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Akut hallucinos kan ha både
psykiatrisk och neurologisk or-
sak. Den psykiatriska är vanli-
gen auditiv, medan visuell hallu-
cinos är mer typisk vid organisk
orsak. Två fall beskrivs, där s k
pedunkulär hallucinos kunde
misstänkas. Denna orsakas van-
ligen av en infarkt i mesencefa-
lon och medför akut påkomna
livfulla, färgrika och rörliga hal-
lucinationer. Charles Bonnets
syndrom, som ger en liknande
synhallucinos på grund av syn-
handikapp, är en svåravgräns-
bar differentialdiagnostisk en-
titet.

Fall 1
Det första fallet var en 73-årig kvin-

na med angina pectoris, substituerad
hypotyreos, hypertoni och bilateralt
glaukom med endast ledsyn på vänster
öga. 

Ingen anamnes på psykisk sjukdom.
Patienten inkom till medicinkliniken

med ett dygns anamnes på synstörning.
Vid insjuknandet upplevde hon att hon
såg endast halva ansiktet på personer i
TV, och att bilden blev »konstig» under
några sekunder. Hon upplevde därefter
fortsatta synfenomen i form av mönster

och »vävar» i olika färger; hon såg små
barn, ibland utan huvuden.

Ögonjour fann inget nytillkommet
oftalmologiskt. Under den fortsatta
vårdtiden upplevde patienten olika syn-
fenomen: schackmönstrad regnbåge,
eldflammor från taklampan, små barn
på sängkanten, blommönster i olika fär-
ger samt djupa avgrunder. Kvinnan var
hela tiden övertygad om att något var
fel, att synhallucinosen ej stämde över-
ens med verkligheten, och hon var
adekvat orolig över att den skulle kom-
ma att kvarstå. Hon uppvisade under
vårdtiden inga kliniska tecken till psy-
kisk störning såsom depression, para-
noida föreställningar eller psykos, och
hon hade full sjukdomsinsikt.

Utredning visade inget patologiskt 
i neurologstatus. I laboratorieproven
fanns inget avvikande: TSH 6,3; kole-
sterol 10,2 mmol/l; kreatinin 102 mik-
romol/l. Datortomografi av hjärnan
utan kontrast var utan anmärkning, men
magnetresonanstomografi (MRT) av
hjärnan visade periventrikulärt bilate-
ralt högsignalerande förändringar för-
enliga med ischemisk glios. Magnetre-
sonansangiografi påvisade att blodflö-
de saknades eller var kraftigt nedsatt i
höger vertebralisartär.

Patienten insattes på låg dos halope-
ridol (0,5 mg 1 × 2), varvid intensiteten
i synhallucinosen minskade och färger-
na bleknade efter ett dygn. Under vård-
tiden hade patienten även palpations-
ömhet över suspekt svullen temporalar-
tär. Prednison insattes (50 mg 1,5 × 1) i
avvaktan på temporalisbiopsi, men då
PAD ej visade tecken till temporalisar-
terit och SR var normal utsattes prepa-
ratet. 

Patientens synhallucinos hade helt
avklingat efter två dygn, men det var
svårbedömt om detta var en effekt av
haloperidol, prednison eller ett spontant
tillfrisknande. Behandlingen med båda
preparaten hade pågått endast två till tre
dygn. Patienten skrevs ut till hemmet
med fortsatt haloperidolmedicinering.

Vid återbesök en månad senare
hade patienten gradvis satt ut denna
medicinering, och hon mådde fortsatt
bra. Hon hade endast kvar diskreta
synfenomen, »några gubbar» som var
mycket bleka.

Fall 2
Fall 2 var en 69-årig kvinna med

mångårig insulinbehandlad diabetes
mellitus och kända komplikationer i
form av såväl retino-, angio-, neuro-
som nefropati. Patienten inkom till me-
dicinkliniken på grund av centrala
bröstsmärtor utan tecken på aktuell
hjärtinfarkt. Sedan 14 dagar före an-
komsten till sjukhus hade hon besvärats
av dubbelseende, som ökade vid blick
åt höger.

