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Útdráttur 
Áhugi á núvitundarmiðuðum inngripsaðferðum hefur aukist á síðastliðnum áratugum en þær hafa 

að miklu leyti verið nýttar til að draga úr streitu, stuðla að vellíðan og meðhöndla langvarandi 
sjúkdóma, ásamt því að gagnast í meðferð geðsjúkdóma. Á undanförnum árum hafa framfarir í 

taugavísindunum leitt til aukins skilnings á uppbyggingu og starfsemi heilans og 
myndgreiningarannsóknir hafa í auknum mæli beinst að taugalíffræði meðvitundar. 
Rannsakendur leitast nú eftir því að leiða í ljós hvaða undirliggjandi taugalífeðlisleg ferli eru að 

baki iðkunar á núvitund og hvort núvitundariðkun hafi áhrif á sveigjanleika heilans. Tilgangur 
þessarar yfirlitsgreinar var að varpa ljósi á taugalífeðlisleg áhrif núvitundar á formgerð og virkni 

heilans en lögð var áhersla á niðurstöður MRI og fMRI myndgreiningarrannsókna. Þrír 
gagnagrunnar voru notaðir við kerfisbundna leit að rannsóknum sem lýstu áhrifum 
núvitundarþjálfunar á taugastarfsemi og byggingu heilans. Allar 26 rannsóknirnar sem leitin 

skilaði sýndu fram á áhrif núvitundarþjálfunar á formgerð og/eða virkni heilans. Tuttugu fMRI 
rannsóknir leiddu í ljós að núvitundariðkun hefði áhrif á og tengsl við virkni í möndlu, fremri og 

aftari gyrðilsberki, eyjarblöðum og ýmsum framheila-, hvirfilblaða- og skynsvæðum heilans. Sjö 
MRI rannsóknir bentu til þess að núvitundarþjálfun hefði áhrif á formgerð heilans, þá sérstaklega 
á þéttleika og rúmmáli gráa efnis í möndlu, eyjarblöðum, dreka, skynberki og rófukjarna. 

Niðurstöðurnar veita innsýn í þau taugalífeðlislegu ferli sem núvitundariðkun hefur í för með sér 
þrátt fyrir ýmsar takmarkanir á aðferðum rannsóknanna. Gefið er til kynna að inngripsað ferðir 

byggðar á núvitund geti dregið úr ýmsum geðrænum einkennum, ásamt því að nýtast þeim sem 
þjást af taugahrörnunarsjúkdómum. Einnig benda niðurstöður til þess að iðkun á núvitund hafi 
jákvæð áhrif á hugræna getu og lífsgæði einstaklinga almennt.  

 
 

Abstract 
Mindfulness-based interventions are increasingly being used for stress, psychological well being, 
coping with chronic illness as well as adjunctive treatments for psychiatric disorders. Advances 

in neuroscience have led to a deeper understanding of the structure and function of the brain and 
recent neuroimaging studies have focused on the neurobiology of consciousness. Researchers 

now seek to reveal the underlying neurophysiological processes associated with the practice of 
mindfulness and whether it affects the neuroplasticity of the brain. The purpose of this literature 
review was to identify the state of knowledge on the neurophysiological effects of mindfulness 

practice, focusing on results from MRI and fMRI imaging studies. A comprehensive systematic 
literature search was performed using three databases to identify studies quantifying the impact 

of mindfulness practice on neurological factors. The search yielded 26 studies demonstrating the 
effects of mindfulness practice on brain activity and/or structure. A review of this literature 
revealed compelling evidence that mindfulness impacts the function of the amygdala, anterior 

and posterior cingulate cortex, insula and various areas of the cortex. Structural imaging studies 
are consistent with these findings and indicate changes in the amygdala, insula, hippocampus, 

sensory cortex and caudate nucleus. Despite various limitations of research methods, the current 
literature provides evidence of brain regions and networks relevant to the understanding of 
neural processes associated with mindfulness. Mindfulness-based interventions are shown to 

reduce various psychiatric symptoms, as well as benefiting those suffering from 
neurodegenerative diseases. Additionally, the results suggest that mindfulness practice has a 

positive effect on cognitive ability and quality of life in general.  
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Inngangur 

Sveigjanleiki heilans (e. neuroplasticity) er hugtak sem hefur komið af stað mikilli 

aukningu rannsókna á starfsemi heilans síðastliðna áratugi (Lutz, Dunne og Davidson, 2007) og 

er notað til að lýsa breytingum í heila sem orsakast af reynslu (Davidson, 2005; Davidson og 

Lutz, 2008). Hugtakið nær yfir allt frá vexti nýrra taugabrauta til nýmyndunar taugafrumna, en 

sveigjanleiki nefnist sá eiginleiki taugavefs að breytast við örvun og aðlagast þannig 

upplýsingum úr umhverfinu (Davidson, 2005).  

Því hefur lengi verið haldið fram að hegðun mótist af reynslu. Bjargráð sem fólk tileinkar 

sér í æsku, mörg hver ómeðvituð, verða með árunum rótgróin og máttug uppspretta 

venjubundinnar hegðunar, hugsana og viðbragða. Hægt er að líkja þessum rótgrónum 

bjargráðum við sjálfsstýringu hugans (e. default programming) en hún er oftast vanvirk (e. 

dysfunctional) og vinnur yfirleitt gegn sjálfri sér (Fogel, 2014). Sýnt hefur verið fram á að streita, 

vanræksla, misnotkun og aðrar tegundir af mótlæti, sérstaklega á yngri árum, geti framkallað 

viðvarandi breytingar á hegðun og á virkni heilans (Davidson og McEwen, 2012; Glaser, 2000). 

Almennt er talið að heilinn gangi í gegnum stöðugar breytingar sem viðbragð við skynjun, 

hreyfingu, tengslum, umbun, væntingum og skipulagningu en rannsóknir hafa sýnt að jafnvel 

meðvitundin sjálf getur valdið þessum breytingum (Pascual-Leone, Amedi, Fregni og Merabet, 

2005). Þegar sjálfsstýringin er við völd er einstaklingnum ekki kleift að vera í núinu, heldur 

endurtekur hann venjubundna hegðun sem heldur honum í fortíðinni og rænir hann því sem núið 

býður upp á (Fogel, 2014).  

Samkvæmt hugmyndafræði búddisma er reynsla ekki ófrávíkjanleg, fyrirfram ákveðin og 

takmörkum háð, heldur sveigjanlegt ferli sem hægt er að hafa áhrif á (Rahula, 1974). 

Tilfinningar, athygli og íhugun eru þannig breytileg fyrirbæri sem hægt er að rannsaka, skilja og 

þjálfa á sama hátt og aðra hæfni, t.d. eins og tónlist, stærðfræði eða íþróttir (Lutz o.fl., 2007; 

Slagter, Davidson og Lutz, 2011). Þessar forsendur eru grundvallaratriði í íhugunariðkun 

búddisma, en slík iðkun byggir á þeirri kenningu að hugurinn sé á þennan hátt sveigjanlegur 

(Rahula, 1974). Sú kenning er í samræmi við ýmis þroskalíkön sem telja hugræn ferli vera færni 

sem mótist af upplýsingum úr umhverfinu (McClelland og Rogers, 2003).  

Með því að velja að verða meðvitaðri um eigin hugsanir, ákvarðanir og hegðun er hægt 

að trufla sjálfsstýringuna og læra að taka heilbrigðari og heillavænlegri ákvarðanir (Fogel, 2014) 

en samkvæmt Berger, Kofman, Livneh og Henik (2007) og Poldrack (2002) er iðkun á 
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hugleiðslu ekki frábrugðin annarri þjálfun sem kallar fram breytingar á sveigjanleika heilans. Á 

sama hátt og ákveðnar líkamsæfingar framkalla vissar breytingar í heilastarfsemi (Hillman, 

Erikson og Kramer, 2008) er hægt að tileinka sér ýmsar hugaræfingar sem leiða til breytinga í 

heila og hafa jafnvel langvarandi jákvæð áhrif á líðan og hegðun (Davidson og McEwen, 2012; 

Slagter o.fl., 2011). Þjálfun og inngripsaðferðir sem eru sérstaklega hannaðar til að stuðla að 

vellíðan og rækta jákvæða eiginleika eins og jafnlyndi, umhyggju og æðruleysi geta þ.a.l. haft 

heillavænleg áhrif bæði hugarfarslega og lífeðlisfræðilega (Davidson og McEwen, 2012; Slagter 

o.fl., 2011; Urry o.fl., 2006). Sálfræðingurinn William James (1890) taldi að nám sem kynni að 

bæta athygli væri ímynd hins fullkomna náms, en hugleiðsla (e. meditation) gæti einmitt flokkast 

sem slík tegund af námi (Davidson, 2005; Slagter o.fl., 2011). 

 

Núvitund 

Taugalíffræði meðvitundar hefur orðið að þungamiðju taugavísindanna á s.l. áratugum og 

hefur leitt til endurnýjaðs áhuga á rannsóknum á hugleiðslu. Ýmsar hugleiðsluaðferðir, þ.á.m. 

Zen, Qigong, jóga og tíbeskur búddismi, hafa verið rannsakaðar og hafa þátttakendur í 

rannsóknunum ýmist verið byrjendur í hugleiðslu, sjúklingar eða reyndir iðkendur (Hölzel o.fl., 

2008; Lazar o.fl., 2005; Lutz o.fl., 2007).  

Stofn orðsins meditation á uppruna sinn í latneska orðinu meditari, sem þýðir umhugsun 

eða íhugun, og hefur bæði verið skilgreint sem ferli og ástand (Chiesa, Brambilla og Serretti, 

2010). Hugleiðsla nær yfir fjölda æfinga sem miða að einbeitingu athygli og meðvitundar, m.a. í 

þeim tilgangi að þróa með sér vellíðan og tilfinningalegt jafnvægi (Lutz o.fl., 2007). 

Núvitundarhugleiðsla (e. mindfulness meditation) eða innsæishugleiðsla (e. insight meditation) 

er ein tegund af búddískri hugleiðslu sem kallast Vipassana; sálkönnunaraðferð sem byggir á 

núvitund, meðvitund, árvekni og eftirtekt (Rahula, 1974).  

Núvitundarhugleiðsla felur í sér tiltekna gerð af athygli sem einkennist af meðvitaðri 

skynjun núlíðandi stundar (Chiesa og Serretti, 2009). Sleppt er tökunum á viðhorfum, dómum og 

öðrum hugsunum sem koma upp en innri eða ytri þættir sem hafa áhrif á upplifun augnabliksins 

eru teknir í sátt (Chiesa og Serretti, 2009; Fogel, 2014). Markmiðið er ekki að breyta ástandi 

meðvitundarinnar (e. altered state of consciousness) heldur að upplifa allt það sem lífið hefur upp 

á að bjóða með því að njóta hvers augnabliks til fulls (Kabat-Zinn, 2003). Einstaklingurinn áttar 

sig á því hver hann er með því að velta fyrir sér þeirri sýn sem hann hefur á heiminn og stöðu 
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innan hans, ásamt því að öðlast þakklæti fyrir hvert augnablik sem hann lifir (Grossman, 

Niemann, Schmidt og Walach, 2004; Kabat-Zinn, 2003; Rahula, 1974). Til að verða meðvitaður 

um núverandi aðstæður eða upplifa núvitund (e. mindfulness) þarf að trufla sjálfsstýringuna 

(Fogel, 2014) með því að einblína á augnablikið og vera opin fyrir því sem gerist án þess að 

dæma (Rahula, 1974). Með því að tileinka sér núvitund er núverandi aðstæðum veitt athygli með 

forvitni, einlægni, samþykki og með kærleika og umburðarlyndi gagnvart sjálfum sér (Fogel, 

2014; Rahula, 1974) og er jákvæðum eiginleikum þannig bætt við meðvitund.  

Notkunarmöguleikar núvitundar voru kynntar vestrænu samfélagi árið 1979 með 

innleiðingu á meðferðarformi sem kallast núvitundarmiðuð streituminnkun (e. mindfulness-based 

stress reduction: MBSR) (Kabat-Zinn, 2003; Lakhan og Schofield, 2013). Aðferðin, sem byggir 

á grunnreglum búddisma um núvitund (samma sati) (Rahula, 1974), var upphaflega þróuð og 

veitt á göngudeild heilbrigðisstöðvar Háskólans í Massachusetts þar sem lögð var áhersla á 

streituminnkun (Kabat-Zinn, 2003). Núvitund stangast ekki á við trúarbrögð, viðhorf eða hefðir 

heldur er hún hagnýt leið til þess að auka vellíðan, sjálfsvitund og skynjun á umhverfinu, ásamt 

því að aga hugann. Því má setja hugtakið í meðferðarlegt samhengi án þess að tengja það við 

tiltekin trúarbrögð eða menningu (Chiesa og Serretti, 2009; Kabat-Zinn, 2003). 

Upprunalega markmiðið með innleiðingu á MBSR var að veita sjúklingum með 

langvarandi sjúkdóma umhverfi þar sem hægt væri að reyna ýmsar nýjar og mögulega 

árangursríkar leiðir við að draga úr bæði líkamlegri og hugrænni þjáningu, ásamt því að öðlast 

skilningu á samskipti hugar og líkamans (Kabat-Zinn, 2003). Aðferðin hjálpar einstaklingnum að 

aðgreina frumskynjun á t.d. sársauka eða líkamlegum einkennum kvíða frá þeim tilfinningum og 

hugrænu viðbrögðum sem skapast út frá henni. Núvitund er leið til að kafa djúpt inn í eigið sjálf 

og er í raun eitt og sér öflugt verkfæri til sjálfsskilnings og heilunar (Baer, 2003; Brown og Ryan, 

2003; Kabat-Zinn, 2003). Með núvitundariðkun eru kölluð fram smáatriði reynslunnar og er 

ósjálfráðum tilfinningum sem hvetja til forðunarhegðunar veitt athygli. Einstaklingar verða í 

kjölfarið hæfari í að sporna gegn þeirri tilhneigingu að draga sig í hlé frá sársaukafullri reynslu 

(Lutz o.fl., 2007; Zeidan, Grant, Brown, McHaffie og Coghill, 2012).  

