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Iluzije in halucinacije: podobe v 
možganih z lastnim življenjem 



''Če bi bila vrata zaznavanja očiščena, bi se 
vse prikazalo takšno, kot je - neskončno.“

William Blake



Aldous Huxley (1894-1963) 
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Halucinogeni pogosto oponašajo 
možganom lastne nevrotransmiterje

Dopamin

Serotonin

Amfetamin

Meskalin

LSD



• Neodvisno (izven konteksta) proženje DA nevronov v NAc -
občutek pomena, pozornosti na novosti (Kapur 2005)

„Postal sem bolj pozoren na okolico“
„Moji čuti so se izostrili“
„Kar naenkrat so me fascinirale majhne in nepomembne stvari“
„Prizori in zvoki so naenkrat pridobili poseben, skrivnosten pomen, 
kot da se bo nekaj pomembnega razkrilo“
„Opazil sem detajle in skrita sporočila, ki jih nisem nikoli dojemal“

• Disregulacija talamičnega filtra – halucinacije
Hiperdopaminergično stanje v NAc favorizira pomen zaznavnih motenj

• Nastanek in organizacija blodenj
Hiperdopaminergično stanje v NAc favorizira pomnjenje psihopatoloških vzorcev 
vedenja in blodnjavih prepričanj

Prenos modela k bolniku v okviru teorije 
usmerjene pozornosti

Pričetek bolezni

Prodromalna
faza

Začetek psihoze

Hospitalizacija



D2 antagonizem je edina dokazano učinkovita                 oblika 
zdravljenja psihoze

• Zamejitev patološkega proženja DA nevronov v mezo-
ventromedialnem delu striatuma
– zmanjšanje incentivne vrednosti  psihopatoloških vsebin

a hkrati
– zmanjšano energiziranje motivacije
– težave učenja stimulus-izid 
– zmanjšanje incentivne vrednosti učenja rehabilitacijskih postopkov, novih 

spoznanj

• Ojačanje regulacije talamičnega filtra – zamejitev motnje zaznave

• Blodnje?
– Residualna blodnjava prepričanja
– Prepuščeno psihološkim procesom posameznika?

Zdravljenje

Pričetek 
zdravljenja

Razrešitev 
akutne faze
psihoze

Kronifikacija?



Distorzije zaznavanja
• Oblike/velikosti 

– Mikro/makropsija
– Metamorfopsija, paraprosopija..

• Barve
– Dis/akromatopsija

• Lokacije
– Teleopsija, pelopsija

• Gibanja
– akinetopsija

• Prepoznavanja/ realno – nerealno
• Iluzije

– pareidolije
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realnosti, težko verjame, da jih okolica ne zaznava –
izredna moč prepričanja…

• Uvid?
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Heinrich Fűssli
1741-1825:
Nočna mora
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Louis Wain (1860–1939)
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poškodbe, krvavitve…
• Akutna stanja, ki povzročajo delirij 

– Odtegnitev (alkoholni), mastrupitve, sistemske infekcije, 
metabolne

• Duševne motnje?
– Halucinacije pogoste, vidne halucinacije redke
– Shizofrenija redko, vendar…
– Psihotična stanja in delirij, povzročen z drogami
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