί να είναι αληθινή ή λανθασμένη
εάν έχει αναφορά σε αυτά;



1) Η Θεωρία των αισθητηριακών δεδομένων
(sense - data):

Η αντίληψη των αντικειμένων επιτυγχάνεται μέσω της κατοχής
και της επίγνωσης των νοητικών οντοτήτων ή ποιοτήτων
(qualia). Αυτές οι οντότητες παριστούν τα εξωτερικά αντικείμενα
στο νου μας, με άλλα λόγια δομούν τις νοητικές μας καταστάσεις.
Εάν οι νοητικές μας καταστάσεις παριστούν κατά σωστό τρόπο τα
εξωτερικά αντικείμενα, τότε τα αντιλαμβανόμαστε σωστά, εάν τα
παριστούν λανθασμένα , τότε τα αντιλαμβανόμαστε κατά τρόπο
λανθασμένο. Τα υλικά αντικείμενα είναι τα αντικείμενα της
αντίληψής μας, γιατί εξ’ αιτίας αυτών προκύπτουν τα
αισθητηριακά δεδομένα στο νου μας

(Ο έμμεσος ρεαλισμός και ο ιδεαλισμός ανήκουν σ’ αυτή
την θεωρία ).



2) Η επιρρηματική θεωρία της αντίληψης:

Η συγκεκριμένη θεωρία υποστηρίζει ότι όταν ένα άτομο
έρχεται σε επαφή μ’ ένα αντικείμενο, τότε δημιουργείται
μία ειδική σχέση μεταξύ τους. Στο άτομο προκύπτουν
αισθητηριακές καταστάσεις με ιδιαίτερα ποιοτικά
χαρακτηριστικά, οι οποίες είναι εξαρτώμενες από το
αντικείμενο. Οι νοητικές αυτές καταστάσεις είναι το
περιεχόμενο της αντίληψής μας και μπορούν να
εκφραστούν με την μορφή του επιρρήματος.



3) Η προθετική θεωρία της αντίληψης υποστηρίζει
ότι η αντίληψη είναι ανάλογη της πίστης ή της κρίσης.
Οι πίστεις και οι κρίσεις μας μπορεί να είναι σωστές ή
λανθασμένες, ενώ οι αντιληπτικές καταστάσεις
μπορούν να είναι σωστές ή λάθος ανάλογα με το αν και
κατά πόσον αντιστοιχούν στα πραγματικά αντικείμενα
τα οποία και αντιλαμβανόμαστε.



4) Άμεσος ρεαλισμός:

Παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις δεν μας λένε τίποτα
για την φύση της αντίληψης. Όταν αντιλαμβανόμαστε
κάτι είναι γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε αντικείμενα
που υπάρχουν στην πραγματικότητα.

Παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις και πραγματικές
αντιλήψεις αντιστοιχούν σε διαφορετικές νοητικές
καταστάσεις.



Ως ψευδαίσθηση ορίζεται η αντίληψη χωρίς
αντικείμενο.

Οι ψευδαισθήσεις είναι σημαντικά φαινόμενα, από
κλινικής άποψης, τα οποία οφείλονται σε διαταραχή
της αντίληψης (Invernizzi, 2000).



Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι για τον ασθενή, οι
ψευδαισθήσεις δεν διαφέρουν σε τίποτα από την
φυσιολογική αισθητική εμπειρία, με την οποία
μοιράζονται καθαρότητα, αντικειμενικότητα και
αίσθηση του χώρου. Ο ασθενής, κατά συνέπεια, δεν έχει
την δυνατότητα να κρίνει το συγκεκριμένο φαινόμενο.



Οι ψευδαισθήσεις διακρίνονται, βάσει της δομής τους, σε
απλές και σύνθετες. Όταν εμπλέκονται περισσότερες από
μία αισθήσεις ορίζονται ως συνδυαζόμενες .

Οι λειτουργικές ψευδαισθήσεις είναι εκείνες που
εμφανίζονται μονάχα υπό την παρουσία ενός ερεθίσματος, ως
προς το όργανο (ή το σύστημα ) που βρίσκουν αναφορά ( π.χ.
ένας ασθενής αντιλαμβάνεται φωνές μονάχα όταν ακούει το
νερό να ρέει).