Enn fremur var það von Kabat-Zinn (2003) að MBSR gæti þjónað sem líkan fyrir aðrar 

heilbrigðisstofnanir og að hægt væri að aðlaga aðferðina að öðrum aðstæðum þar sem helstu 

vandamálin væru streita, tilfinningalegur og líkamlegur sársauki, eða veikindi og sjúkdómar af 

öðrum toga. Í kjölfarið hafa verið þróaðar ýmsar núvitundarmiðaðar inngripsaðferðir (e. 
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mindfulness-based interventions; MBI) byggðar á MBSR sem standa nú til boða á sjúkrahúsum 

og heilsugæslustöðvum víðs vegar í heiminum, ásamt skólum, vinnustöðum, fyrirtækjum og 

fangelsum (Kabat-Zinn, 2003). Inngripsaðferðirnar hafa nýst mörgum ólíkum hópum, þ.á.m. 

sjúklinga með langvarandi verki, kvíða, þunglyndi og psoriasis (Baer, 2003; Chiesa og Serretti, 

2010; Grossman o.fl., 2004; Kabat-Zinn, 2003; Keng, Smoski og Robins, 2011; Lakhan og 

Schofield, 2013). 

Rannsóknir sem hafa beinst að áhrifum meðferða sem byggðar eru á núvitund hafa leitt í 

ljós að iðkun á núvitund geti haft jákvæð áhrif á geðheilbrigði, m.a. við að bæta tilfinningalega 

vellíðan, draga úr geðrænum einkennum og stuðla að betri stjórn á tilfinningum og hegðun 

(Keng o.fl., 2011). Niðurstöður rannsókna hafa auk þess sýnt að núvitundarmiðaðar 

inngripsaðferðir geti dregið úr verkjum og aukið lífsgæði einstaklinga með vefjatengda sjúkdóma 

(Lakhan og Schofield, 2013). Nú leitast rannsakendur einnig eftir því að leiða í ljós hvaða 

undirliggjandi taugalífeðlisleg ferli eru að baki iðkunar á núvitund (Davidson og McEwen, 2012; 

Lutz o.fl., 2007) og hvort núvitundariðkun valdi breytingum í virkni og formgerð heilans. 

 

Umfjöllun um helstu heilasvæðin 

 

Mynd 1. Helstu svæði heilabarkar og randkerfi mannsheilans. Aðlagaðar myndir  af vefnum 

(Limbic system [Mynd af vefnum], e.d.; [Ótitluð mynd af heilaberki], e.d.).  
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Staðsett innst í heilanum er randkerfið (e. limbic system) sem liggur í boga í kringum 

heilastofninn (sjá mynd 1). Randkerfið stjórnar flestum ósjálfráðum hvötum og gegnir 

lykilhlutverki í úrvinnslu frumtilfinninga eins og sársauka, ánægju, reiði, ótta, sorg og 

væntumþykju (Fogel, 2014; Ropper, Samuels og Klein, 2014). Eitt helsta svæði randkerfisins er 

mandlan (e. amygdala) sem er staðsett djúpt í framhornum gagnaugablaða heilans. Mandlan er 

tengd við framköllun tilfinninga og samhæfingu viðeigandi tilfinningaviðbragða í samvinnu við 

önnur heilasvæði. Mandlan hefur áhrif á nærliggjandi drekann (e. hippocampus) sem flytur 

upplýsingar um núverandi reynslu til varðveislu í langtímaminni. Drekinn gegnir því mikilvæga 

hlutverki í námi, ásamt því að tengjast upprifjun minninga og tilfinningatengslum (Fogel, 2014; 

Ropper o.fl., 2014). 

Gyrðilsbörkurinn (e. cingulate cortex) er staðsettur miðsvæðis í heilaberki í boga utan um 

randkerfið (Fogel, 2014; Ropper o.fl., 2014). Fremri gyrðilsbörkur (e. anterior cingulate cortex) 

spilar hlutverk í mörgum ósjálfráðum ferlum, þ.á.m. að stjórna blóðþrýstingi og hjartslætti 

(Ropper o.fl., 2014), en hefur einnig verið tengdur við ýmis önnur hugræn ferli eins og 

athyglisstjórn, væntingar, ákvarðanatöku, samúð, hvatastjórn og tilfinningar (Fogel, 2014; Hölzel 

o.fl., 2011b). Niðurstöður rannsókna sýna að aftari gyrðilsbörkur (e. posterior cingulate cortex) 

verður virkur við hugsanir um sjálfið og við einbeitingu en óvirkur við hugleiðslu (Garrison o.fl., 

2013).  

Mitt á milli randkerfisins og gagnaugablaða beggja megin eru eyjarblöðin (e. insula), en 

niðurstöður rannsókna benda til þess að hlutverk eyjarblaða sé meðal annars að stuðla að aukinni 

sjálfsvitund (Hölzel o.fl., 2008; Lazar o.fl., 2005; Luders o.fl., 2012). Erfiðleikar með að skynja 

eigin tilfinningar og það sem er að gerast í eigin líkama eru oft fylgikvillar ýmissa geðraskana en 

rýrnun í formgerð eyjarblaða hefur verið tengd við einkenni þunglyndis og kvíða (Michalak, 

Burg og Heidenreich, 2012; Soriano-Mas o.fl., 2011).  

Við iðkun á núvitund vinnur heilabörkurinn úr upplýsingum frá randkerfinu en 

tengslasvæði í framheilaberki (e. prefrontal cortex) túlka og tempra tilfinningaleg viðbrögð og 

sjá um að beina þeim í viðeigandi átt (Fogel, 2014; Hölzel o.fl., 2011b). Hliðlægur 

framheilabörkur (e. lateral prefrontal cortex) hefur verið tengdur við athyglisstjórnun en 

kviðlægur hluti hans (e. ventral prefrontal cortex) við að draga úr tilfinningalegum viðbrögðum 

við áreiti. Baklægur framheilabörkur (e. dorsal prefrontal cortex) virðist gegna hlutverki í túlkun 
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og endurmati á tilfinningum en miðlægur framheilabörkur (e. medial prefrontal cortex) hefur 

eftirlit með úrvinnslu ýmissa svæða innan taugakerfisins (Hölzel o.fl., 2011b). 

Svo virðist sem núvitundarhugleiðsla dragi úr neikvæðum hugsunum og 

tilfinningaviðbrögðum í gegnum úrvinnslu í möndlu og dreka sem senda boð til frekari úrvinnslu 

í fremri gyrðilsberki og eyjarblöðum. Upplýsingarnar fara síðan áfram til framheilabarkar sem er 

í samskiptum við önnur heilasvæði í gegnum taugabrautir sem liggja þar á milli (Fogel, 2014). 

 

Rannsóknir á núvitund og heilanum 

Á undanförnum árum hafa framfarir í taugavísindunum umbylt skilningi okkar á 

miðtaugakerfinu. Myndgreiningatækninni hefur sérstaklega fleygt fram og sífellt er verið að 

uppgötva nýja þekkingu um uppbyggingu og starfsemi heilans (Davidson og McEwen, 2012). 

Niðurstöður úr myndgreiningarannsóknum benda til þess að þjálfun í núvitund sé mikilvægur 

þáttur í endurskipulagningu heilavirkni, en beind athygli (e. focused attention) dregur úr 

óhóflegum tilfinningaviðbrögðum og eykur þ.a.l. jafnvægi milli hugar og líkama (Chiesa og 

Serretti, 2010). Þegar hegðun er síendurtekin, eins og gert er ráð fyrir með iðkun á hugleiðslu, 

leiðir hún til breytinga í virkni taugafruma og í taugabrautum heilans (Fogel, 2014).  

Niðurstöður yfirlitsrannsóknar Cahn og Polich (2006) bentu til þess að heilabylgjur (alfa 

og þetabylgjur) yrðu kraftmeiri, þó drægi úr tíðni þeirra við iðkun á hugleiðslu og var slíkt 

mynstur talið endurspegla aukna einbeitingu inn á við. Breytingarnar voru mest áberandi hjá 

reyndum iðkendum en sýnt hefur verið fram á að einungis 30 mínútna þjálfun í tilfinningalegri 

stjórnun getur kallað fram langvarandi breytingar í virkni heilans (Urry o.fl., 2006).  

Davidson o.fl. (2003) rannsökuðu hvort iðkun núvitundar hefði áhrif á ónæmisviðbrögð 

líkamans, en þátttakendur sem iðkuðu núvitund mældust með hærri mótefnalausn í blóði eftir 

inflúensubólusetningu miðað við samanburðarhópinn. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að magn 

mótefna í blóði hafði sterka fylgni við aukna virkni á vinstri svæðum heilans en slíkt mynstur er 

talið tengjast góðri líðan og geðslagi (Baer, 2003; Davidson o.fl., 2003). Í rannsókn Hölzel o.fl. 

(2008) greindist aukin virkni á ákveðnum svæðum heilans hjá þeim sem stunduðu núvitund 

samanborið við þá sem ekki stunduðu núvitund og voru þetta svæði sem eru talin hafa með 

athygli og tilfinningastjórn að gera. Niðurstöður yfirlitsrannsóknar Chiesa og Seretti (2010) 

leiddu í ljós að iðkun á núvitundarhugleiðslu virkjaði framheilabörk og fremri gyrðilsbörk, auk 

þess sem heilasvæði sem tengjast athygli og skynjun voru þéttari hjá þeim sem stunduðu 
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hugleiðslu að staðaldri í rannsókn Lazar o.fl. (2005). Aðrar rannsóknir hafa einnig greint frá 

breytingum á heilasvæðum þeirra sem stundað hafa hugleiðslu reglulega og til lengri tíma 

(Luders, 2014; Luders o.fl., 2012; Luders, Toga, Lepore og Gaser, 2009). 

Takmörkun við ofangreindar þversniðsrannsóknir er að ekki er hægt að álykta hvort 

munur á heilasvæðum iðkenda og byrjenda hafi verið til staðar áður en iðkun á hugleiðslu átti sér 

stað, t.d. gætu þéttari heilasvæði orðið til þess að fólk er líklegra til að stunda hugleiðslu (Chiesa 

og Serretti, 2010). Fyrir og eftir mælingar eru líklegastar til að veita upplýsingar um orsakaáhrif 

hugleiðslu á heilann (Fox o.fl., 2012; Fox o.fl., 2014) en oftast er stuðst við myndgreiningar úr 

segulómun (e. magnetic resonance imaging) til að álykta um starfsemi hugans (Ropper o.fl., 

2014). Með því að skoða niðurstöður myndgreiningarannsókna sem styðjast við langtímasnið (e. 

longitudinal design) og bera saman byrjendur í núvitund við samanburðarhóp, er hægt að öðlast 

nákvæmari niðurstöður um áhrif núvitundar á formgerð og virkni heilans (Baer, 2003; Chiesa og 

Seretti, 2010). 

 

Aðferð 

Til að leita svara við spurningunni hvort að núvitundariðkun valdi breytingum á virkni og 

formgerð heilans var framkvæmd ítarleg og kerfisbundin leit í gagnagrunnunum PubMed, 

Ebscohost og Web of science með ensku leitarorðunum; mindfulness, meditation, mindfulness-

based stress reduction, mindfulness-based cognitive therapy, mindfulness-based program, 

mindfulness-based therapy, mindfulness-based training, mindfulness meditation, mindfulness-

based intervention, neuroimaging, neuroplasticity, mechanisms, fMRI og MRI.  

Við leit að heimildum voru sett þau skilyrði að greinar um núvitund og myndgreiningar 

væru frumheimildir, ritrýndar, skrifaðar af fræðimönnum og birtar í tímaritum á veraldarvefnum. 

Ekki voru sett takmörk á aldur rannsókna en fjöldi þátttakenda í rannsóknum, kyn þeirra og aldur 

var heldur ekki takmarkaður. Leitað var að greinum með titil eða útdrátt þar sem minnst var á 

núvitund eða taugalífeðlisleg ferli hennar og áhersla lögð á niðurstöður myndgreininga, n.t.t. 

fMRI og MRI. Sérstaklega var skimað eftir slembirannsóknum með viðmiðunarhópi (e. 

randomized controlled trial) og mælingum fyrir og eftir inngrip (e. pre-post test design).  

Heimildaleit skilaði alls 653 útdráttum en 111 greinar voru skoðaðar nánar til að athuga 

hvort þær uppfylltu leitarskilyrði höfundar og samstæður voru dregnar frá. Flestar heimildir 

notaðar fyrir fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar voru frá árunum 2000 til 2014. Þó voru nokkrar 
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eldri notaðar fyrir umfjöllunina um núvitund. Notuð var lýsandi tafla til að skipuleggja 

viðkomandi rannsóknir en í henni er tekin fram tegund rannsóknar, stærð úrtaks, tilgang 

rannsóknar, mælitæki, heilasvæði og helstu niðurstöður (viðauki A).  

 

Niðurstöður 

Af þeim rannsóknum sem heimildaleit skilaði voru 26 sem uppfylltu leitarskilyrði 

höfundar. Voru þær notaðar til að komast að niðurstöðu og leita svara við 

rannsóknarspurningunni. Elsta rannsóknin var birt árið 2007 og þær nýjustu voru birtar í  október  

2014. Fjöldi þátttakenda spannaði frá 13 til 52 og var meðalfjöldi 31. Þátttakendur í 

rannsóknunum voru ýmist heilbrigðir eða greindir með röskun og/eða sjúkdóm, n.t.t. þunglyndi, 

óyndi, geðhvarfasýki, almenna kvíðaröskun, félagskvíða, sértæka fælni, ofsakvíða án 

víðáttufælni, áráttu-þráhyggjuröskun, felmtursröskun, streitu, brjóstakrabbamein, milda 

minnisskerðingu eða Parkinson‘s.  