Under vårdtiden upplevde patienten
vid ett tillfälle att hon såg hur kläderna
föll av en medpatient. När hon återvän-
de till sin säng såg hon hur den var täckt
av ett färgglatt, brokigt mönstrat täcke
under vilket hon tyckte att det låg en
människa. Dagen efter upplevde patien-
ten i ökande omfattning att hon såg
färgglada, brokigt mönstrade tyger dan-
sande på väggarna. Ibland tyckte hon
att hon såg dessa tyger »som genom
vatten». Synfenomenen varade ca 15
minuter vid varje tillfälle, för att däref-
ter upphöra under några minuter innan
de återkom. Vid ett par tillfällen såg pa-
tienten även klungor av Kalle Anka-fi-
gurer röra sig genom rummet. Hon be-
skrev dessutom synvillor i form av
vattenfläckar utstänkta på golvet, samt
att det vid några tillfällen dragit gråvita
rökslingor genom luften. Vid samtliga
dessa tillfällen var hon helt klar över att
synupplevelsen var overklig.

Patienten beskrev under vårdtiden
även nattliga synförnimmelser av en an-
nan karaktär, där hon tyckte sig vara i
olika miljöer i sitt eget eller släktingars
hem. Dessa episoder var inte möjliga
för patienten att skilja från verkligheten
förrän morgonen därpå.

I status noterades lätt inskränkt ab-
duktionsförmåga på höger öga, patien-
ten angav dubbelseende vid maximal
blick åt höger. Hon angav lätt nedsatt
sensibilitet för beröring, motsvarande
utbredningen av trigeminusgren II och
III i höger ansiktshalva. Gången var
ostadig och vibrationssinnet nedsatt i
såväl underben som händer utan sido-
skillnad. I övrigt var neurologstatus in-
vändningsfritt, liksom somatiskt status
i övrigt.

Ögonkonsult konfirmerade fyndet
av måttligt inskränkt abduktion på hö-
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ger öga. Synen var nedsatt till 0,1 bila-
teralt. Patientens sedan tidigare kända
diabetesmakulopati, för vilken hon er-
hållit laserbehandling, hade progredie-
rat.

Laboratorieprov visade en förhöjd
sänkningsreaktion på 68 mm, HbA1c
12,0 procent. Blod-, elektrolyt- och le-
verstatus var i övrigt väsentligen utan
anmärkning. MRT visade i vänster lill-
hjärnshemisfär strax under pedunkeln
en centimeterstor förändring som be-
dömdes vara ischemiskt betingad. I öv-
rigt var fynden normala, frånsett lätt bi-
lateral temporal atrofi och periventriku-
lära vitsubstansförändringar.

Patienten erhöll behandling med on-
dansetron under ett dygn, varefter syn-
villorna försvann. Det är dock något
oklart huruvida synvillorna hade av-
klingat redan innan behandlingen på-
börjades. 

Histor ik
Ett fall av pedunkulär hallucinos

rapporterades först av Lhermitte, som
1922 beskrev en kvinna med bisarr hal-
lucinos och en kombination av neurolo-
giska statusfynd som indicerade en
mellersta–övre hjärnstamslesion [1].
Van Bogaert gav några år senare till-
ståndet namnet »hallucinose pédoncu-
laire», vilket blev »peduncular halluci-
nosis» i anglosaxisk litteratur. »Pédon-
culaire» betyder på franska inte strikt
storhjärnspedunklarna utan hjärnstam-
mens mesencefalonområde.

Bägge författare kunde patoanato-
miskt verif iera varierande mesencefa-
lonlesioner i senare publicerade fallbe-
skrivningar. 