Οι αντανακλαστικές ψευδαισθήσεις, αντιθέτως, είναι
εκείνες που παρατηρούνται όταν ένα ερέθισμα, το οποίο
αφορά ένα συγκεκριμένο σύστημα αντίληψης, προκαλεί
ψευδαισθήσεις σε διαφορετικό αισθητηριακό σύστημα .



Ανάλογα με το αισθητηριακό σύστημα που εμπλέκεται ,
διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες ψευδαισθήσεων:

A ) Ακουστικές

Β ) Οπτικές

Γ ) Οσφρητικές και γευστικές

Δ ) Σωματικές



Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να διαχωριστούν
σε απλές ή σύνθετες. Στην τελευταία περίπτωση είναι
τρισδιάστατες και καμιά φορά χαρακτηρίζονται από
κίνηση.

Μπορούν να αντικαταστήσουν τις φυσιολογικές
αντιλήψεις, να τις τροποποιήσουν κατά ένα μέρος ή να
αφομοιωθούν με την αντικειμενική αντίληψη των
πραγμάτων (για παράδειγμα, ένας ασθενής «βλέπει»
ένα άτομο να μπαίνει στο δωμάτιο του και να κάθεται
κοντά στο κρεβάτι).



Είναι πιο συχνές στα οργανικά σύνδρομα που εμπλέκουν τον
εγκέφαλο, όπως για παράδειγμα στους όγκους του ινιακού
λοβού (οπτικός φλοιός), στην περίπτωση της διάσεισης, στις
επιληψίες και σε ορισμένα μεταβολικά σύνδρομα, όπως για
παράδειγμα στην ηπατική εγκεφαλοπάθεια. Στο delirium
tremens , δηλαδή στο σύνδρομο στέρησης του αλκοόλ, είναι
συχνές οι ιδιόρρυθμες οπτικές ψευδαισθήσεις, όπως για
παράδειγμα η αντίληψη της παρουσίας μικροσκοπικών
ανθρώπων ή ζώων. Τις ψευδαισθήσεις αυτές ο ασθενής τις ζει
με εναλλαγή συναισθημάτων που ξεκινούν από έντονο φόβο
και μπορούν να καταλήξουν στην κωμική διάθεση. Η χρήση
ναρκωτικών ουσιών, τέλος, μεταβάλλει την αντίληψη του
χώρου, της κίνησης και των χρωμάτων.





Οι υποθέσεις οι σχετικές με την ερμηνεία της γένεσης
των οπτικών ψευδαισθήσεων είναι πολυάριθμες. Αυτές
έχουν οδηγηθεί σε σύνοψη και σε κατηγοριοποίηση από
τους Asaad and Shapiro:

1) Η υπόθεση της ψυχοφυσιολογίας (δηλαδή η
διαταραχή μιας δομής του εγκεφάλου).

2) Η υπόθεση της ψυχοβιοχημείας (δηλαδή η
διαταραχή των νευροδιαβιβαστών).

3) Η υπόθεση της ψυχοδυναμικής (ως η συνθήκη
“εισβολής” του ασυνειδήτου στο συνειδητό).

4) Η υπόθεση του συνδυασμού των 3 προηγούμενων.



Οι Manford και Andermann συνοψίζουν τους 3
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων
προκύπτουν οι σύνθετες οπτικές ψευδαισθήσεις (Teeple,
2009).

1) Ο πρώτος μηχανισμός είναι σχετικός με την ενεργοποίηση
φλοιϊκών κέντρων που σχετίζονται με τη διαδικασία της
όρασης. Η ενεργοποίηση του πρωτοταγούς οπτικού φλοιού
(Brodmann’s area 17) προκαλεί απλές και στοιχειώδεις
οπτικές ψευδαισθήσεις, ενώ η ενεργοποίηση των
δευτεροταγών οπτικών φλοιϊκών περιοχών (Brodmann’s
areas 18 and 19) προκαλεί σύνθετες οπτικές ψευδαισθήσεις.



Βλάβες οι οποίες προκαλούν διακοπή του προσαγωγού
σήματος στην οπτική οδό μπορούν να οδηγήσουν στο εξής
λεγόμενο “cortical release phenomenon”, το οποίο
περιλαμβάνει τις οπτικές ψευδαισθήσεις.

Προσαγωγά σήματα πιθανότατα βρίσκονται υπό τον έλεγχο
διαδικασιών παρεμπόδισης, ο οποίος (έλεγχος)
αποδυναμώνεται από τη διακοπή του προσαγωγού σήματος.