Fimmtán rannsóknir fjölluðu um núvitundarmiðaða streituminnkun (e. mindfulness-based 

stress reduction: MBSR) (Farb o.fl., 2007; Farb o.fl., 2010; Farb o.fl., 2013; Goldin og Gross, 

2010; Goldin, Ramel og Gross, 2009; Goldin, Ziv, Jazaieri og Gross, 2012; Goldin, Ziv, Jazaieri, 

Hahn og Gross, 2013; Hölzel o.fl., 2010; Hölzel o.fl., 2011a; Hölzel o.fl., 2013; Kilpatrick o.fl., 

2011; Pickut o.fl., 2013; Santarnecchi o.fl., 2014; Singleton o.fl., 2014; Wells o.fl., 2013). Þar að 

auki fjölluðu tvær rannsóknir um núvitundarþjálfun (e. mindfulness training: MT) (Allen o.fl., 

2012; Kirk, Gu, Harvey, Fonagy og Montague, 2014; ) og tvær um núvitundarmiðaða 

hugarþjálfun (e. mindfulness-based mind fitness training: MMFT) (Haase o.fl., 2014; Johnson 

o.fl., 2014).  

Leitin skilaði einni rannsókn af hverri eftirtalinni aðferð; núvitundarhugleiðsluþjálfun (e. 

mindfulness meditation training: MMT) (Zeidan, Martucci, Kraft, McHaffie og Coghill, 2013), 

núvitundarathyglisþjálfun (e. mindful attention training: MAT) (Desbordes o.fl., 2012), 

núvitundarmiðaðri hugrænni meðferð (e. mindfulness-based cognitive therapy: MBCT) (Ives-

Deliperi, Howells, Stein, Meintjes og Horn, 2013) og núvitundarmiðaðri listameðferð 

(mindfulness-based art therapy: MBAT) (Monti o.fl., 2012). Tvær rannsóknir fjölluðu um 

núvitundarhneigð samkvæmt MAAS (Dickenson, Berkman, Arch og Lieberman, 2013; Way, 

Creswell, Eisenberger og Lieberman, 2010) og ein samkvæmt FFMQ (Murakami o.fl., 2012). 
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Formgerðarsegulómun 

Formgerðar segulómun (e. structural magnetic resonance imaging: MRI) er sársaukalaus 

myndgreiningaraðferð þar sem nýtt eru segulsvið og útvarpsbylgjur við myndatökur af heila og 

taugakerfi. Útvarpsbylgjur með ákveðna tíðni og styrk eru sendar inn í heilann og líkaminn 

svarar með því að útvarpa nýjum bylgjum með sömu tíðni en mismunandi styrk frá mismunandi 

svæðum. Höfuðkúpan, heilavökvinn og gráa og hvíta efnið í heilanum hafa ólíka efnislega 

eiginleika og tækið nýtir sér þá til að byggja upp hágæða tví- eða þrívíðar myndir af formgerð 

heilans. Með notkun á MRI geta vísindamenn séð bæði yfirborð og djúpheilasvæði með mikilli 

nákvæmni en aðferðin er jafnframt notuð til að mynda starfandi heila (Lutz o.fl., 2007; Ropper 

o.fl., 2014). Sjö rannsóknir nýttu sér MRI til að álykta um áhrif núvitundar á formgerð heilans 

(Hölzel o.fl., 2010; Hölzel o.fl., 2011a; Murakami o.fl., 2012; Pickut o.fl., 2013; Santarnecchi 

o.fl., 2014; Singleton o.fl., 2014; Wells o.fl., 2013), þar af ein sem studdist einnig við mælingum 

úr fMRI (Wells o.fl., 2013). Helstu niðurstöður þeirra eru teknar saman í töflu 1. 
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Tafla 1 

Rannsóknir með formgerðarsegulómun: MRI 

Heimild Núvitundaraðferð Helstu niðurstöður 

Hölzel o.fl. 

(2010) 
MBSR 

Minnkun á skynjaðri streitu hafði jákvæða fylgni við 
minnkun í þéttleika gráa efnis í hægri grunnhliðlægri 

möndlu. 

Hölzel o.fl. 
(2011a) 

MBSR 

 

Minni þéttleiki í gráa efni möndlu hafði fylgni við 
streituminnkun þátttakenda í kjölfar MBSR, auk þess sem 
svæðisbundin aukning varð á þéttleika gráa efnis í aftari 

gyrðilsberki, gagnauga-hvirfilblaðamótum og litla heila. 

Murakami 
o.fl. (2012) 

FFMQ 

 

Jákvæð tengsl milli lýsandi eiginleika núvitundar á FFMQ 
og aukningu á rúmmáli gráa efnis í hægri fremri eyjarblaði 
og hægri möndlu. Núvitund hafði einnig tengsl við rúmmál 

gráa efnis í skynberki. 

Pickut o.fl. 

(2013) 
MBSR 

 

Marktæk aukning á þéttleika gráa efnis bæði í vinstri og 
hægri dreka. Greining á öllum heilanum sýndi aukningu í 
þéttleika gráa efnis í vinstri og hægri rófukjarna, 

tungumálafellingu (e. lingual gyrus) og fleyg (e. cuneus) 
vinstri hnakkablaðs, vinstri stúku og við gagnauga-
hvirfilblaðamót. 

Santarnecchi 

o.fl. (2014) 
MBSR 

 
Marktæk aukning á þéttleika gráa efnis í hægri eyjarblaði og 

skynberki samhliða minnkun á kvíðaeinkennum, áhyggjum, 
þunglyndiseinkennum og tilfinningastoli. 

Singleton 
o.fl. (2014) 

MBSR 

 

Útkoma á PWB undirkvörðum hafði jákvæða fylgni við 
aukningu á þéttleika gráa efnis í tveimur þyrpingum í 

heilastofni í kjölfar MBSR. 
Wells o.fl. 
(2013) MBSR Minni rýrnun mældist á rúmmáli vinstri og hægri dreka. 
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Starfræn segulómun  

Starfræn segulómun (e. functional magnetic resonance imaging: fMRI) er önnur 

sársaukalaus myndgreiningaraðferð sem nýtir sér seguleiginleika blóðsins við mælingu á 

blóðflæði í heila á meðan það breytist í rauntíma. Aðferðin greinir nákvæmlega hvenær 

heilasvæði verða virk og hversu lengi. Þannig er hægt að sjá hvort heilavirkni gerist samstundis 

eða á ólíkum tímum í mismunandi heilasvæðum á meðan þátttakandinn hugsar, upplifir eða 

bregst við áreiti. Með fMRI nást skýrar myndir sem gefa nákvæma staðsetningu virkni í heila 

auk þess sem blóðflæði og heilavirkni eru mæld í sekúndum (Alexander, Lee, Lazar og Field, 

2007; Ropper o.fl., 2014). fMRI mælingar gefa þó ekki til kynna hvort taugafrumur séu að senda 

hamlandi eða örvandi boð til ákveðinna kerfa (Lutz o.fl., 2007; Ropper o.fl., 2014). Tuttugu 

rannsóknir studdust við fMRI til að skoða virkni heilans og álykta um starfsemi hugans (Allen 

o.fl., 2012; Desbordes o.fl., 2012; Dickenson o.fl., 2013; Farb o.fl., 2007; Farb o.fl., 2010; Farb 

o.fl., 2013; Goldin og Gross, 2010; Goldin o.fl., 2009; Goldin o.fl., 2012; Goldin o.fl., 2013; 

Haase o.fl., 2014; Hölzel o.fl., 2013; Ives-Deliperi o.fl., 2013; Johnson o.fl., 2014; Kilpatrick 

o.fl., 2011; Kirk o.fl., 2014; Monti o.fl., 2012; Way o.fl., 2010; Wells o.fl., 2013; Zeidan o.fl., 

2013; ), þar af var ein sem nýtti sér einnig MRI (Wells o.fl., 2013). Helstu niðurstöður þeirra má 

sjá í töflu 2.  
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Tafla 2 

Rannsóknir með starfrænni segulómun: fMRI 

Heimild Núvitundaraðferð Helstu niðurstöður 

Allen o.fl. 
(2012) 

MT 

Meiri svörun í bak- og hliðlægum framheilaberki við 
stjórnunarúrvinnslu, framfarir í svarhömlun og aukningu í 

virkni baklægs fremri gyrðilsbarkar, miðlægs 
framheilabarkar og hægri fremri eyjarblaðs við úrvinnslu á 

neikvæðum gildum og minna ósamræmi á Stroop prófi. 

Desbordes 

o.fl. (2012) 
MAT 

 
Langtímaminnkun í virkni hægri möndlu.  

 

Dickenson 
o.fl. (2013) 

FA 

 

Marktæk aukning í virkni framheila-hvirfilblaðasvæða, 
þ.á.m. í efra hvirfilblaði, hvirfil-gagnaugablaðamót, 
hreyfiberki og baklægri aftari gyrðilsfellingu. 

Farb o.fl. 

(2007) 
MBSR 

 
Við augnabliksreynslu (e. momentary experience) dró úr 

virkni í miðlægum framheilaberki og virkni jókst í 
hliðlægum framheilaberki, eyjarblöðum, efri skynssvæðum 
og neðri hvirfilberki. 

Farb o.fl. 
(2010) 

MBSR 

 
Aukin virkni í hægri hlið heilans. Fylgni var milli aukningar 
á virkni og lægri útkomu á þunglyndiskvarða Becks (BDI-

II). 

Farb o.fl. 
(2013) 

MBSR 

 

Meiri virkni í einföldu lagi fremri eyjarblaða. Aukin virkni í 
bak- og miðlægum framheilaberki ásamt breytingar í 
tengslum hans við aftari eyjarblöð. 

Goldin og 
Gross (2010) 

MBSR 
 
Minni virkni í möndlu og aukin virkni í heilasvæðum sem 

hafa með dreifingu athygli að gera. 

Goldin o.fl. 

(2009) 
MBSR 

 
Aukin virkni í heilasvæðum sem tengjast athyglisstjórn og 

sjálfstal. 

Goldin o.fl. 
(2012) 

MBSR 

 

Aukin virkni í bak-miðlægum framheilasvæðum og aftari 
gyrðilsberki. Tengsl milli aukinnar virkni og minni 
félagskvíða höfðu fylgni við aukningu á núvitundarhneigð 

mældri á FFMQ kvarðanum. 

Goldin o.fl. 
(2013) 

MBSR 

 

Aukin virkni í hvirfilbarkarsvæðum. Aukin geta til að draga 
úr neikvæðum tilfinningaviðbrögðum við eigin neikvæðum 
skoðunum. 

frh. 
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Tafla 2. Frh. 

Rannsóknir með starfrænni segulómun: fMRI 

Heimild Núvitundaraðferð Helstu niðurstöður 

Haase o.fl. 

(2014) 
MMFT 

 
Marktæk minnkun í virkni fremri eyjarblaðs hægra megin 

og fremri gyrðilsberki 

Hölzel o.fl. 
(2013) 

MBSR 

 

Marktæk minnkun í virkni möndlu þegar metin voru 
hlutlaus svipbrigði, samhliða aukningu í virkni kvið- og 
hliðlægs framheilabarkar og virknitengslum möndlu við 

framheilasvæði. 

Ives-Deliperi 
o.fl. (2013) 

MBCT 

 

Aukin virkni í miðlægum framheilaberki og fremri 
hvirfilblaði við endurtekin núvitundarverkefni. Minnkun á 
kvíðaeinkennum hafði sterka fylgni við aukningu í virkni 

miðlægs framheilabarkar. 

Johnson o.fl. 

(2014) 
MMFT 

 

Minni virkni í hægri eyjarblaði þegar brugðist var við 
tilfinningaleg svipbrigði. 

Kilpatrick 
o.fl. (2011) 

MBSR 

 

Marktækt sterkari tengsl í virkni milli sjón- og 
heyrnarsvæða. 

Kirk o.fl. 
(2014) 

MT 

 

Virkni í vmPFC tengdist bæði vinstri og hægri hluta fremri 
eyjarblaðs við greiningu á virknitengslum. 

Monti o.fl. 

(2012) 
MBAT 

 
Marktæk aukning í blóðflæði bæði við hvíld og hugleiðslu í 
randkerfinu, þ.á.m. í vinstri eyjarblaði, hægri möndlu, hægri 

dreka og vinstri og hægri rófukjarna. Marktæk fylgni milli 
aukningar í blóðflæði í vinstri rófukjarna og minnkunar í 

kvíðaeinkennum. 

Way o.fl. 
(2010) 

MAAS 

 
Við mat á tilfinningalegum svipbrigðum hafði 

núvitundarhneigð skv. MAAS neikvæða fylgni við 
hvíldarvirkni í vinstri og hægri möndlu. Þunglyndiseinkenni 

höfðu jákvæða fylgni við virkni í hægri möndlu. 

Wells o.fl. 

(2013) 
MBSR 

 
Aukin virkni mældist í tengingum milli aftari gyrðilsbarkar, 

miðlægs framheilabarkar og vinstri dreka.  

Zeidan o.fl. 
(2013) 

MMT 

 

Kvíðaminnkun hafði sterk tengsl við virkni í fremri 
gyrðilsberki, kvið- og miðlægum framheilaberki og fremri 
eyjarblöðum. 
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Núvitundarmiðuð streituminnkun (MBSR) 

Núvitundarmiðuð streituminnkun (e. mindfulness-based stress reduction: MBSR) 

samanstendur m.a. af hugleiðsluþjálfun, fræðslu um áhrif streitu á andlega og líkamlega heilsu 

og heimavinnu í átta vikur. Þátttakendur mæta yfirleitt einu sinni í viku í tvær og hálfa 

klukkustund, ásamt því að mæta heilan dag (6,5 klst.) á sjöttu viku námskeiðsins þar sem þeir eru 

að mestu þöglir. Formleg núvitundarþjálfun miðar að því að stuðla að aukinni núvitund með 

líkamsskimun (e. body scan), núvitundar jóga og sitjandi hugleiðslu. Við líkamsskimun er 

athyglinni beint að öllum líkamssvæðum, skynjað hvað er að gerast á þeim svæðum án þess að 

dæma og í lokin upplifir einstaklingurinn líkamann sem heild (e. complete whole). 

Núvitundarjóga samanstendur af einföldum teygjum og hægum hreyfingum sem eru oft 

samhæfðar öndun, með áherslu á að skynja núverandi aðstæður til hins ítrasta ásamt því að hlúa 

að eigin líkama. Sitjandi hugleiðsluæfingar hefjast yfirleitt með skynjun á andardrætti og leiðast 

svo út í að verða meðvitaður um hljóð, hugsanir og tilfinningar. Þegar líður á námskeiðið er 

meiri áhersla lögð á að vera með vakandi huga og taka á móti öllu því sem kemur upp í hugann, 

eða skynja einfaldlega eigin tilveru í núinu (Chiesa og Serretti, 2009; Hölzel o.fl., 2011a). 

