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temperament, neurovidenskab og personlighedsforstyrrelser.
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Primater og mennesker

Chimpansen er den primat, hvis arvemasse kommer tættest på menneskets,
og umiddelbart er vi genetisk meget nært beslagtede. Men ser man på
mentale færdigheder, er der et gigantisk spring fra dyret (aben) til
mennesket.
Mens vi og aberne deler meget af naturhistorien, er mennesket ene om
kulturhistorien.
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Darwins evolutionsteori
Siden Darwins evolutionsteori har man ment, at det har været en fordel for
individet og dermed menneskearten at udvikle særlige mentale egenskaber
som bevidsthed og selv, psyke og personlighed.
Darwin mente, at menneskets evolutionære succes skyldtes tre træk:

• vores sociale adfærd
• vores anatomi (herunder hjernen)
• og vores intelligens, der ledte til sprog, værktøjs- og våbenbrug,
bådebyggeri og – ikke mindst – kontrollen over ild
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Mennesker og andre pattedyr

• Store hjerner og hoveder kræver tidlig fødsel og oplæring i trygge
sociale omgivelser efter fødslen. Det er vilkårene for pattedyr, herunder
mennesker.
• Pattedyr er fleksible væsner, der bl.a. bruger den store hjerne til at
vurdere situationer og objekter („tænke“) og handle i overensstemmelse
med erfaringer om omverdenen.

7

13-04-2018

8

Hjerne og madkultur…
(…derfor taber du dig af en abe/palæo-menu)
• Vi er den eneste dyreart, der systematisk findeler, steger, bager og koger
vores mad, hvilket giver en langt større energiudnyttelse, så vi ikke
behøver at bruge det meste af dagen på at tygge og fordøje, som f.eks. de
store menneskeaber gør.
• Det har krævet planlægning og intellektuelt overskud at kontrollere
ilden og bevare den, og
• det har bl.a. krævet tålmodighed og loyalitet over for gruppen,
herunder tillid til, at andre undlader at stjæle den fælles mad, at have en
arne, hvor mad står og simrer i lang tid.
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Mennesket overskrider naturhistorien med kulturhistorien
Vi mennesker kan noget særligt
• Vi kan tænke over det, vi tænker på.
• Vi kan reflektere over os selv – have os selv som genstand – overveje vores
tanker, følelser, intentioner, handlinger og moral og tolke andre individers
følelser og intentioner.
• Med sproget (ikke blot kropssproget) kan vi dele disse overvejelser med
andre
• Med skriftsproget kan disse tanker akkumuleres og videreudvikles, længe
efter vi selv og vores kultur ikke er der mere (hvis altså vores
efterkommere kan læse det, vi har nedfældet).
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Personlighed og personlighedsforstyrrelser

• Personligheden afgør, hvordan man føler, interagerer og oplever
begivenheder
• Personlighedsforstyrrelser er afgrænset ved vedvarende afvigelser indenfor
kognition, affektivitet, impulskontrol og interpersonelle relationer.

• Såvel den normale personlighed som personlighedsafvigelser er under
betydelig genetisk indflydelse med arvelighedsskøn på 40-60 %
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Menneskets ontologiske niveauer spiller sammen

Som menneske er man ligesom andre dyr begrænset af sin krop, herunder de
fysiske/kemiske processer, der foregår i kroppens mange samarbejdende
funktionelle systemer, f.eks.:

• Vores tarmfunktion har stor indflydelse på vores humør og virkelyst
• forhøjet puls kan udløse angstanfald (og omvendt)
• vores hjerners funktioner og dysfunktioner påvirker vores kognitive og
emotionelle oplevelser og præstationer.
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Menneskets psyke og sårbarhed

• Vores afhængighed af omsorgspersoner udgør en sårbarhed for
udviklingen af psykopatologi, hvis vores behov ikke bliver mødt på
passende vis i opvæksten.
• Derudover er pattedyr som vi udstyret med et mere eller mindre medfødt
temperament og en række primære emotionelle systemer, der står i
tilpasningens tjeneste
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Temperament og primære emotionssystemer
– hvad skal vi med dem?
• Uden udforskningstrang finder individet hverken mad, seksualpartnere
eller muligheder for at øge sin velstand.