Επικρατεί η άποψη βάσει της οποίας οι νευρώνες που
εμπλέκονται στη “ρήξη” της οπτικής οδού υφίστανται
ειδικές βιοχημικές και μοριακού τύπου μεταβολές οι οποίες
οδηγούν σε αύξηση της πιθανότητας και του status
ενεργοποίησης (Teeple, 2009).



Οι οπτικές ψευδαισθήσεις είναι δυνατόν να
προκληθούν μέσω παρατεταμένου παρεμποδισμού
πρόσληψης αισθητηριακών δεδομένων.

Οπτικές ψευδαισθήσεις εκδηλώνονται στις εξής,
επίσης, περιπτώσεις:

1. Δυσλειτουργία του reticular activating system

2. Βλάβες στο εγκεφαλικό στέλεχος

3. Δ/χές του ύπνου (Teeple, 2009).



Σε ποιες περιπτώσεις εμφανίζονται;

Ψύχωση

Delirium

Delirium tremens

Ανοϊκή συνδρομή

Charles Bonnet Syndrome

Όγκος στο Κ.Ν.Σ.

Φάρμακα ή ουσίες

Επιληψία

Δ/χές του ύπνου (Teeple, 2009)







Η νόσος Parkinson (Diederich et al. 2005) είναι μια
πρωτογενής εκφυλιστική νόσος του εξωπυραμιδικού
συστήματος (κινητικό σύστημα).

Χαρακτηρίζεται από την παρακάτω τριάδα συμπτωμάτων:

1. Τρόμος των άκρων κατά την ηρεμία,

2. Δυσκαμψία και

3. Υποκινησία .

Η νόσος εμφανίζεται σε άτομα ηλικίας 50 – 60 ετών, χωρίς
διαφορές όσον αφορά την συχνότητα εμφάνισης της
ασθένειας μεταξύ των δύο φύλων. Η ασθένεια οφείλεται σε
πρωτογενή (ιδιοπαθή) εκφυλισμό της μέλαινας ουσίας (η
οποία μαζί με το ραβδωτό αποτελεί τμήμα των βασικών
γαγγλίων, τα οποία παίζουν ρόλο στις κινητικές λειτουργίες).



Εξ’ αιτίας αυτού (του εκφυλισμού) η παραγωγή
ντοπαμίνης , από την μέλαινα ουσία, είναι μειωμένη, με
αποτέλεσμα το ντοπαμινεργικό σύστημα της μέλαινας
ουσίας - ραβδωτού να υπολειτουργεί .

Το συγκεκριμένο σύστημα έχει ρόλο παρεμποδιστή στο
χολινεργικό και στο GABA – εργικό σύστημα του
ραβδωτού .

Εφ’ όσον όμως το σύστημα – παρεμποδιστής
υπολειτουργεί , το χολινεργικό/GABA-εργικό σύστημα
υπερλειτουργεί , με αποτέλεσμα να εμφανίζεται η
συμπτωματολογία, για την οποία έγινε ήδη αναφορά
προηγουμένως.



Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της νόσου, η οποία
είναι χρόνια και έχει βραδεία εξέλιξη, χορηγούνται
φάρμακα όπως η L-DOPA, η οποία αντικαθιστά την
ντοπαμίνη, καθώς και αντιχολινεργικά φάρμακα (τα
οποία μειώνουν την συγκέντρωση της ακετυλχολίνης,
που είναι αυξημένη στην περίπτωση αυτή).

Παρά το ότι η θεραπεία με την L-DOPA, επιβραδύνει
την εξέλιξη της ασθένειας, αυτή επιφέρει και συνέπειες
όπως δυσκινησίες, φαινόμενα on – off (ενεργοποίηση ή
παρεμπόδιση των κινητικών λειτουργιών), καθώς και
ψευδαισθήσεις.



Πράγματι, έχει παρατηρηθεί ότι το 30 εως το 60 % των
ασθενών που δέχονται θεραπεία για μεγάλο χρονικό
διάστημα, εμφανίζουν ψευδαισθήσεις με μία
πολυσύνθετη φαινομενολογία (Diederich, 2005).
Συνήθως οι ψευδαισθήσεις αντιστοιχούν σε ανθρώπινα
όντα, καθώς και σε ζώα, που συχνά κινούνται και
εμφανίζονται για μικρές περιόδους. Αρχικά, οι
ψευδαισθήσεις αυτές είναι οικείες για τους ασθενείς. Τις
παρατηρούν είτε με ενδιαφέρον, είτε χωρίς
συναισθηματική εμπλοκή.