Klinik
Insjuknandet är akut, sannolikt av-

speglande den vanligaste etiologin,
hjärnstamsinfarkt. Det kan finnas en
dygnsvariation, såtillvida som halluci-
nosen kan vara mest markant på kväl-
larna. Många patienter uppvisar samti-
digt en störning av sömn–vakenhetscy-
keln, med insomni på natten och i stäl-
let somnolens på dagtid. En del, men ej
alla, patienter har för visuell hallucinos
predisponerande faktorn synnedsätt-
ning, vilket kan göra avgränsningen
mot Charles Bonnets syndrom svår.

Typiskt för den pedunkulära halluci-
nosen är att den ofta innehåller männi-
skor eller djur, är färgrik och detaljrik,
icke-stereotyp och präglas av rörliga
objekt i normal storlek. Olika typer av
färgrika mönster, ofta vävar, är även
vanliga. Patienten uppvisar inte tecken
till psykiatrisk sjukdom, har normal va-
kenhetsgrad, känner sig ej hotad av
företeelserna och förstår oftast att de
inte är reella. I sällsynta fall finns även
en samtidig auditiv hallucinos rapporte-
rad [2], liksom taktil hallucinos [3].

Förloppet är varierande. Hos en del
patienter går hallucinosen över spon-
tant efter dagar till veckor, hos andra
blir den permanent. 

Etiologi
Pedunkulär hallucinos orsakas oftast

av en uni- eller bilateral infarkt i mesen-
cefalon (försörjd av penetrerande para-
mediana basilarisgrenar). Även andra
lesionsmekanismer finns beskrivna,
bl a extern kompression av hjärnstam-
men av exempelvis medulloblastom
[4], inflammatoriska förändringar vid
multipel skleros [5] och som komplika-
tion till mikrovaskulär dekompression
vid trigeminusneuralgi [2]. I ett fall där
en patient utreddes för sensoriska Jack-
sonanfall med angiografi, och verte-
bralartären av misstag kontrastfylldes,
rapporterade patienten att hon såg fly-
gande storkar och utstuderade träd-
gårds- och naturscenerier [6].

Inte sällan har patienten tecken till
annan neurologisk påverkan, med
hjärnstamssymtom som kranialnervs-
pareser i kombination med hemipares,
komplex ögonrörelsestörning mm,
men isolerad pedunkulär hallucinos
utan andra tecken på hjärnstamsstroke
finns beskriven [7].

Topografiskt kan syndromet förut-
om på mesencefalonnivå och i stor-
hjärnspedunkeln orsakas av lesion i
posteriora talamus [8] och i paramedia-
na talamus [9]. 

Pedunkulär hallucinos är ibland ett
delfenomen i det sk basilaristoppsyn-
dromet, »top of the basilar syndrome»,
där patienten har kombinationer av
komplex ögonrörelsestörning, synfälts-
påverkan och vakenhetsstörning men
vanligen saknar pareser [10].

Patogenes
Lhermitte själv ansåg att tillståndet

berodde på en sömn–vakenhetsdissoci-
ation, där hallucinationerna var dröm-
mar som uppträdde under relativ vaken-
het, medan van Bogaert trodde att det
rörde sig om en »jagupplösning» med
oförmåga att skilja fantasi från verklig-
het [3].

Modernare teorier är att en lesion av
substantia nigra pars reticulata – vilken
reglerar de olika sömnfaserna genom
förbindelser med centromediana/para-
fascikulära kärnor i talamus, colliculus
superior och formatio reticularis – är
den gemensamma nämnaren vid pedun-
kulär hallucinos [3, 8]. Den samtidiga
ofta förekommande sömnstörningen
stödjer även detta.

Kortikala och subkortikala lesioner
som drabbar synbanorna tros också
kunna orsaka visuell hallucinos genom
ett »release»-fenomen; en patient med
striatokapsulär infarkt finns rapporte-
rad med komplexa visuella hallucina-

tioner i sitt hemianopiska synfält [11].
Den sistnämnda patogenesen i form av
visuell sensorisk deprivation kan vara
den som förklarar Charles Bonnets syn-
drom.