• Uden frygtreaktion ville arten blive udryddet af rovdyr.
• Uden vrede kan individet ikke hamle op med rivaler.
• Uden seksuel lyst ville der mangle drive til forplantning.

• Uden omsorg og kærlighed kan man ikke tage vare på sine egne børn.
• Uden separationsangst ville andre individer, familien eller gruppen ikke
betyde noget.

• Uden leg og glæde ville man sandsynligvis ikke lære de grundlæggende
sociale færdigheder (f.eks. regler for kamp og underkastelse)
•

(Karterud, Wilberg & Urnes (2013): Personlighedspsykiatri, s. 48).
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Hvorfor udsætte sig for skrækken i gyserfilm og rutsjebaner?

• Vores følelseslivs hierarkiske opbygning kan illustreres med nogle af de
paradokser, hierarkiet udløser, f.eks. hvorfor mennesker kan finde på at se
gyserfilm.
• På grund af vores mentale evner kan vi more os glimrende ved at få
manipuleret med vores primære emotionssystemer såsom frygt i
situationer, hvor vi rent faktisk kan føle os trygge.
• Vi kan på samme måde nyde et tordenvejr, mens de fleste andre dyr ryster
af skræk.
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Fire dimensioner af spædbørns temperament og udvikling
(Rothbart et al. 2000).

✶ ekstroversion (positiv affekt/tilnærmelse)
✶ negativ affekt (vrede/frustration)
✶ sensitivitet (frygt)
✶ aktiv kontrol (viljestyret kontrol).
• Mary Rothbart et al. (2000) ser temperamentet som et målbart
procesorienteret bindeled mellem biologiske og psykologiske modeller
af personlighedsudviklingen, herunder den såkaldte fem-faktor-model af
personligheden.
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Ekstroversion-systemets og negativ affekt-systemets
neurobiologi og -psykologi
• Ekstroversion eller tilnærmelsessystemet trækker på strukturer i det
limbiske system, og neurotransmitterstofferne dopamin og noradrenalin er
vigtige i disse processer.
• Negativ affekt eller adfærdshæmningssystemet, der vedrører passiv
undgåelsesadfærd, trækker på hjerneområder som formatio reticularis og
mediale septum, der moduleres af orbitofrontal cortex, og serotonin og
noradrenalin er involveret i dette systems „stop-adfærd-mekanisme“.
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Frygt- eller sensitivitetssystemets neurobiologi og -psykologi

• Frygtreaktioner udvikles senere end tilnærmelsesadfærden og er
resultatet af aktivitet på mange niveauer, hvor igangværende motorik
bremses og handlemuligheder såsom flugt, kamp eller at søge skjul
forberedes.
• De samme hjerneområder, der mobiliseres ved flugt-kamp -reaktioner eller
oplevelse af smerte og frustration , aktiveres i forbindelse med raseri, og et
af disse områder er ventromediale hypothalamus.
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Aktiv kontrol-systemets neurobiologi og –psykologi
• Aktiv kontrolsystemet (det anteriore opmærksomhedsnetværk) trækker på
områder i forreste gyrus cingularis samt den supplementære motoriske
hjernebark og er involveret i de eksekutive funktioner såsom at opdage fejl
og planlægge.
• Systemet er også aktivt i situationer med konfliktfyldt materiale, der
kræver, at en aktivitet undertrykkes frem for en anden (såsom i Strooptesten).
• Forreste cingula skaber også forbindelser mellem emotioner og
opmærksomhed , hvilket man f.eks. ser, når det lykkes at trøste et barn ved
at få det til at skifte opmærksomhedsfokus.
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Fordele og omkostninger ved tilnærmelsessystemet

• Tilnærmelsessystemet er relateret til det senere ekstroversions-aspekt af
personligheden, altså positiv indstilling og udadvendthed
• Men også til potentielle problemer med kontrol, impulsivitet,
vrede/frustration og ringere hæmmende kontrol.
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Fordele og omkostninger ved frygt

• Frygt er både et vigtigt kontrolsystem i forbindelse med udvikling af
samvittighed og som beskyttelse mod senere udvikling af aggressivitet.
• Tendens til frygtsomhed kan også disponere for nedtrykthed og andre
internaliserende forstyrrelser.