Με την πάροδο του χρόνου, όμως, είναι δυνατόν οι ίδιοι
ασθενείς να εμφανίσουν παραλήρημα, το οποίο
συνοδεύεται από ψευδαισθήσεις. Συν τοις άλλοις, εάν ο
φωτισμός στο εξωτερικό περιβάλλον είναι μειωμένος ή
εάν ο ασθενής βρίσκεται σε κατάσταση μειωμένης
επαγρύπνησης οι οπτικές ψευδαισθήσεις είναι δυνατόν
να εμφανισθούν ξαφνικά, χωρίς την θέληση ή την
προσπάθεια του ασθενούς. Οι οπτικές ψευδαισθήσεις,
εφ’ όσον εμφανισθούν, παραμένουν και αποκτούν
ιδιαίτερη σοβαρότητα εάν η θεραπεία δεν
τροποποιηθεί.



Κατ’ αντιστοιχία των εννοιών που αναπτύχθηκαν απ’
τον Hobson (Diederich, 2005) για την μελέτη της
συνείδησης , υπάρχει η άποψη ότι οι οπτικές
ψευδαισθήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως μια
συμπεριφορική συνέπεια μιας έκτοπης ή
ελλειπούς εισόδου της οπτικής πληροφορίας η
οποία (λανθασμένη είσοδος) οφείλεται σε
εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες.



Τρείς διαφορετικές προσεγγίσεις συνεισφέρουν στην
εξήγηση των ψευδαισθήσεων για τη νόσο του Parkinson
(η σύνθεση των προσεγγίσεων αυτών αποτελούν μία
εξήγηση για τις ψευδαισθήσεις, τουλάχιστον για την
συγκεκριμένη περίπτωση).

Η πρώτη βασίζεται στις νευροχημικές και
φαρμακολογικές μελέτες, η δεύτερη στις μελέτες που
αφορούν στην οπτική οδό (ή στο οπτικό σύστημα) και η
τρίτη στις μελέτες των ανωμαλιών ύπνου/
επαγρύπνησης (Diederich, 2005).



Η μεγάλη συχνότητα των οπτικών ψευδαισθήσεων σε
ασθενείς με χρόνια ντοπαμινεργική θεραπεία (L-
DOPA) ενισχύει την υπόθεση βάσει της οποίας η
υπερευαισθητοποίηση των ντοπαμινεργικών υποδοχέων
(D3, D 4 του μεταιχμιακού συστήματος) παίζει ρόλο
στην εμφάνισή τους.

Η μείωση της ντοπαμινεργικής θεραπείας αποτελεί μία
λύση για την αντιμετώπιση της κατάστασης (Δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι τα νευροληπτικά φάρμακα της νέας
γενιάς, για την θεραπεία των ψυχώσεων, παρεμποδίζουν
τους ντοπαμινεργικούς υποδοχείς D3 – D4 του
μεταιχμιακού συστήματος).



Η αντιχολινεργική θεραπεία, η οποία αποτελεί
τακτική κατά την θεραπεία της νόσου, προκαλεί
διαταραχή στην ισορροπία του ντοπαμινεργικού/
χολινεργικού συστήματος με αποτέλεσμα να
προκαλείται η εμφάνιση οπτικών ψευδαισθήσεων.
Όταν η συγκέντρωση της ακετυλοχολίνης μειώνεται,
ορισμένες ασήμαντες πληροφορίες – που προέρχονται
απ’ το εξωτερικό ή το εσωτερικό περιβάλλον – , οι
οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες υπεισέρχονται στο
υποσυνείδητο, εμφανίζονται στη συνείδηση ως οπτικές
ψευδαισθήσεις.



Απ’ την άλλη πλευρά, η μείωση της συγκέντρωσης
της σεροτονίνης (ή οι βλάβες σε σεροτονινεργικούς
νευρώνες του πυρήνα της ραφής) παίζει ρόλο στην
εμφάνιση οπτικών ψευδαισθήσεων.

Η αύξηση της σεροτονίνης έχει σαν συνέπεια την
μείωση της έντασης και της συχνότητας των οπτικών
ψευδαισθήσεων στους ασθενείς με νόσο Parkinson .