Fimmtán rannsóknir úr heimildaleitinni fjölluðu um áhrif MBSR á formgerð og virkni 

heilans. Ellefu þeirra studdust við fyrir og eftir mælingar (e. pre-post test design) annaðhvort 

með MRI (Goldin og Gross, 2010, Goldin o.fl., 2009; Hölzel o.fl., 2010; Hölzel o.fl., 2011a; 

Pickut o.fl., 2013; Santarnecchi o.fl., 2014; Singleton o.fl., 2013; Wells o.fl., 2013), fMRI 

(Goldin o.fl., 2012; Goldin o.fl., 2013; Hölzel o.fl., 2013) eða bæði MRI og fMRI (Wells o.fl., 

2013).  

Átta rannsóknir sem fjölluðu um áhrif MBSR á formgerð eða virkni heilans voru stýrðar 

slembirannsóknir með langtímasniði (e. fully randomized longitudinal trial), annaðhvort með tvo 

óháða hópa (Hölzel o.fl., 2011a; Hölzel o.fl., 2013; Pickut o.fl., 2013; Santarnecchi o.fl., 2014; 

Wells o.fl., 2013) eða tveimur rannsóknarhópum (Goldin o.fl., 2012; Goldin o.fl., 2013; Hölzel 

o.fl., 2010). Tilgangur þeirra var m.a. að meta hvort MBSR hefði áhrif á ýmis ferli og svæði 

innan heilans með tilliti til stjórnunar á neikvæðri sjálfstrú (Goldin o.fl., 2013), sjálfsmats hjá 

félagskvíðasjúklingum (Goldin o.fl., 2012), einkennarénunar í almennri kvíðaröskun (Hölzel 

o.fl., 2013) og að meta tengslin m.a. milli streitu og breytinga í þéttleika gráa efnis ins í heila 

(Hölzel o.fl., 2010; Hölzel o.fl., 2011a; Santarnecchi o.fl., 2014). Wells o.fl. (2013) rannsökuðu 

hvort MBSR drægi úr rýrnunarhraða í randkerfinu (e. limbic system) hjá fullorðnum með milda 
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minnisskerðingu en Pickut o.fl. (2013) gerðu ráð fyrir breytingum í þéttleika gráa efnis í möndlu 

og dreka hjá sjúklingum með Parkinson‘s. Þátttakendur voru ýmist beðnir um að meta sjónáreiti 

á meðan þeir gengust undir segulómun eða voru mældir á sálfræðilegum kvarða fyrir og eftir 

inngrip. Niðurstöðurnar voru síðan notaðar sem spágildi fyrir breytingar í virkni, þéttleika eða 

rúmmáli gráa efnis í heila.  

Ákveðin svæði heilans virðast bregðast meira við inngripsaðferðinni MBSR en önnur 

samkvæmt Santarnecchi o.fl. (2014), þ.e. framheilablöðin, fremri gyrðilsbörkur, eyjarblöð, 

gagnaugastólpi (e. temporal pole), skynbörkur (e. sensory cortex) og fellingar í randkerfinu. Ef 

til vill eru svæðin sérstaklega móttækileg fyrir hugleiðsluiðkun almennt en niðurstöður úr öðrum 

myndgreiningarannsóknum á ólíkum tegundum af hugleiðslu hafa greint frá þessum svæðum sér 

í lagi (Kang o.fl., 2013; Leung o.fl., 2013). Niðurstöður Santarnecchi o.fl. (2014) sýndu fram á 

marktæk áhrif MBSR á heilabyggingu ásamt því að styðja við notkun á MBSR sem 

inngripsaðferð við tilfinningastol (e. alexithymia) sem lýsir sér í vanda með að skynja, tjá og lýsa 

tilfinningum. Marktæk aukning varð á þéttleika gráa efnis í hægri eyjarblaði og skynberki hjá 

þátttakendum í MBSR hóp (n=23) samhliða minnkun á kvíðaeinkennum, áhyggjum, 

þunglyndiseinkennum og tilfinningastoli, en niðurstöður gáfu til kynna að hægri eyjarblað þjóni 

mikilvægum tilgangi við miðlun á sálfræðilegum breytingum (Santarnecchi o.fl., 2014). 

Að mati Hölzel o.fl. (2011a) veldur endurtekin virkni í ákveðnum svæðum heilans 

auknum þéttleika gráa efnis en niðurstöður þeirra leiddu í ljós að þátttaka í MBSR dragi úr 

þéttleika gráa efnis í möndlu, sem spilar m.a. stórt hlutverk í kvíðaviðbrögðum og streitu. Minni 

þéttleiki í gráa efni möndlu hafði fylgni við streituminnkun þátttakenda í MBSR hópnum (n=16) 

auk þess sem svæðisbundin aukning varð á þéttleika gráa efnis í aftari gyrðilsberki, gagnauga-

hvirfilblaðamótum og litla heila, heilasvæðum sem tengjast námi og minni, tilfinningastjórn, 

túlkun og sjálfsmynd. Ólíkt niðurstöðum Santarnecchi o.fl. (2014) mældust engar breytingar í 

eyjarblöðum en það eru svæði sem hafa verið tengd við sjálfsvitund og sjálfsmynd. Hölzel o.fl. 

(2011a) töldu að hugleiðsluástundun þyrfti e.t.v. að eiga sér stað yfir lengri tíma til að kalla fram 

breytingar á því svæði. Engar af þessum breytingum mældust í samanburðarhópnum (n=17), 

sem benti til þess að þær hafi ekki verið tilkomnar einungis vegna yfirstaðins tíma (Hölzel o.fl., 

2011a).  

Minnkun á skynjaðri streitu hafði jákvæða fylgni við minnkun í þéttleika gráa efnis í 

hægri grunnhliðlægri möndlu í rannsókn Hölzel o.fl. (2010). Sýnt var fram á taugasveigjanleika 
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sem tengdist lægri útkomu á streitukvarða PSS. Niðurstöður sýndu að með því að hafa áhrif á 

huglæga reynslu streitu með inngripsaðferðinni MBSR gæti dregið úr þéttleika gráa efnis í 

möndlu óháð því hvort um 23 klst. MBSR (n=15) eða styttri útgáfu (12 klst.) (n=11) væri að 

ræða (Hölzel o.fl., 2010). Með því að endurlæra tilfinningaleg viðbrögð við streitu er hægt að 

breyta taugabyggingu og stuðla að betri vellíðan þó engar breytingar séu gerðar á umhverfi 

einstaklingsins (Hölzel o.fl., 2010).  

Einstaklingar með almenna kvíðaröskun (e. general anxiety disorder: GAD) mældust með 

aukna virkni í möndlu við grunnlínumælingu í rannsókn Hölzel o.fl. (2013) þegar metin voru 

hlutlaus svipbrigði. Ekki mældist aukin virkni við að meta reið svipbrigði sem benti til þess að 

tvíræð áreiti leiddu til sterkari viðbragða í möndlu hjá einstaklingum með almenna kvíðaröskun. 

Í kjölfar MBSR varð marktæk minnkun í virkni möndlu hjá MBSR þátttakendum (n=15) þegar 

metin voru hlutlaus svipbrigði, samhliða aukningu í virkni kvið- og hliðlægs framheilabarkar og 

virknitengslum möndlu við framheilasvæði. Breytingar í framheilasvæðum og möndlu voru í 

samræmi við minnkun á kvíðaeinkennum og lægri útkomu á kvíðakvarða Becks (BAI). Notkun á 

MBSR sem inngripsaðferð við almennri kvíðaröskun virtist þ.a.l. leiða til breytinga í 

heilasvæðum sem eru þýðingarmikil í tilfinningastjórnun (Hölzel o.fl., 2013). 

Breytingar í tilhneigingu til neikvæðs eða jákvæðs sjálfsmats hjá einstaklingum með 

félagskvíða gefa til kynna að MBSR dragi úr alvarleika einkenna, en í rannsókn Goldin o.fl. 

(2012) greindist aukin virkni í bak-miðlægum framheilasvæðum og aftari gyrðilsberki hjá 

félagskvíðasjúklingum (n=24) við að meta neikvæð lýsingarorð í kjölfar MBSR námskeiðs. 

Tengsl milli aukinnar virkni og minni félagskvíða höfðu fylgni við aukningu á núvitundarhneigð 

mældri á FFMQ kvarðanum, sem gaf til kynna að MBSR gæti dregið úr þrálátu neikvæðu 

sjálfsmati hjá einstaklingum með félagskvíða með því að efla heilasvæði sem tengjast athygli, 

ásamt því að stuðla að auknu sjálfsmati (Goldin o.fl., 2012). Félagskvíðasjúklingar sem stunduðu 

MBSR (n=23) sýndu aukna getu til að draga úr neikvæðum tilfinningaviðbrögðum við eigin 

neikvæðum skoðunum í rannsókn Goldin o.fl. (2013), auk þess sem virkni jókst í 

athyglistengdum hvirfilbarkarsvæðum. Niðurstöður gáfu til kynna að breytingar í 

athyglisstjórnun og bætt hugrænt endurmat í kjölfar MBSR, þ.e. í rökhugsun, 

tungumálaúrvinnslu og endurskipulagningu á þýðingu hluta, virðast draga úr einkennum 

félagskvíða (Goldin o.fl., 2012; Goldin o.fl., 2013).  
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Niðurstöður Wells o.fl. (2013) bentu til þess að MBSR hefði einnig jákvæð áhrif á 

heilasvæði sem tengjast minnisskerðingu og Alzheimer‘s sjúkdómnum. Aukin virkni mældist í 

tengingum milli aftari gyrðilsbarkar, miðlægs framheilabarkar og vinstri dreka hjá einstaklingum 

með milda minnisskerðingu í kjölfar MBSR og minni rýrnun mældist á rúmmáli vinstri og hægri 

dreka. Takmörkun við rannsókn Wells o.fl. (2013) var hversu lítið úrtakið var (n=13) og ekki var 

gefinn upp fjöldinn í hópunum þó að þátttakendum hafi verið skipt tilviljunarkennt í hópa (2:1).  

Í rannsókn Pickut o.fl. (2013) var MBSR aðlagað að Parkinson‘s sjúklingum án vitglapa 

og mældar breytingar í þéttleika gráa efnis í randkerfinu með MRI fyrir og eftir MBSR. 

Þversniðsrannsóknir hafa leitt í ljós að formgerð randkerfis verði fyrir áhrifum af MBSR (Hölzel 

o.fl., 2008; Luders o.fl., 2009) en Parkinson‘s sjúkdómurinn virðist einnig hafa áhrif á formgerð 

randkerfis og heilabarkar (Ramírez-Ruiz o.fl., 2005; Ibarretxe-Bilabao o.fl., 2009). Þessar flóknu 

breytingar stuðla að ýmsum hreyfieinkennum eins og seinhreyfni, hvíldarskjálfta og stjarfa og að 

hugrænum einkennum svo sem tilfinningaójafnvægi, kvíða, doða og þunglyndi, sem aftur geta 

ýtt undir hreyfieinkennin (Ramírez-Ruiz o.fl., 2005). Eftir því sem sjúkdómurinn ágerist geta 

hugrænu einkennin haft meira hamlandi áhrif en hreyfieinkennin (Chaudhuri, Healy og Schapira, 

2006) en áætlað er að allt að 25% einstaklinga með Parkinson‘s upplifi hugræna vanvirkni án 

þess þó að þjást af vitglöpum (Aarsland o.fl., 2010; Litvan o.fl., 2012).  

Niðurstöður rannsókna Pickut o.fl. (2013) sýndu að MBSR námskeið aðlagað að 

Parkinson‘s sjúklingum án vitglapa yki marktækt þéttleika gráa efnis bæði í vinstri og hægri 

dreka. Greining á öllum heilanum sýndi aukningu í þéttleika gráa efnis í vinstri og hægri 

rófukjarna, tungumálafellingu (e. lingual gyrus) og fleyg (e. cuneus) vinstri hnakkablaðs, vinstri 

stúku og við gagnauga-hvirfilblaðamót, svæði sem spila stórt hlutverk í Parkinson‘s. Í 

samanburðarhópnum (n=13) urðu breytingar á þéttleika gráa efnis í vinstra fremra blaði og 

kjarnaþynnu (e. dentate nucleus) litla heilans (Pickut o.fl., 2013). Enn fremur leiddu niðurstöður í 

ljós litla en marktæka aukningu í þéttleika gráa efnis í hægri möndlu hjá MBSR þátttakendum 

(n=14), sem er í samræmi við aðrar rannsóknir á Parkinson‘s sjúklingum (Ibarretxe-Bilbao o.fl., 

2009). Eftir því sem best er vitað er rannsókn Pickut o.fl. (2013) fyrsta megindlega greiningin á 

taugalífeðlislegum áhrifum MBSR á Parkinson‘s sjúklinga.  

Tvær rannsóknir sem fjölluðu um áhrif MBSR á heilastarfsemi voru með innanhópasniði, 

þ.e. einn hópur og tvær tilraunaaðstæður með fyrir og eftir fMRI mælingum (e. repeated 

measures) (Goldin og Gross, 2010; Goldin o.fl., 2009) og ein var leitandi rannsókn (Singleton 



19 
 

o.fl., 2014) sem studdist við MRI niðurstöðurnar úr rannsókn Hölzel o.fl. (2011a). Tilgangur 

þeirra var að rannsaka áhrif MBSR á heilasvæði sem stjórna tilfinningaviðbrögðum og sjálfstrú 

(Goldin og Gross, 2010), sjálfsmynd (Goldin o.fl., 2009) eða sem gegna hlutverkum í lundarfari, 

örvun eða breytingum á vellíðan (Singleton o.fl., 2014). Þátttakendur (n=14) í rannsókn Goldin 

og Gross (2010) einblíndu á andardráttinn (e. breath-focused attention) og einblíndu á truflun (e. 

distraction-focused attention) á meðan fMRI mælingar voru framkvæmdar bæði við grunnlínu og 

í kjölfar MBSR námskeiðsins. Í rannsókn Goldin o.fl. (2009) var framkvæmd fMRI fyrir og eftir 

MBSR námskeið á meðan þátttakendur (n=14) flokkuðu lýsingarorð sem tengdust sjálfinu (e. 

self-referential encoding task). Próf sem mælir sálfræðilega vellíðan (e. psychological well-being 

scale: PWB) var lagt fyrir þátttakendur í rannsókn Singleton o.fl. (2014) bæði við grunnlínu og í 

kjölfar MBSR en útkoman úr prófinu var notuð sem spágildi fyrir breytingar í þéttleika gráa 

efnis í heilasvæðum sem niðurstöður Hölzel o.fl. (2011a) höfðu áður leitt í ljós. 