• Følsomhed for frustration er forløber for tendensen til at eksternalisere
negativ affekt senere i livet, men ikke for frygtsomhed.
• Aktiv kontrol og lav negativ affekt kan være reciprokt forbundne: En
„kontrolleret“ handling øger muligheden for at kunne nå at bremse
frygtreaktioner.
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NEUROPSYKOLOGI OG PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER
- Borderline og antisocial personlighedsforstyrrelse
• Neuropsykologisk forskning i borderline personlighedsforstyrrelse (BPD)
udsprang af et ønske om at afdække, om skjulte kognitive vanskeligheder
er med til at forme og vedligeholde de symptomer og den adfærd, der er
karakteristisk for personer, der lider af BPD.
• Den neuropsykologiske udforskning af antisocial personlighedsforstyrrelse
skyldes iagttagelser af både emotionsrelaterede problemer med
impulsivitet og aggression og en tilsyneladende mangel på evne til at lære
af (negative) erfaringer: De bliver ikke klogere af skade.
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Skizotypal og
ængstelig (undvigende) personlighedsforstyrrelse
• Udforskningen af skizotypal personlighedsforstyrrelse skyldes bl.a., at den
tilhører gruppen af lidelser i det skizofrene spektrum, der er blevet udsat
for omfattende neurovidenskabelig udforskning gennem tiden.
• Ængstelig (undvigende) personlighedsstruktur er kendetegnet ved frygt
for kritik i sociale og arbejdsrelaterede sammenhænge, hvilket har ledt til
eksperimenter med denne socialt isolerede gruppe menneskers oplevelse
af og neurobiologiske reaktioner på andre menneskers ansigtsudtryk, især
vrede, frygt og afsky.
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Marianne Skovgaard Thomsens BPD-ph.d.projekt
• Thomsen, M.S., Ruocco, A.C., Carcone, D., Mathiesen, B. B. and Simonsen,
E. (2017):

Neurocognitive Deficits in Borderline Personality Disorder: Associations with
Dimensions of Personality Psychopathology and Childhood Trauma. Journal
of Personality Disorders, 31, 503-521.
• Thomsen, M.S., Ruocco, A.C., Uliazek, A., Mathiesen, B. B. and Simonsen, E.
(2016):
Changes in Neurocognitive Functioning After Six Months of MentalizationBased Treatment for Borderline Personality Disorder. Journal of

Personality Disorders, 11, 1-19.
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Thomsen et al. (2017):
45 BPD-patienter og 56 deltagere i en ikke-psykiatrisk kontrolgruppe.
Tests: Et stort neuropsykologisk testbatteri, et retrospektivt spørgeskema om traumer i den
tidlige opvækst og et dimensionalt mål for personlighedspatologi.

• BPD-patienterne havde forstyrrelser af verbal forståelse, af fastholdelse af
visuel opmærksomhed, arbejdshukommelse og mental processeringshastighed.
• Komorbid PTSD og en barndom med fysiske traumer var ledsaget af mere
alvorlige neuropsykologiske deficit.
• Resultaterne indikerer, at disse patienter især har problemer med højere
kognitive funktioner, og disse ser ud til at være mere alvorlige hvis de
ledsages af PTSD og svære barndomstraumer.
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Thomsen et al. (2016):

18 patienter med BPD gennemførte neuropsykologiske tests før
og efter 6 måneders mentaliserings-baseret psykoterapi.