Επιπλέον, η αντιψυχωσική δράση της clozapine, εκτός
απ’ την εκλεκτική επίδραση στους ντοπαμινεργικούς
υποδοχείς, σχετίζεται με παρεμπόδιση των υποδοχέων
της σεροτονίνης 5HT2 ή 5HT3.



Η διαταραχή, τέλος, της ισορροπίας ανάμεσα στην
φυσιολογική σεροτονινεργική δράση και στην μειωμένη
χολινεργική δράση φαίνεται να παίζει ρόλο στην
εμφάνιση των οπτικών ψευδαισθήσεων.



Η οπτική οδός, στους ασθενείς με νόσο Parkinson,
παρουσιάζει διαταραχές, στη δομή και στη
λειτουργία της, σε διαφορετικά επίπεδα . Είναι
αποδεδειγμένο, από μελέτες, ότι το ντοπαμινεργικό
σύστημα του αμφιβληστροειδούς παρουσιάζει
δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η
διακριτική ικανότητα του κοντράστ και των
χρωμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
αποσταθεροποίηση και την μείωση της αξιοπιστίας
της πληροφορίας (ή αλλιώς του οπτικού input).



Κατά συνέπεια, μειώνεται σημαντικά η πληροφορία
για γνωσιακή επεξεργασία σε κεντρικό επίπεδο.
Αυτό ακριβώς επιτρέπει την εμφάνιση ή την
απελευθέρωση αντιληπτικών εικόνων του
παρελθόντος (για την αναπλήρωση του κενού που
δημιουργείται) οι οποίες έχουν αποθηκευτεί στην
μνήμη και εμφανίζονται πλέον ως οπτικές
ψευδαισθήσεις.

(Οι ασθενείς δεν είναι σε θέση να διακρίνουν εάν η
πληροφορία προέρχεται απ’ το εσωτερικό ή απ’ το
εξωτερικό περιβάλλον).





Το συγκεκριμένο δίλημμα μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο
σε σύγχυση ανάμεσα στην αντίληψη και στο “νοητικό”,
αλλά και ανάμεσα στην αποθηκευμένη πληροφορία
εικόνων και σε εικόνες που προέρχονται άμεσα απ’ την
αντίληψη).

Τα δεδομένα αυτά συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η
δυσλειτουργία στον οφθαλμό ή / και στον
αμφιβληστροειδή επηρεάζει την εμφάνιση
οπτικών ψευδαισθήσεων.



Η τρίτη οδός προσέγγισης επικεντρώνεται στις
μεταβολές (διαταραχές) της προσοχής και της
φυσιολογίας ύπνου/επαγρύπνησης των ασθενών με
νόσο Parkinson. Κλινικές παρατηρήσεις οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι πιθανότατα υπάρχει μία σχέση
ανάμεσα στις οπτικές ψευδαισθήσεις και στις
διαταραχές του ύπνου. Μελετητές (Comella et. all
υποστηρίζουν ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις
αποτελούν παρεμβολές του ύπνου REM, όταν το
άτομο βρίσκεται σε επαγρύπνηση.



Τα δεδομένα των τριών αυτών προσεγγίσεων
προέρχονται από διαφορετικούς χώρους της έρευνας.
Οι παράγοντες που συντελούν στον προσδιορισμό της
φύσης ή της εξήγησης των οπτικών ψευδαισθήσεων
είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και να δομήσουν ένα
τρισδιάστατο μοντέλο (όμοιο με αυτό του Hobson για
την εξήγηση της συνείδησης).





Η πρώτη διάσταση αντιστοιχεί στην Ενεργοποίηση
(Activation) η οποία προσδιορίζει την ικανότητα
επεξεργασίας της πληροφορίας. Όταν η διάσταση αυτή
είναι - από λειτουργικής άποψης - υψηλή, τα άτομα
βρίσκονται σε επαγρύπνηση και η ταχύτητα μετάδοσης
της πληροφορίας είναι μεγάλη. Όταν είναι χαμηλή
(κατά τον ύπνο non REM ), τότε η συνείδηση είναι
μειωμένη και η ταχύτητα επεξεργασίας της
πληροφορίας είναι μικρή (Το δίκτυο που ελέγχει την
πρώτη διάσταση είναι το reticulo – talamo – cortical
system . Από την άποψη της ανατομίας το δίκτυο αυτό
σχετίζεται με το εγκεφαλικό στέλεχος).