Niðurstöður rannsóknar Singleton o.fl. (2014) leiddu í ljós að útkoma á PWB 

undirkvörðum hefði jákvæða fylgni við aukningu á þéttleika gráa efnis í tveimur þyrpingum í 

heilastofni í kjölfar MBSR (Hölzel o.fl., 2011a). Borin voru kennsl á heilasvæði sem sjá um 

nýmyndun og losun taugaboðefnanna noradrenalíns og serótóníns sem gegna m.a. hlutverkum í 

stillingu skaps og örvunar, ásamt því að hafa verið bendluð við ýmsar klínískar raskanir (Hölzel 

o.fl., 2011a; Singleton o.fl., 2014). Aðrar rannsóknir greindu aukningu í virkni hjá MBSR 

þátttakendum í heilasvæðum sem tengjast athyglisstjórn (Goldin o.fl., 2009) og dreifingu athygli 

(Goldin og Gross, 2010), ásamt minni virkni í möndlu (Goldin og Gross, 2010) og svæðum sem 

hafa með sjálfstal að gera (Goldin o.fl., 2009). Sjálfsmat og sjálfstrú batnaði í kjölfar MBSR auk 

þess sem dró úr kvíða, þunglyndiseinkennum og neikvæðum tilfinningum (Goldin og Gross, 

2010; Goldin o.fl., 2009). Enginn samanburðarhópur var notaður til að draga úr þáttum sem ógna 

innra réttmæti rannsóknarinnar en það er viss takmörkun við innanhópasnið af þessu tagi (Goldin 

og Gross, 2010; Goldin o.fl., 2009; Singleton o.fl., 2014). Ekki er þó hægt að líta fram hjá þeim 

ávinningum sem MBSR virtist hafa í för með sér sem inngripsaðferð við félagskvíða, en MBSR 

virðist draga úr einkennum félagskvíða, forðunarhegðun tengd honum og sjálfvirkum 

tilfinningaviðbrögðum með því að stuðla að betri tilfinningastjórn og athyglisstjórn (Goldin og 

Gross, 2010; Goldin o.fl., 2009). 

Síðustu fjórar rannsóknirnar sem mældu áhrif MBSR á heilann voru stýrðar 

slembirannsóknir með viðmiðunarhópi (e. randomized controlled trial) (Farb o.fl., 2007; Farb 
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o.fl., 2010; Farb o.fl., 2013; Kilpatrick o.fl., 2011). Þátttakendur í MBSR hópunum voru þó 

aðeins mældir einu sinni með fMRI í kjölfar inngrips en þátttakendur í samanburðarhópunum 

einungis mældir fyrir inngrip og því ber að túlka niðurstöður með varkárni.  

Markmið Kilpatrick o.fl. (2011) var að skoða hvort MBSR hefði áhrif á tengsl kerfa 

innan heilans meðan þátttakendur veittu hljóðum í umhverfi fMRI tækisins athygli. Niðurstöður 

gáfu til kynna að MBSR hefði áhrif á tengsl heyrnarbarkar (e. auditory cortex) við heilasvæði 

sem tengjast athygli og sjálfsmynd en marktækt sterkari tengsl greindust milli sjón- og 

heyrnarsvæða þátttakenda sem lokið höfðu MBSR (n=17). Tengslin virtust endurspegla stöðugri 

athygli, bætta skynjun og meira meðvitaða upplifun (Kilpatrick o.fl., 2011).  

Tilgangur rannsóknar Farb o.fl. (2007) var að lýsa viðvarandi sjálfsmynd (e. extended 

self-reference), sem tengir reynslu yfir tíma, og augnabliks sjálfsmynd (e. momentary self-

reference), sem fjallar um að einblína á núið. Þátttakendur fylgdust með viðvarandi eiginleikum 

(e. enduring traits) og upplifðu augnabliksreynslu (e. momentary experience) meðan fMRI 

mælingar fóru fram en óskýrt er hvort rannsakendur hafi raunverulega verið að mæla áðurnefnda 

sjálfsmynd sem gerir túlkun niðurstaðna þ.a.l. torvelda. Niðurstöður gáfu þó til kynna að 

augnabliksreynsla drægi úr virkni í miðlægum framheilaberki og yki virkni í hliðlægum 

framheilaberki, eyjarblöðum, efri skynssvæðum og neðri hvirfilberki hjá MBSR þátttakendum 

(n=20). Auk þess greindust sterk tengsl milli hægri eyjarblaðs og miðlægs framheilabarkar hjá 

samanburðarhópnum (n=16) sem var ekki til staðar hjá MBSR hópnum (n=20). Að mati Farb 

o.fl. (2007) bentu niðurstöður til rofs á taugatengingum í tveimur gerðum af sjálfsvitund sem eru 

samþættar að staðaldri en aftengdust við MBSR athyglisþjálfun, n.t.t. sjálfið yfir tíma og sjálfið í 

núverandi augabliki. 

Markmið Farb o.fl. (2010) var að bera saman viðbrögð við depurðaráreiti og taugavirkni í 

kjölfar MBSR.  Áreiti sem vöktu depurð leiddu til virkni í mörgum svæðum við miðlínu 

heilabarkar (e. cortical midline) sem hafa verið tengd við sjálfsmeðvitund. Aukin virkni mældist 

í hægri hlið heilans hjá MBSR þátttakendum (n=20), m.a. í svæðum sem tengjast skynjun. 

Fylgni var milli aukningar á virkni og lægri útkomu á þunglyndiskvarða Becks (BDI-II). Að mati 

Farb o.fl. (2010) dró MBSR úr varnarleysi þátttakenda gagnvart eigin vanlíðan með því að stilla 

virkni í tilfinninga- og skynsvæðum heilans.  

Farb o.fl. (2013) rannsökuðu sveigjanleika virkni með tilliti til innri skynjunar með því að 

bera saman MBSR þátttakendur (n=20) við samanburðarhóp á biðlista (n=16). Metin voru tvö 
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sjónræn verkefni á meðan athygli var beint að eigin andardrætti. Meiri virkni greindist í einföldu 

lagi fremri eyjarblaða (e. anterior dysgranular insula regions) hjá MBSR hópnum, í samræmi við 

meiri samþættingu á innri skynjun á ytri aðstæðum. Einnig greindist aukin virkni í bak- og 

miðlægum framheilaberki ásamt breytingum í tengslum hans við aftari eyjarblöð, sem hafa verið 

bendluð við stjórnun á innri skynjun. Niðurstöður bentu til þess að þjálfun á innri skynjun hefði 

áhrif á mismunandi heilasvæði eftir því hvaða tegund af verkefni verið var að leysa (Farb o.fl., 

2013). 

Þrátt fyrir að byggja á samanburði tilviljunarkennt skiptra hópa komu ýmsar takmarkanir 

í ljós við túlkun á niðurstöðum síðustu fjögurra rannsókna (Farb o.fl., 2007; Farb o.fl., 2010; 

Farb o.fl., 2013; Kilpatrick o.fl., 2011). Hvorki er hægt að álykta hvort munur hafi verið á 

hópunum fyrir inngrip, né álykta um áhrif MBSR á heilastarfsemi án mælinga á sömu 

þátttakendum fyrir og eftir inngrip. Að mati Farb o.fl. (2007), Farb o.fl. (2010) og Farb o.fl. 

(2013) hefðu fyrir og eftir mælingar þó verið á kostnað þess að stjórna fyrir æfingaráhrifum. Í 

þeim rannsóknum var stærð úrtaks sú sama (n=36), ásamt fjölda þátttakenda í 

rannsóknarhópunum (n=20) og samanburðarhópunum (n=16) (Farb o.fl., 2007; Farb o.fl., 2010; 

Farb o.fl., 2013). Þetta gefur til kynna að sömu þátttakendur hafi verið í rannsóknunum og dregur 

þ.a.l. úr rökstuðningi þeirra fyrir ytri stjórn á æfingaráhrifum. Jafnframt hefðu tíðari mælingar á 

iðkun núvitundar á átta vikna tímabilinu getað skýrt nánar tengsl MBSR við temprun 

taugavirknis sem viðbragð við tilfinningalegu áreiti (Farb o.fl., 2010).  

 

Núvitundarþjálfun (MT) 

Í tveimur rannsóknum var stuðst við fMRI mælingar fyrir og eftir núvitundarþjálfun (e. 

mindfulness training: MT) til að meta áhrif núvitundar á virkni heilans (Allen o.fl., 2012; Kirk 

o.fl., 2014). Allen o.fl. (2012) framkvæmdu slembirannsókn með langtímasniði til að greina á 

milli taugalífeðlislegra ferla innri skynjunar (e. interoceptive salience) og athyglisstjórnunar (e. 

attentional control) í framhaldi af sex vikna MT. Stjórnað var fyrir hugrænum- og 

inngripsáhrifum með samanburðarhópi (n=19). Hugaratferli (e. behavioral metacognition) og 

BOLD merki voru mæld fyrir og eftir MT með fMRI meðan þátttakendur leystu tilfinningatengt 

Stroop próf. Þrátt fyrir marktækar framfarir hjá báðum hópum á svarhömlunarprófi (e. response-

inhibition task) dró einungis úr ósamræmi MT hópsins á Stroop prófinu. Enn fremur sýndi MT 

hópurinn meiri svörun í bak- og hliðlægum framheilaberki við stjórnunarúrvinnslu (e. executive 
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processing) í samræmi við eflingu í ofansæknum ferlum (e. top-down mechanisms) við að leysa 

úr togstreitu. Einungis þeir þátttakendur sem höfðu mest iðkað núvitundarþjálfun sýndu framfarir 

í svarhömlun og aukningu í virkni baklægs fremri gyrðilsbarkar, miðlægs framheilabarkar og 

hægri fremri eyjarblaðs við úrvinnslu á neikvæðum gildum (Allen o.fl., 2012). Niðurstöður 

undirstrikuðu mikilvægi þess að hafa virkan samanburðarhóp við rannsóknir á MT, auk þess sem 

áhrif MT virtust mismunandi eftir samhengi. 

Þar sem áður hefur verið haldið fram að tengsl séu á milli innri skynjunar í eyjarblöðum 

og núvitundarþjálfunar rannsökuðu Kirk o.fl. (2014) hvort mat á aðstæðum styddist við 

upplýsingar frá eyjarblöðum með því að umbreyta boðum í kvið- og miðlægum framheilaberki. 

Framkvæmd var stýrð langtímaslembirannsókn með tveimur tilraunum (e. two-experimental-

group design) og niðurstöður bornar saman. Í báðum tilraunum höfðu þátttakendur enga reynslu 

af hugleiðslu og var þeim skipt tilviljunarkennt í annaðhvort átta vikna MT hóp eða 

slökunarþjálfunar hóp. Í fyrri tilraun var stuðst við mat þátttakenda (n=52) á listaverkum til að 

meta hlutdrægni þeirra gagnvart annars stigs umbun í formi peninga (MT, n=26; SÞ, n=26). 

Þrjátíu og þrír aðrir þátttakendur tóku þátt í seinni tilrauninni (MT, n=17; SÞ, n=16) þar sem 

stuðst var við frumstigs umbun í formi ávaxtasafa. Þátttakendur voru mældir með fMRI bæði 

fyrir og eftir inngrip. Niðurstöður sýndu að MT virtist stýra ofansækinni (e. top down) 

hlutdrægni við umbun í formi peninga með mælanlegum breytingum í virkni vmPFC, auk þess 

að hafa áhrif á virkni í vmPFC við umbun í formi ávaxtasafa. Slökunarþjálfun framkallaði þó 

sambærilegar breytingar í virkni vmPFC. Greining á virknitengslum sýndi að virkni í vmPFC 

tengdist bæði vinstri og hægri fremri eyjarblöð í MT hópunum í báðum tilraunaaðstæðum. Þessar 

niðurstöður bentu til þess að MT samþætti innri skynjun frá eyjarblöðum við bæði frum- og 

annars stigs umbunarform (Kirk o.fl., 2014). Þrátt fyrir að sýna að slökunarþjálfun og MT gætu 

dregið úr mælanlegri hlutdrægni, benti taugavirkni MT hópsins til þess að um væru að ræða ferli 

sem varða sjálfsstjórn. Talið var að MT drægi úr áhrifum vmPFC við mat á aðstæðum og ynni úr 

upplýsingum frá svæðum í eyjarblöðum, sem óbeint stýrðu ákvarðanatöku út frá boðsendingum 

innri skynjunar (Kirk o.fl., 2014). 

 

Núvitundarmiðuð hugarþjálfun (MMFT) 

Heimildaleit skilaði tveimur rannsóknum með fyrir og eftir mælingum úr fMRI og 

fjölluðu um áhrif núvitundarmiðaðar hugarþjálfunar (e. mindfulness-based mind fitness training: 
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MMFT) á heilastarfsemi landgönguliða (e. marines). Landgönguliðar eru í aukinni hættu á að 

verða fyrir hugrænni, tilfinningalegri og líkamlegri skerðingu vegna langvarandi berskjöldunar 

gagnvart streituvaldandi aðstæðum og geta þ.a.l. notið góðs af núvitundarþjálfun sem hefur borið 

árangur við að draga úr streitu (Haase o.fl., 2014). MMFT samanstendur af vikulegri þjálfun (20 

klst.) og heimavinnu og leggur áherslu á innri meðvitund, athyglisstjórn og umburðarlyndi 

gagnvart núverandi reynslu (Haase o.fl., 2014; Johnson o.fl., 2014).  