• Før terapistart klarede patienterne sig dårligere end kontrolgruppen på
tests, der målte vedvarende opmærksomhed og visuo-spatial (nonverbal)
arbejdshukommelse.
• Efter 6 mdr.s behandling havde patienterne signifikant forbedret
opmærksomhed og perceptuel problemsløsning sml. med
kontrolgruppen: Problemerne med vedvarende opmærksomhed ophørte.
• Forbedret emotionsregulering efter behandling var ledsaget af bedret
verbal arbejdshukommelse, mens interpersonel funktion forbedredes i
takt med perceptuel problemløsning.
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Thomsen et al. (2016) fortsat…

• Resultaterne indikerer at bedring af neuropsykologiske funktioner kan
ledsage bedringer af kliniske symptomer ved MBT-behandling af BPD.
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Neurobiologisk og neuropsykologisk forskning
i ængstelig (evasiv) personlighedsforstyrrelse
• Præges af nervøsitet, anspændthed og mindreværd og lever ofte en
indskrænket tilværelse både socialt og arbejdsmæssigt på grund af angst
for at blive kritiseret eller skammet ud.
• Stort overlap mellem kriterierne for denne PF og social fobi, der ofte
optræder samtidig.
• Det diskuteres aktuelt, om de to lidelser er adskilte eller bør forstås som
liggende på et kontinuum.
• Der er forsket langt mere i mekanismerne bag social angst end i
mekanismerne bag ængstelig personlighedsstruktur.
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Hypotese: Ængstelige patienter er ekstra følsomme over for
negative ansigtsudtryk (og derfor følsomme for kritik)
• Sammenlignet med normale kontroller har de ikke vist sig at reagere
hurtigere på ansigtsudtryk for vrede eller afsky.
• Heller ikke ved at måle på det autonome nervesystems reaktioner
(hjerterytme og svedafsondring) ved positive eller negative stimuli har man
fundet en større reaktivitet end hos normale, selvom deres vagt- og
frygtsomhed er større.
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Men…

• I en hjerneaktivitetsundersøgelse (fMRI), hvor patientgruppen og en
normal kontrolgruppe blev udsat for negative og neutrale billeder af
sociale situationer, adskilte patienterne sig ved ikke at tilvænnes
(habituering), når de ubehagelige billeder kom igen
• De udviklede heller ikke øgede forbindelser mellem insula-hjernebarken
og amygdala, sådan som kontrolgruppen gjorde.
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Hjerneforskning og psykoterapi

• Både omverdenen og psyken forandrer hjernen, ligesom
hjerneforandringer påvirker psyken og vores samspil med omverdenen.
• Det kan f.eks. være nødvendigt at behandle temperamentsaspekter som
impulsivitet og affektiv labilitet med medicin (altså på hjerneniveau) for at
komme længere i det psykoterapeutiske arbejde med patientens
selvopfattelse og objektrelationer (altså på psykisk niveau).
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• Det gennemgående billede er, at psykoterapi uden undtagelse ændrer
hjernefunktioner (Weingarten & Strauman, 2015).
• Det samme gør f.eks. psykofarmaka, men det er forskellige områder, der
ændres af de to behandlingsmetoder, uanset at de kan have samme effekt
på symptomerne.
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• Forskellige forstyrrelser ses som mere eller mindre karakteristiske
forandringer i regional hjerneaktivitet
• De kan normaliseres gennem psykoterapi.
• Procedural genindlæring, der er noget af det, der foregår nonverbalt i
psykoterapi, må derfor forventes også at påvirke hjernens struktur og
funktioner ved ændring af synapse-plasticitet og genetisk udtryk.

35

13-04-2018

Fremtidige forskningsområder
• Der mangler studier, der kan belyse, hvordan intelligensniveau og
neuropsykologisk funktion påvirker selve deltagelsen i terapien.
• Der mangler også viden om, i hvilken grad den kognitive funktion kan
bedres ved psykoterapi, og hvordan ændringer i kognition kan påvirke
symptombilledet og vice versa.
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Fra neurovidenskab til klinisk virkelighed…

En af hovedopgaverne må være at få bygget bro fra den
neurovidenskabelige forskning til den kliniske virkelighed.
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TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED!
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Personlighed og personlighedsforstyrrelser
Kapitel 2: Menneskets hjerne og personlighed. Evolution og
temperament, neurovidenskab og personlighedsforstyrrelser.
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