Η δεύτερη διάσταση είναι η είσοδος (input), η οποία
ελέγχει την ικανότητα λήψης της πληροφορίας απ’ τον
εξωτερικό κόσμο (όταν η είσοδος είναι ανοικτή) ή τη
γένεση ενδογενούς πληροφορίας (όταν η είσοδος είναι
κλειστή). Κατά συνέπεια, ελέγχει την ισορροπία
ανάμεσα στις δύο διαδικασίες. Κατά την επαγρύπνηση,
το σύστημα εισόδου είναι ανοικτό στον εξωτερικό
κόσμο, ενώ κατά τον ύπνο REM και NREM είναι
κλειστό. Παρά το ότι δεν υπάρχουν σαφή
συμπεράσματα, όσον αφορά την ανατομία του
συστήματος, φαίνεται να παίρνει μέρος το PGO (ponto-
geniculo-occipital system, pulse generator of REM
sleep/εγκεφαλικό στέλεχος ).



Η ενεργοποίηση του τελευταίου ενισχύει τη γένεση
ενδογενούς οπτικής αντίληψης. Σε φυσιολογικές συνθήκες,
το σύστημα αυτό (PGO) είναι σε συνεχή ενεργοποίηση 30
εως 90 δευτερόλεπτα πριν τον ύπνο REM.

Όμως ενεργοποίηση του μπορεί να συμβεί και κατά την
επαγρύπνηση. Η κατάσταση εισόδου (gating status) μπορεί
να μεταβληθεί, στιγμιαία, μέσω αλληλεπίδρασης των
χολινεργικών REM-on και των αμινεργικών REM-off
νευρώνων.

Επιπλέον, ακόμη και όταν το σύστημα εισόδου είναι ανοικτό
προς τον εξωτερικό κόσμο, υπάρχει γένεση ενδογενούς
πληροφορίας.



Η τρίτη διάσταση του μοντέλου είναι η μετατροπία
(modulation ), η οποία παίζει ρόλο στο ότι τοποθετεί τις
δύο πρώτες διαστάσεις σε συνάρτηση με τον χρόνο.

Η modulation εξαρτάται από τους αμινεργικούς (locus
coeruleus) και χολινεργικούς νευρώνες (nucleus
penduculopontinus – PGO system, pulse generator of
REM sleep) του εγκεφαλικού στελέχους.

Κατά την επαγρύπνηση, η αυξημένη λειτουργικότητα
των αμινεργικών νευρώνων μεταβάλλει την
ενεργοποίηση των input systems ενισχύοντας την
προσοχή και την συλλογιστική σκέψη.



Κατά τον ύπνο REM, η υψηλή χολινεργική δράση με την
παράλληλη μεταβολή της αμινεργικής δράσης βοηθά
στη σύμπραξη των γνωσιακών λειτουργιών με την
παραγωγή εικόνων εκ των έσω (ενδογενούς προέλευσης
/σχηματισμός ονείρων ).

Το εύρος της δράσης των αμινεργικών νευρώνων
καθορίζει πότε μία εμπειρία εισέρχεται στην μνήμη (και
έχουμε συνείδηση γι’ αυτό) κατά την επαγρύπνηση ή
δεν υπεισέρχεται στην μνήμη – κατά την διάρκεια του
ύπνου REM -.



Μεταβολές στο επίπεδο των ανατομικών και
νευροχημικών δικτύων τα οποία είναι υπεύθυνα για
κάθεμία απ’ τις διαστάσεις του μοντέλου οδηγούν σε
παθολογικές καταστάσεις (μεταβολές της συνείδησης)
ή στην εμφάνιση οπτικών ψευδαισθήσεων σε ασθενείς
με νόσο Parkinson .



Η πιο σημαντική διάσταση για την εξήγηση των
οπτικών ψευδαισθήσεων σε ασθενείς με νόσο
Parkinson είναι η είσοδος (input /ελέγχει την ικανότητα
ανταλλαγής πληροφορίας με τον εξωτερικό κόσμο -
όταν η είσοδος είναι ανοικτή - ή τη γένεση ενδογενούς
πληροφορίας - όταν η είσοδος είναι κλειστή -).