Í slembirannsókn Johnson o.fl. (2014) voru skoðuð áhrif MMFT á seiglu (e. resilience) 

landgönguliða í undirbúningi fyrir brottför. Tilgáta Johnson o.fl. (2014) var sú að 

núvitundarmiðað inngrip á undan áætlaðri brottför hermanna til stríðssvæða gæti stuðlað að 

aukinni seiglu þeirra, en undirbúningur þeirra getur haft gífurleg áhrif á líkamlega og andlega 

heilsu þeirra. Átta deildir (e. platoons) landgönguliða (N=281) voru valdar af handahófi. Fjórar 

deildir fengu núvitundarþjálfun (n=147) og fjórar fengu þjálfun eins og venjulega (N=134). 

Deildir voru metnar við grunnlínu, átta vikum eftir grunnlínu og á meðan og eftir streituvaldandi 

bardagaþjálfunartíma u.þ.b. níu vikum eftir grunnlínumælingu. Einnig voru gerðar mælingar á 

hjartsláttartíðni, öndunartíðni, styrk taugapeptíðs Y í blóðvökva og skori á streitukvarða 

(Response to Stressful Experiences Scale: RSES). Mælingar á virkni heilans með fMRI voru 

framkvæmdar á litlum fjölda úrtaksins (MMFT, n=19; samanburðarhópur, n=15) í sérhluta 

rannsóknarinnar. Þátttakendur í MMFT hópnum sýndu breytingar í virkni hægri fremri 

eyjarblaðs og baklægum fremri gyrðilsberki eftir streituvaldandi æfinguna en minni virkni 

greindist í hægri eyjarblaði MMFT hópsins þegar brugðist var við tilfinningaleg svipbrigði. 

Niðurstöður gáfu til kynna að MMFT stýrði innri skynjun til skilvirkari úrvinnslu úr tvíræðum 

vísbendingum og stuðlaði þannig að bættum streituviðbrögðum (Johnson o.fl., 2014).  

Í slembirannsókn Haase o.fl. (2014) var skoðað hvort núvitundarþjálfun hefði áhrif á 

taugaúrvinnslu við skynjun á hættuástandi hjá landgönguliðum sem voru að búa sig undir 

brottför til Afganistan. Landgönguliðum var skipt í tvo hópa; þá sem sóttu þjálfun eins og 

venjulega (n=134) og þá sem sóttu 20 klst. MMFT (n=153). Líkt og í rannsókn Haase o.fl. 

(2014) voru framkvæmdar fyrir og eftir fMRI mælingar á litlum fjölda þátttakendanna, en af 

þeim 42 sjálfboðaliðum sem samþykktu mælingar voru 19 í MMFT hópnum og 16 í 

samanburðarhópnum. Þátttakendur framkvæmdu innöndunarálags verkefni (e. inspiratory 

breathing load: IBL) bæði við grunnlínu og í kjölfar þjálfunar, en verkefnið metur hvernig 

brugðist er við fráreiti. MMFT hópurinn sýndi marktæka minnkun í virkni hægri fremri 
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eyjarblaðs og fremri gyrðilsbarkar meðan á IBL stóð. Þessar niðurstöður studdu þá tilgátu að 

núvitundarþjálfun hefði áhrif á heilastarfsemi á þann hátt að einstaklingar meðhöndluðu betur að 

bregðast við fráreiti. Niðurstöður Haase o.fl. (2014) og Johnson o.fl. (2014) sýndu m.a. fram á 

áhrif MMFT á virkni fremri gyrðilsbarkar og eyjarblaða, sem eru mikilvæg svæði við 

athyglisstjórn, tilfinningastjórn og innri skynjun. Niðurstöður gáfu því til kynna að MMFT sem 

þjálfunaraðferð mótaði svarviðbrögð heilans við fráreiti sem leiddu síðan til aukinnar seiglu 

(Haase o.fl., 2014; Johnson o.fl., 2014).  

 

Núvitundarhugleiðsluþjálfun (MMT) 

Núvitundarhugleiðsluþjálfun (e. mindfulness meditation training: MMT) hefur reynst 

árangursrík við að draga úr kvíða. Kvíði er hugrænt ástand sem tengist vangetu til að stjórna 

tilfinningaviðbrögðum við mögulegri ógn eða hættu og virðist vinna í öfugu hlutfalli (e. 

inversely related) við heilastarfsemi sem kemur að tilfinningastjórn (Zeidan o.fl., 2013).  

Í rannsókn Zeidan o.fl. (2013) með innanhópasniði voru notaðar fyrir og eftir fMRI 

mælingar með róteindamerktri blóðflæðismælingu (e. arterial spin labeling: ASL) til að bera 

saman áhrif MMT og áhrif þess að veita andardrættinum athygli við að draga úr kvíðaástandi. 

ASL er sársaukalaus fMRI aðferð sem notar blóðvökva sem innvortis merki við mælingar á 

blóðflæði heilans. ASL veitir áreiðanlegar algildar mælingar ásamt því að hafa hærri rýmis- og 

tímalausn en aðrar aðferðir (Borogovac og Asllani, 2012). Þátttakendur í rannsókn Zeidan o.fl. 

(2013) höfðu enga reynslu af hugleiðslu og tóku þátt í fjögurra daga MMT. Kvíðaminnkun við 

MMT hafði sterk tengsl við virkni í fremri gyrðilsberki, kvið- og miðlægum framheilaberki og 

fremri eyjarblöðum. Þátttakendur sem sýndu meiri hvíldarvirkni í fremri gyrðilsberki við MMT 

upplifðu meiri kvíða, sem benti til þess að þeim hafi þótt erfiðara að ná stjórn á hugsunum um 

sjálfið. Ekki dró úr kvíðaástandi við að beina athygli að andardrætti, en því oftar sem 

þátttakendur hugleiddu því marktækt meira dró úr kvíðaástandi (Zeidan o.fl., 2013). Eins og áður 

hefur verið minnst á er það viss takmörkun við rannsóknir með innanhópasniði að hafa ekki 

samanburðarhóp til að minnka ógn við innra réttmæti, þ.e. að rannsóknin sýni raunverulega 

mynd af aðstæðum sem stæðist samanburð við veruleikann. Niðurstöður gáfu þó til kynna að 

MMT gæti dregið úr kvíða í gegnum ferli sem tengjast stjórn á tengingu hluta við sjálfið (Zeidan 

o.fl., 2013).  
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Núvitundarathyglisþjálfun (MAT) 

Í langtímaslembirannsókn Desbordes o.fl. (2012) var skoðað hvort 

núvitundarathyglisþjálfun (e. mindful attention training: MAT) hefði áhrif á svörun möndlu við 

tilfinningalegu áreiti hjá einstaklingum sem ekki voru í hugleiðsluástandi. Þrjátíu og sex 

heilbrigðir fullorðnir einstaklingar með enga fyrri reynslu af hugleiðsluiðkun tóku annaðhvort 

þátt í átta vikna MAT námskeiði (n=12), átta vikna hugrænt miðaðri samkenndarþjálfun (e. 

cognitively-based compassion training: CBCT) (n=12) eða voru í samanburðarhópi þar sem 

umræða um heilbrigði fór fram (n=12). fMRI mælingar voru framkvæmdar fyrir og eftir inngrip 

á meðan birtar voru myndir af fólki í jákvæðum, neikvæðum eða hlutlausum aðstæðum. 

Greining á fyrirfram ákveðnum svæðum (e. region-of- interest analysis) sýndi 

langtímaminnkun í virkni hægri möndlu MAT þátttakenda við allar gerðir af myndum. Hjá 

CBCT hópnum varð tilhneiging til aukinna viðbragða hægri möndlu við neikvæðu myndunum 

og hafði það marktæka fylgni við lækkun á skori á þunglyndiskvarða Becks (BDI-II). Engar 

breytingar mældust hjá samanburðarhópnum. Niðurstöður bentu til þess að áhrif 

hugleiðsluþjálfunar á tilfinningaúrvinnslu gætu yfirfærst á aðrar aðstæður en hugleiðslu. Þetta er 

í samræmi við þá tilgátu að hugleiðsluþjálfun geti stuðlað að þekkingaröflun sem er hvorki 

áreita- né verkefnamiðuð, heldur fremur ferlamiðuð og leiði þannig til viðvarandi breytinga í 

hugrænni getu (Davidson og McEwen, 2012; Desbordes o.fl., 2012; Lutz o.fl., 2007; Pascual-

Leone o.fl., 2005; Rahula, 1974).  

 

Núvitundarmiðuð hugræn meðferð (MBCT) 

Núvitundarmiðuð hugræn meðferð (e. mindfulness-based cognitive therapy: MBCT) var 

þróuð af Zindel Segal, Mark Williams og John Teasdale (Marchand, 2012). MBCT er sambland 

af æfingum úr MBSR og hugrænni atferlismeðferð (e. cognitive behavioral therapy) og hefur 

m.a. það markmið að hjálpa einstaklingum að aftengjast hugarjórtri (e. rumination) um 

neikvæðar hliðar sjálfs (Chiesa og Serretti, 2011; Eisendrath o.fl., 2008; Nolen-Hoeksema, 

2000).  

Í stýrðri langtímarannsókn Ives-Deliperi o.fl. (2013) gengust tuttugu og þrír einstaklingar 

með geðhvarfasýki (týpu 1 og 2) undir taugasálfræðilega prófun og fMRI. Tilgáta Ives-Deliperi 

o.fl. (2013) var að átta vikna MBCT myndi bæta hugræna getu, núvitundarhneigð, lundarfar og 

drægi úr kvíðaeinkennum hjá einstaklingum með geðhvarfasýki, auk þess sem virkni í miðlínu 
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barkarsvæðum myndi aukast. Þátttakendur voru mældir með fMRI fyrir og eftir MBCT (n=16) 

eða settir á biðlista fyrir MBCT (n=7) en helsta takmörkun rannsóknarinnar var ójöfn skipting í 

hópanna. Rannsakendur báru þó niðurstöður saman við samanburðarhóp af heilbrigðum 

einstaklingum (n=10). Fyrir MBCT mældust geðhvarfasjúkir þátttakendur með marktækt meiri 

kvíða (Hospital Anxiety and Depression Scale; HADS og BAI) og fleiri streitueinkenni 

(Symptoms of Stress Inventory; SOSI), skoruðu marktækt lægra á prófum sem mældu 

vinnsluminni (Digit span backward) og sýndu marktæka minnkun í BOLD boðmerkjum í 

miðlægum framheilaberki við úrlausn á verkefnum sem mældu núvitund (Five-Facet 

Mindfulness Questionnaire; FFMQ) (Ives-Deliperi o.fl., 2013).  

Í kjölfar MBCT urðu marktækar framfarir hjá þátttakendum í mælingum á núvitund, 

kvíða og tilfinningastjórnun (Difficulties in Emotion Regulation Scale; DERS) og á prófum sem 

mældu vinnsluminni, rýmisminni (Rey Complex Figure—recall) og mælsku (COWAT) 

samanborið við biðlistahóp. Aukning í BOLD boðmerkjum mældist í miðlægum framheilaberki 

og fremri hvirfilblaði við endurtekin núvitundarverkefni. Greining á fyrirfram ákveðnum 

svæðum (ROI) sýndi sterka fylgni boðmerkjabreytinga í miðlægum framheilaberki við aukningu 

á núvitund (FFMQ). Niðurstöður bentu til þess að MBCT bætti núvitund og tilfinningastjórnun, 

ásamt því að draga úr kvíðaeinkennum í geðhvarfasýki. Minnkun á kvíðaeinkennum hafði sterka 

fylgni við aukningu í virkni miðlægs framheilabarkar, svæði sem hefur áður verið bendlað við 

hugrænan sveigjanleika og er talið lykilsvæði í sjúkdómslífeðli þessarar röskunar (Chiesa og 

Serretti, 2011; Ives-Deliperi o.fl., 2013). Þar sem MBCT er sambland af hugrænni 

atferlismeðferð og MBSR hefði verið áhugavert að skoða hvaða þættir meðferðarinnar höfðu 

áhrif á virkni heilans og hvaða þættir hennar urðu til þess að draga úr kvíðaeinkennum.  

 

Núvitundarmiðuð listameðferð (MBAT) 

Núvitundarmiðuð listameðferð (e. mindfulness-based art therapy: MBAT) samanstendur 

af grunnþáttum MBSR námskeiðsins ásamt verkefnum í listrænni tjáningu (Monti o.fl., 2012). 

Aðferðin var hönnuð til að veita einstaklingum tækifæri til að tjá sig á listrænan hátt, stuðla að 

aukinni sjálfsstjórn og kenna ný bjargráð. Í slembirannsókn Monti o.fl. (2012) með tveimur 

rannsóknarhópum (e. randomized two experimental-group design) var stuðst við fMRI til að 

meta breytingar í blóðflæði heilans út frá þátttöku í MBAT og skoða tengsl þeirra við streitu- og 

kvíðaeinkenni kvenna með brjóstakrabbamein. Átján konum með brjóstakrabbamein var skipt 
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tilviljunarkennt í MBAT hóp (n=8) og fræðsluhóp (n=10). Mældar voru breytingar í blóðflæði 

við hvíld, við hugleiðslu og við lausn á streituvaldandi prófi (e. stressor task) með fMRI. Á 

streituvaldandi prófinu voru þátttakendur beðnir að telja niður í sjöum frá tölunni 1000, sem er 

mjög áhrifarík leið til að framkalla streitu (Wang o.fl., 2007). Prófið var notað til að meta 

nákvæmlega hvernig MBAT námskeiðið hefði áhrif á viðbrögð þátttakenda í streituvaldandi 

aðstæðum.  Kvíðaeinkenni voru mæld á undirkvarða einkennakvarðans SCL-90-R (Symptoms 

Checklist-90-Revised) og borin saman við hvíldarblóðflæði heilans bæði fyrir og eftir inngrip 

(Monti o.fl., 2012).    