Dif ferentialdiagnos
Visuell organisk hallucinos är typisk

bl a vid bruk av hallucinogener, vid l-
DOPA-behandling och vid alkoholhal-
lucinos/delirium tremens. Även visuell
deprivation kan utlösa synhallucinos,
speciellt i kombination med allmän sen-
sorisk deprivation. 

Charles Bonnets syndrom, efter den
schweiziske filosof som 1769 beskrev
tillståndet hos en släkting med nedsatt
syn, är möjligen en variant av pedunku-
lär hallucinos. Det drabbar äldre perso-
ner med synhandikapp. Prevalensen har
i olika material angivits till mellan 1 och
11 procent hos partiellt blinda [12]. I en
studie av 100 patienter med makulade-
generation hade 13 procent visuell hal-
lucinos, framför allt de som hade sämst
syn, levde ensamma och hade slagan-
fallsanamnes [13]. Liksom vid pedun-
kulär hallucinos är patienten i övrigt
opåverkad, och hallucinosen anges som
komplex, icke skrämmande, statisk el-
ler rörlig, men då möjligen i form av att
hela bilden rör sig »en bloc». Halluci-
nosen tycks vara mer stereotyp och pa-
tientens insikt sämre än vid pedunkulär
hallucinos. Den kan försvinna när ögo-
nen sluts och är alltså associerad till
både cerebrala infarkter och synhandi-
kapp [13]. 

Avgränsningsproblematik
Avgränsningsproblematiken förefal-

ler stor tillstånden emellan, och en pe-
dunkulär hallucinos kan uppfylla de dia-
gnoskriterier som är föreslagna för
Charles Bonnets syndrom (vanligen
»akut debut av komplex visuell halluci-
nos hos icke psykotisk vaken patient
utan sömnstörning, missbruk, fokal
neurologi eller akut ögonsjukdom»)
[12, 14]. En möjlig skiljelinje är att
Charles Bonnets syndrom domineras av
synhandikappet (»perifer» synpåver-
kan), pedunkulär hallucinos av andra
tecken till hjärnstamsstroke (central på-
verkan på synbanor eller det ascen-
derande retikulära aktiverande syste-
met).

Behandling
Ofta går hallucinosen över spontant,

men hos patienter med långvarigt för-
lopp tycks varken neuroleptika eller
antiepileptika påverka hallucinosen [3,
7, 15].

Hos patienter med nedsatt syn, där
avgränsningen mot hallucinos på grund
av visuell deprivation är svår, rekom-
menderas ökad sensorisk stimulering.

Vid Charles Bonnets syndrom har
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klassiska neuroleptika, bensodiazepi-
ner och antidepressiva vanligen varit ef-
fektlösa, medan enstaka terapisvar
finns beskrivna efter behandling med
karbamazepin och det atypiska neuro-
leptikatpreparatet melperon [16]. 

I två fall, där det kan ha rört sig om
antingen pedunkulär hallucinos eller
Charles Bonnets syndrom, har 5-HT3-
receptorantagonisten ondansetron haft
god effekt, vilket ju också rapporterats
vid l-DOPA-relaterad hallucinos [17].
Möjligen hade ondansetron effekt även
i vårt andra fall.
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Summary

Two cases of peduncular hallucinosis;
vivid, colourful and motile 
images and figures

Lars Johan Liedholm, Ing-Marie Anjegård,
Pierre de Flon, Torgny Smedby

Läkartidningen 1999; 96: 1712-5

Peduncular hallucinosis is usually caused by
infarction of the mesencephalic portion of the
brainstem, and is characterised by acute on-
set of vivid, colourful hallucinations often con-
sisting of moving patterns, people or animals,
which the patient is aware are unreal. Charles
Bonnet’s syndrome is a similar condition, caused
by impaired version. Both syndromes may be
explained by visual release phenomena caused
by lesions in diffirent parts of the visual system.
The article consists in two case reports of pe-
duncular hallocinosis and a review of partinent
literature.
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