Η μείωση της εισόδου – input - όσον αφορά την
πληροφορία που προέρχεται απ’ τον εξωτερικό κόσμο και η
οποία μπορεί να οφείλεται σε μειωμένη ή λανθασμένη
οπτική πληροφορία, εξ’ αιτίας ασθένειας του οφθαλμού ή
μείωσης της διακριτικής ικανότητας των χρωμάτων και του
κόντραστ, μπορεί να εξηγήσει την εμφάνιση οπτικών
ψευδαισθήσεων.

Κατά συνέπεια, βάσει του μοντέλου του Hobson, η
επέμβαση και η επίλυση της ασθένειας ή της δυσλειτουργίας
του οφθαλμού ντοπαμινεργικό σύστημα
αμφιβληστροειδούς – νόσος Parkinson) οδηγούν στην
επίλυση του προβλήματος των οπτικών ψευδαισθήσεων
στους ασθενείς με νόσο Parkinson .



Ένας άλλος μηχανισμός παραγωγής οπτικών
ψευδαισθήσεων, βάσει του μοντέλου Hobson , είναι εκείνος
της ενδογενούς προέλευσης. Ο nucleus pedunculopontinus
- PGO generator (χολινεργικό σύστημα) και το αμινεργικό
σύστημα που αντιτίθεται σ’ αυτόν, εμπλέκονται άμεσα με
την διαδικασία εκφυλισμού στη νόσο του Parkinson. Η
λανθασμένη ενεργοποίηση του PGO generator, κατά την
επαγρύπνηση, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε γένεση
ενδογενών εικόνων στο επίπεδο του κροταφικού και του
ινιακού λοβού, γεγονός που αποδεικνύεται με την
παθολογική ενεργοποίηση των συγκεκριμένων περιοχών
κατά την εμφάνιση των οπτικών ψευδαισθήσεων (μέσω

fMRI) .



Οι ασθενείς με νόσο Parkinson έχουν την εμπειρία της
εισόδου πληροφοριών απ’ το εξωτερικό και το
εσωτερικό περιβάλλον ταυτόχρονα. Έτσι, οι οπτικές
ψευδαισθήσεις αποτελούν μία διαφορετική
κατάσταση της συνειδήσεως κατά την οποία
συνυπάρχουν η επαγρύπνηση και ο ύπνος REM.

Οι οπτικές αυτές ψευδαισθήσεις διατηρούν
χαρακτηριστικά των ονειρικών εικόνων, όμως ο ασθενής
έχει την ικανότητα να τις αποθηκεύει στην μνήμη και να
τις κρίνει, εφόσον η κριτική σκέψη διατηρείται με το να
είναι ενεργός η κατάσταση της επαγρύπνησης.



Η θεραπεία για τη νόσο του Parkinson (αύξηση ντοπαμίνης ,
μείωση της δράσης της ακετυλοχολίνης) επηρεάζει τον
άξονα εισόδου (input) μέσω διαφορετικών μονοπατιών,
όπως με την λανθασμένη είσοδο οπτικής πληροφορίας στον
αμφιβληστροειδή, με την επίδρασή της στο επίπεδο του
μεταιχμιακού συστήματος, της αμυγδαλής, του ινιακού
λοβού και την παραγωγή μικροεπεισοδίων ύπνου.

Στην περίπτωση αυτή, που οι οπτικές ψευδαισθήσεις
θεωρούνται αποτέλεσμα της μεταβολής του άξονα εισόδου,
οι άλλες δύο διαστάσεις (activation, modulation)
επηρεάζουν κυρίως την τυπολογία και τα χαραχτηριστικά
των οπτικών ψευδαισθήσεων.



Επιπλέον μελέτες αποδεικνύουν ότι στη νόσο του Parkinson
μία τυπολογία ψευδαισθήσεων εμφανίζεται όταν η
συγκέντρωση της ντοπαμίνης μειώνεται, συνοδεύεται δε από
ανωμαλίες στην οπτική οδό και από φαινόμενα on – off στο
κινητικό σύστημα.

Η δεύτερη τυπολογία ψευδαισθήσεων εξαρτάται απ’ τις
ανωμαλίες στο οπτικό σύστημα, συσχετίζεται με διαταραχές
του ύπνου REM και με την ντοπαμινεργική θεραπεία, ενώ το
φαινόμενο γίνεται έντονο με την πάροδο του χρόνου και την
εξέλιξη της ασθένειας.

Οι μελέτες αυτές ενισχύουν την επιστημονική θέση, η οποία
εξηγεί τις οπτικές ψευδαισθήσεις, μέσω του τρισδιάστατου
μοντέλου Hobson.
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