Þátttakendur í MBAT hópnum sýndu marktæka aukningu í blóðflæði bæði við hvíld og 

hugleiðslu í randkerfinu, þ.á.m. í vinstri eyjarblaði, hægri möndlu, hægri dreka og vinstri og 

hægri rófukjarna. Auk þess var marktæk fylgni milli aukningar í blóðflæði í vinstri rófukjarna og 

minnkunar í kvíðaeinkennum MBAT hópsins. Viðbrögð við streitu leiddu til minni virkni í aftari 

gyrðilsberki. Niðurstöður sýndu fram á fylgni milli MBAT og marktækra breytinga í blóðflæði 

sem hafði jafnframt fylgni við rénun á kvíðaeinkennum á þessu átta vikna tímabili. Að mati 

Monti o.fl. (2012) dró hugleiðsluiðkun úr streitu með einskonar ýfingarvirkni í randkerfinu og 

aftari gyrðilsberki eða með því að hindra virkni í gegnum þau svæði. Hugleiðsla gæti á þennan 

hátt dregið beint úr streitu hverju sinni ásamt því að hafa langvarandi áhrif sem gerir 

einstaklingnum kleift að hafa betri stjórn á kvíða- eða streituviðbrögðum (Monti o.fl., 2012). 

Niðurstöður gáfu þó ekki til kynna hvort listræn tjáning eða MBSR hluti MBAT námskeiðsins 

höfðu meiri áhrif hvað varðaði breytingum í blóðflæði heilans og rénun á kvíðaeinkennum og 

streitu.   

 

Núvitundarhneigð samkvæmt MAAS 

Núvitundarspurningalisti MAAS (Mindful Attention Awareness Scale) er 15 atriða 

kvarði sem ætlað er að mæla núvitundarhneigð einstaklinga í hversdagslegum aðstæðum, þ.á.m. 

meðvitund og athygli gagnvart eigin hegðun, hugsunum, tilfinningum og líkamlegu ástandi 

(Brown og Ryan, 2003). Einbeitt athygli (e. focused attention) er núvitundaraðferð þar sem 

iðkendur einblína sérstaklega á líkamlega skynjun í núverandi aðstæðum, en helst er athygli beint 

að eigin andardrætti (Dickenson o.fl., 2013).   

Dickenson o.fl. (2013) framkvæmdu fylgnirannsókn með innanhópasniði til að skoða 

taugalífeðlislegu ferli þessarar aðferðar meðal byrjenda í núvitund. Tilgáta þeirra var sú að 
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einstaklingar sem mældust með hærri útkomu á MAAS kvarðanum væru líklegri til að nota 

heilasvæði sem tengjast athyglisstjórn en kannað var hvort einstaklingsmunur í núvitundarhneigð 

hefði áhrif á breytingar í virkni heilans. Heilbrigðir þátttakendur (N=31) leystu stutt verkefni 

bæði með núvitundarmiðaðri athygli, þ.e. athygli beint að eigin andardrætti, og í 

viðmiðunaraðstæðum með hugarflakki (e. unfocused attention) samhliða fMRI mælingum 

(Dickenson o.fl., 2013).  

Marktæk aukning greindist í virkni framheila-hvirfilblaðasvæða, þ.á.m. í efra hvirfilblaði, 

hvirfil-gagnaugablaðamótum, hreyfiberki og baklægri aftari gyrðilsfellingu, en þetta eru svæði 

sem talin eru miðla athygli að skynjun og tilfinningaviðbrögðum (Dickenson o.fl., 2013). 

Núvitundarhneigð þátttakenda mæld á MAAS kvarðanum hafði fylgni við virkni í hvirfilblaði. 

Jafnframt greindist aukin virkni í eyjarblöðum, heilasvæði sem hafa verið tengd við 

líkamsskynjun og athyglisstjórn, og í dreka og rófukjarna við að veita eigin andardrætti athygli. 

Niðurstöður bentu til þess að taugalífeðlisleg ferli stuttrar núvitundarvirkjunar tengdist 

athygliskerfi byrjenda í núvitundarhugleiðslu og að því meiri núvitundarhneigð þátttakenda 

samkvæmt MAAS kvarðanum, því meiri áhrif á virkni í hvirfil- og framheilasvæðum sem hafa 

með athyglisstjórn að gera. Að mati Dickenson o.fl. (2013) er hæfni einstaklinga við að veita 

núverandi aðstæðum athygli e.t.v. tengd betri úrvinnslu upplýsinga úr umhverfinu. 

Í fylgnirannsókn Way o.fl. (2010) með innanhópasniði voru skoðuð taugalífeðlisleg 

tengsl núvitundarhneigðar við þunglyndiseinkenni í miðlægum framheila- og hvirfilsvæðum sem 

eru talin gegna hlutverkum í úrvinnslu sjálfsíhugunar. Samkvæmt Way o.fl. (2010) voru 

heilasvæði sem höfðu fylgni bæði við núvitundarhneigð og þunglyndi mögulega þau svæði sem 

núvitundarþjálfun hefði áhrif á hvað viðkæmi þunglyndi. Mæld voru núvitundarhneigð og 

þunglyndiseinkenni heilbrigðra fullorðinna (n=27) samkvæmt MAAS og þunglyndiskvarða 

Becks. Útkoma á kvörðunum var borin saman við a) fMRI mælinga á hvíldartaugavirkni þegar 

metin voru sjónræn áreiti samanborið við úrlausn á formpörunarverkefni og b) fMRI mælinga á 

taugasvörun við neikvæðum svipbrigðum samanborið við sama formpörunarverkefnið (Way 

o.fl., 2010). Við mat á tilfinningalegum svipbrigðum hafði núvitundarhneigð neikvæða fylgni við 

hvíldarvirkni í vinstri og hægri möndlu en þunglyndiseinkenni höfðu jákvæða fylgni við virkni í 

hægri möndlu. Sambærileg tengsl milli núvitundarhneigðar og þunglyndiseinkenna greindust í 

virkni svæða sem sjá um úrvinnslu á sjálfsmynd. Niðurstöður bentu til þess að núvitund tengdist 
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sértækri taugavirkni og að breytingar í hvíldarvirkni möndlu gætu mögulega útskýrt hvernig 

núvitund drægi úr þunglyndiseinkennum og endurkomu einkenna (Way o.fl., 2010).  

 

Núvitundarhneigð samkvæmt FFMQ 

Fimm þátta núvitundarspurningalistinn (e. Five Facet Mindfulness Questionnaire: 

FFMQ) er 39 atriða kvarði sem mælir fimm þætti núvitundar, þ.e. eftirtekt, lýsingu á aðstæðum 

og/eða skynjun, meðvitaða hegðun, ódæmandi upplifun á eigin reynslu og stjórn á 

tilfinningaviðbrögðum gagnvart eigin reynslu (Baer, Hopkins, Krietemeyer, Smith og Toney, 

2006). Í fylgnirannsókn Murakami o.fl. (2012) með innanhópasniði var stuðst við MRI mælingar 

til að rannsaka samband formgerðar heilans við hvern þátt mældan á FFMQ hjá japönskum 

háskólanemum (N=19). Niðurstöður sýndu jákvæð tengsl milli lýsandi eiginleika núvitundar á 

FFMQ og aukningu í rúmmáli gráa efnis í hægri fremri eyjarblaði og hægri möndlu. Núvitund 

hafði einnig tengsl við rúmmál gráa efnis í skynberki heilans. Niðurstöður gáfu til kynna að 

einstaklingar með hærra skor á FFMQ væru meira meðvitaðir um eigið tilfinningaástand, sem 

gerði þeim kleift að beita aukinni hugrænni stjórn á eigin tilfinningum. Að mati Murakami o.fl. 

(2012) virtist sem mandlan kveikti á tilfinninga- og líkamlegu ástandi sem viðbragð við áreiti úr 

umhverfinu og að fremri eyjarblað kortlegði í framhaldinu ástandið, en þetta ferli gæti útskýrt 

hvernig einstaklingurinn upplifir meðvitaðar ósjálfráðar tilfinningar (e. gut feelings).  

 

Umræður 

Markmið þessarar yfirlitsgreinar var að finna gögn sem sýndu fram á áhrif núvitundar á virkni og 

formgerð heilans. Niðurstöður fMRI og MRI rannsókna voru skoðaðar með sérstöku tilliti til 

núvitundar. Við kerfisbunda leit fundust 26 rannsóknir sem uppfylltu leitarskilyrði rannsakanda 

um áhrif núvitundar á heilann en í þeim öllum var minnst á núvitund og tengsl hennar við 

heilastarfsemi. Sýnt hefur verið fram á að núvitundariðkun hafi áhrif á og tengsl við virkni 

ýmissa svæða heilans (sjá töflu 2) og verður gerð grein fyrir helstu svæðum hans í eftirfarandi 

umfjöllun.  

 

Virkni í möndlu  

Fjórar fMRI rannsóknir greindu frá breytingum í virkni möndlu í kjölfar 

núvitundariðkunar (Desbordes o.fl., 2012; Goldin og Gross, 2010; Hölzel o.fl., 2013; Way o.fl., 
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2010). Langtímaminnkun í virkni hægri möndlu hafði marktæka fylgni við rénun í 

þunglyndiseinkenna MAT þátttakenda í rannsókn Desbordes o.fl. (2012) og gáfu niðurstöður til 

kynna að núvitundarathyglisþjálfun hefði langtímaáhrif á hugræna getu. Niðurstöður rannsóknar 

Goldin og Gross (2010) sýndu fram á minni virkni í möndlu félagskvíðasjúklinga í kjölfar 

MBSR sem tengdist bættri tilfinningastjórnun. MBSR við almenna kvíðaröskun í rannsókn 

Hölzel o.fl. (2013) leiddi til minnkunar í virkni möndlu auk þess sem dró úr kvíðaeinkennum 

þátttakenda. MBCT dró úr hvíldarvirkni í vinstri og hægri möndlu þegar núvitund var beitt í 

rannsókn Way o.fl. (2010) en breytingar í hvíldarvirkni möndlu gáfu þannig til kynna hvernig 

núvitund drægi úr þunglyndiseinkennum. 

 

Virkni í gyrðilsberki 

Breytingar mældust í virkni fremri gyrðilsbarkar í fjórum fMRI rannsóknum (Allen o.fl., 

2012; Haase o.fl., 2014; Johnson o.fl., 2014; Zeidan o.fl., 2013). Þátttakendur með meiri 

hvíldarvirkni í fremri gyrðilsberki upplifðu meiri kvíða í rannsókn Zeidan o.fl. (2013) en 

núvitundarhugleiðsla dró marktækt meira úr virkni í fremri gyrðilsberki og kvíðaeinkennum. Við 

úrvinnslu á neikvæðum gildum jókst virkni í baklægum fremri gyrðilsberki hjá 

núvitundarþjálfuðum (MT) þátttakendum í rannsókn Allen o.fl. (2012) en marktæk minnkun 

greindist í virkni hans og fleiri svæða þegar leyst voru innöndunarálagsverkefni í kjölfar 

núvitundarmiðaðrar hugarþjálfunar (MMFT) (Haase o.fl., 2014). Niðurstöður rannsóknar Haase 

o.fl. (2014) leiddu í ljós að þjálfun í núvitund hefði áhrif á viðbrögð fremri gyrðilsbarkar og fleiri 

svæða með því að draga úr virkni og stuðla þannig að aukinni seiglu þátttakenda. Niðurstöður 

Haase o.fl. (2014) voru í samræmi við niðurstöður Johnson o.fl. (2014) sem gáfu til kynna að 

breytingar í fremri gyrðilsberki eftir MMFT væru merki um skilvirkari streituviðbrögð 

þátttakenda. 

Í þremur fMRI rannsóknum (Goldin o.fl., 2012; Monti o.fl., 2012; Wells o.fl., 2013) 

greindust breytingar í virkni aftari gyrðilsbarkar auk þess sem ein rannsókn greindi frá 

breytingum í baklægri aftari gyrðilsfellingu (e. dorsal posterior cingulate gyrus) (Dickenson o.fl., 

2013). Aukin virkni í aftari gyrðilsberki gaf til kynna að MBSR yki athygli þátttakenda og drægi 

úr félagskvíða í rannsókn Goldin o.fl. (2012), en streita leiddi til minni virkni í aftari gyrðilsberki 

hjá MBAT þátttakendum í rannsókn Monti o.fl. (2012). Við núvitundarhugleiðslu greindist aukin 

virkni í heilasvæðum sem koma að athyglisstjórn auk þess sem marktæk aukning varð í virkni 
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baklægrar aftari gyrðilsfellingar, en hún var m.a. talin miðla athygli gagnvart skynjun og 

tilfinningaviðbrögðum (Dickenson o.fl., 2013). Niðurstöður Wells o.fl. (2013) sýndu að MBSR 

hefði jákvæð áhrif á heilasvæði sem tengdust minnisskerðingu með því að auka virkni í 

tengingum milli aftari gyrðisbarkar, miðlægs framheilabarkar og vinstri dreka. 

 

Virkni í eyjarblöðum 

Breytingar í virkni eyjarblaða greindust í tíu fMRI rannsóknum, þá annaðhvort aukning í 

virkni í kjölfar núvitundarnámskeiðs (Allen o.fl., 2012; Farb o.fl., 2007; Farb o.fl., 2010; Farb 

o.fl., 2013; Kirk o.fl., 2014; Monti o.fl., 2012; Zeidan o.fl., 2013) eða minnkun í kjölfar MMFT 

(Haase o.fl., 2014; Johnson o.fl., 2014). Gefið var til kynna að núvitundarhugleiðsla drægi úr 

kvíða og þunglyndi í gegnum ferli sem tengdust stjórn á innri skynjun (Farb o.fl., 2010; Zeidan 

o.fl., 2013) en niðurstöður Kirk o.fl. (2014) bentu til þess að núvitundarþjálfun yki samþættingu 

innri skynjunar með breytingum í virkni eyjarblaða og hefði þannig áhrif á ákvarðanatöku. Meiri 

virkni greindist í einföldu lagi fremri eyjarblaða hjá MBSR þátttakendum í rannsókn Farb o.fl. 

(2013), sem var í samræmi við niðurstöður rannsókna Zeidan o.fl. (2013) þar sem kvíðaminnkun 

þátttakenda í kjölfar núvitundarhugleiðsluþjálfunar hafði sterka tengsl við aukningu í virkni 

fremri eyjarblaðs.  

 Niðurstöður leiddu í ljós að núvitundarþjálfun yki virkni í fremri eyjarblöðum við mat á 

neikvæðum gildum (Allen o.fl., 2012; Zeidan o.fl., 2013) en drægi úr virkni í eyjarblöðum þegar 

brugðist var við tilfinningalegum svipbrigðum og áreitum sem vöktu streitu (Haase o.fl., 2014; 

Johnson o.fl., 2014). Þátttakendur sýndu marktæka aukningu í blóðflæði í vinstri eyjarblöðum 

bæði við hvíld og við hugleiðslu í kjölfar núvitundarmiðaðar listarmeðferðar (Monti o.fl., 2012) 

og gáfu niðurstöður til kynna að þjálfun á innri skynjun hefði mismunandi áhrif á eyjarblöðin 

eftir því hvaða tegund verkefnis var verið að leysa (Allen o.fl., 2012; Farb o.fl., 2013; Haase 

o.fl., 2014; Johnson o.fl., 2014; Monti o.fl., 2012; Zeidan o.fl., 2013). Núvitundarþjálfun virtist 

þannig draga úr varnarleysi gagnvart vanlíðan með því að koma jafnvægi á tilfinninga- og 

skynsvæði heilans (Farb o.fl., 2007; Farb o.fl., 2010). 

 

Virkni í heilaberki 

Niðurstöður ellefu fMRI rannsókna bentu til þess að núvitund hefði áhrif á virkni ýmissa 

framheilasvæða, þ.á.m. aukna virkni í kvið- og hliðlægum framheilasvæðum (Hölzel o.fl., 2013) 
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og bak- og hliðlægum framheilasvæðum (Allen o.fl., 2012; Farb o.fl., 2007). Breytingar í virkni 

framheilasvæða greindust þó aðallega í miðlægum framheilaberki (Allen o.fl., 2012; Farb o.fl., 

2007; Farb o.fl., 2010; Farb o.fl. 2013; Goldin o.fl., 2009; Goldin o.fl., 2012; Hölzel o.fl., 2013; 

Ives-Deliperi o.fl., 2013; Kirk o.fl., 2014; Wells o.fl., 2013; Zeidan o.fl., 2013), sem er svæði 

sem hefur áður verið tengt við hugrænan sveigjanleika (Chiesa og Serretti, 2010). Auk þess 

tengdist virkni hans einnig virkni í möndlu (Hölzel o.fl., 2013) og eyjarblöðum (Farb o.fl., 2010; 

Farb o.fl., 2013; Kirk o.fl., 2014).  

Kirk o.fl. (2014) gáfu til kynna að núvitundarþjálfun drægi úr áhrifum kvið- og miðlægs 

PFC við mat á aðstæðum og yki úrvinnslu eyjarblaða við ákvörðunartöku. Niðurstöður 

rannsóknar Kirk o.fl. (2014) voru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Farb o.fl. (2013) þar 

sem aukin virkni í bak- og miðlægum framheilaberki ásamt breytingum í tengslum hans við 

aftari eyjarblöð í kjölfar MBSR voru bendluð við bætta stjórn á innri skynjun. MBSR stuðlaði að 

aukinni virkni bak- og miðlægs framheilabarkar hjá félagskvíðasjúklingum í rannsókn Goldin 

o.fl. (2012) við mat á neikvæðum lýsingarorðum og bentu niðurstöður til þess að núvitund drægi 

úr neikvæðu sjálfsmati með því að efla athygli þátttakenda. Niðurstöður Goldin o.fl. (2012) voru 

í samræmi við meiri svörun í bak- og hliðlægum framheilaberki í kjölfar núvitundarþjálfunar og 

bætta frammistöðu þátttakenda í Stroop prófunum í rannsókn Allen o.fl. (2012). Aukning í virkni 

miðlægs framheilabarkar tengdist rénun á kvíðaeinkennum einstaklinga með geðhvarfasýki í 

rannsókn Ives-Deliperi o.fl. (2013) en í rannsókn Hölzel o.fl. (2013) dró einnig marktækt úr 

kvíðaeinkennum þátttakenda í kjölfar MBSR og virtust breytingar í virkni kvið- og hliðlægs 

framheilabarkar og tengsl hans við möndlu hafa þannig áhrif á tilfinningastjórnun. Taugavirkni 

þátttakenda í rannsókn Kirk o.fl. (2014) í kjölfar núvitundarþjálfunar bentu þó til þess að um 

væri að ræða ferli sem vörðuðu sjálfsstjórn. 

Sex rannsóknir greindu aukningu í virkni hvirfilblaða- og skynsvæða heilans í kjölfar 

núvitundarinngrips (Dickenson o.fl., 2013; Farb o.fl., 2007; Farb o.fl., 2010; Goldin o.fl., 2013; 

Ives-Deliperi o.fl., 2013; Kilpatrick o.fl., 2011). Niðurstöður Dickenson o.fl. (2013) gáfu til 

kynna að því meiri núvitundarhneigð þátttakenda samkvæmt MAAS kvarðanum, því meiri áhrif 

á virkni í hvirfil- og framheilasvæðum sem höfðu með athyglisstjórn að gera. Niðurstöður þeirra 

voru í samræmi við aukningu í virkni í hvirfil- og framheilasvæðum við endurtekin 

núvitundarverkefni í rannsókn Ives-Deliperi o.fl. (2013). Þátttakendur sýndu aukna getu til að 

draga úr neikvæðum tilfinningaviðbrögðum við eigin neikvæðum skoðunum í kjölfar MBSR, 
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auk þess sem virkni jókst í athyglistengdum hvirfilbarkarsvæðum í rannsókn Goldin o.fl. (2013). 

Niðurstöður rannsóknar Farb o.fl. (2010) bentu til aukinnar virkni í heilasvæðum þátttakenda 

sem tengdust líkamsskynjun í kjölfar MBSR auk þess sem fylgni var milli aukinnar virkni og 

lægri útkomu á þunglyndiskvarða Becks (BDI-II). Marktæk aukning greindist í virkni framheila-

hvirfilblaðasvæða, þ.á.m. í efra hvirfilblaði, hvirfil-gagnaugablaðamótum, hreyfiberki og 

baklægri aftari gyrðilsfellingu, en þau svæði voru talin miðla skyn- og tilfinningaviðbrögðum 

(Dickenson o.fl., 2013; Farb o.fl., 2007). Aukin tengsl í virkni hvirfil- og skynsvæða virtust 

endurspegla stöðugri athygli, skynjun og upplifun (Kilpatrick o.fl., 2011). 

 

Formgerð heilans 

Niðurstöður MRI rannsókna (sjá töflu 1) gáfu til kynna að núvitundariðkun hefði áhrif á 

formgerð heilans, sérstaklega hvað varðaði breytingum á þéttleika og rúmmáli gráa efnis í 

möndlu (Hölzel o.fl., 2010; Hölzel o.fl., 2011a; Murakami o.fl., 2012), eyjarblöðum (Murakami 

o.fl., 2012; Santarnecchi o.fl., 2014), dreka (Pickut o.fl., 2013; Wells o.fl., 2013), skynberki 

(Murakami o.fl., 2012; Santarnecchi o.fl., 2014) og rófukjarna (e. caudate nucleus) (Pickut o.fl., 

2013). Niðurstöður Hölzel o.fl. (2010) og Hölzel o.fl. (2011a) bentu til þess að MBSR hefði áhrif 

á taugabyggingu þátttakenda við að endurlæra tilfinningaviðbrögð við streitu en marktækt dró úr 

streitu ásamt þéttleika gráa efnis í möndlu hjá þátttakendum sem iðkuðu MBSR. Enn fremur 

leiddu niðurstöður rannsóknar Hölzel o.fl. (2011a) í ljós aukinn þéttleika í gráa efni aftari 

gyrðilsbarkar og litla heila hjá þátttakendum í kjölfar MBSR.  

Jákvæð tengsl greindust milli lýsandi eiginleika núvitundar á FFMQ og aukningar á 

rúmmáli gráa efnis í hægri möndlu og hægri fremri eyjarblaði í rannsókn Murakami o.fl. (2012) 

auk þess sem núvitund hafði tengsl við rúmmál gráa efnis í líkamsskynsvæðum heilans. Marktæk 

aukning á þéttleika hægri eyjarblaðs og líkamsskynbarkar greindist hjá MBSR hópnum samhliða 

marktækri minnkun á kvíðaeinkennum, áhyggjum, þunglyndiseinkennum og tilfinningastoli hjá 

þátttakendum í rannsókn Santarnecchi o.fl. (2014). Fylgni var milli aukningar á þéttleika hægri 

eyjarblaðs og minnkunar á tilfinningadoða hjá MBSR þátttakendum. Enn fremur greindist 

þyrping af svæðum í heila sem brugðust meira við MBSR en önnur, þ.e. framheilablöðin, fremri 

gyrðilsbörkur, eyjarblöð, gagnaugastólpi, líkamsskynbörkur og fellingar í randkerfinu 

(Santarnecchi o.fl., 2014). 
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MBSR iðkun hjá Parkinson‘s sjúklingum leiddi til marktækrar aukningar á þéttleika gráa 

efnis í hægri möndlu og vinstri og hægri dreka hjá þátttakendum í rannsókn Pickut o.fl. (2013). 

Auk þess varð aukning á þéttleika gráa efnis í vinstri og hægri rófukjarna, tungumálafellingu (e. 

lingual gyrus) og fleyg (e. cuneus) vinstri hnakkablaðs, vinstri stúku og við gagnauga-

hvirfilblaðamót við greiningu á öllum heilanum (Pickut o.fl., 2013). MBSR dró úr rýrnun á 

rúmmáli vinstri og hægri dreka hjá þátttakendum með milda minnisskerðingu í rannsókn Wells 

o.fl. (2013) og gáfu niðurstöður til kynna að MBSR hefði einnig jákvæð áhrif á heilasvæði 

einstaklinga með minnisskerðingu eða Alzheimers. 

 

Samantekt og ályktanir 

Niðurstöður þeirra rannsókna sem fjallað var um auka þekkingu á þeim taugalífeðlislegu 

ferlum sem tengjast núvitund. Ekki er þó hægt að setja fram réttmætar og áreiðanlegar ályktanir 

um orsakaáhrif núvitundar á heilann enn sem komið er. Aðferðir rannsóknanna voru 

misvandaðar og niðurstöðum þeirra lýst misvel, en í sumum tilfellum var erfitt að greina hvort að 

um marktækar niðurstöður væru að ræða. Sjaldan var stuðst við sömu sálfræðilegu mælitækin en 

í þeim 11 rannsóknum sem fjölluðu um áhrif MBSR á heilann með fyrir og eftir mælingum var 

notað 22 mismunandi sálfræðilegt mælitæki. Tegund rannsókna, stærð úrtaka og notkun á 

samanburðarhópum voru einnig breytileg milli þeirra rannsókna sem greint var frá.   

Þrátt fyrir ýmsar takmarkanir veittu niðurstöður innsýn í þau taugalífeðlislegu ferli sem 

núvitundariðkun hefur í för með sér. Niðurstöður fMRI rannsókna veittu ýmsar sannanir fyrir 

áhrifum núvitundar á heilavirkni og tengsl milli ákveðinna heilasvæða en sýndu m.a. að 

núvitundariðkun hefði áhrif á virkni framheilabarkar, fremri- og aftari gyrðilsbarkar, möndlu og 

eyjarblaða. Auk þess virtist sem iðkun á núvitund hefði áhrif á virkni í hvirfil- og skynsvæðum 

heilans. Niðurstöður MRI rannsókna voru í samræmi við niðurstöður fMRI rannsókna og bentu 

til marktækra breytinga við núvitundariðkun á rúmmáli og þéttleika gráa efnis í möndlu, 

eyjarblöðum, aftari gyrðilsberki, skynberki ásamt dreka. 

Niðurstöður þessarar yfirlitsgreinar benda til þess að inngripsaðferðir byggðar á núvitund 

geti dregið úr ýmsum geðrænum einkennum, þ.á.m. streitu, kvíða, félagskvíða og þunglyndi, 

ásamt tilfinningastoli og áhyggjum. Núvitundarmiðaðar inngripsaðferðir virtust einnig nýtast 

þeim sem þjást af taugahrörnarsjúkdómum eins og Parkinsons eða Alzheimers. Enn fremur gáfu 

niðurstöður til kynna að núvitund hefði jákvæð áhrif á hugræna getu einstaklinga almennt, m.a. 
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við að stuðla að aukinni einbeitingu, athygli, seiglu, sjálfsstjórn og skilvirkari streituviðbrögðum, 

ásamt því að bæta tilfinningastjórn, tilfinningaviðbrögð, ákvarðanatöku, sjálfsmat, innri skynjun, 

meðvitund og upplifun á núinu.  

Hægt er að aðlaga núvitundariðkun að eigin trúarskoðunum eða andlegu lífi, auk þess 

sem hægt er að iðka núvitund til að þjálfa upp hugræna getu. Það er einlæg von höfundar að 

yfirlitsgrein þessi hvetji til frekari rannsókna á þessu sviði og ástundunar á núvitund  í víðu 

samhengi daglegs lífs. Með því að setjast niður, anda djúpt að sér og taka ákvörðun um að vera 

meðvitaður um núverandi aðstæður fær heilinn tækifæri til að sýna hvað í honum býr. 
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Viðauki A 

Samantekt á niðurstöðum þeirra rannsókna sem kerfisbundin leit skilaði. 

Höfundar 

og ártal 

Tegund 

rannsóknar Stærð úrtaks (n) Tilgangur Mælitæki Heilasvæði Helstu niðurstöður 

Allen o.fl. 

(2012) 

Slembirannsókn 

með 

langtímasniði. 

 
6 vikna MT. 

 

MT S Hvaða 

taugalífeðlisleg ferli 

eru á bak við MT 

Fyrir og eftir 

fMRI mælingar. 

 

Stroop próf. 

Bak- og hliðlægur 

framheilabörkur. 

Baklægur fremri 

gyrðilsbörkur. 
Hægri fremri 

eyjarblað. 

MT hópurinn sýndi minnkuð Stroop conflict 

(reduced affective Stroop conflict) og meiri 

svörun í dorsolateral framheilaberki við 

stjórnunarúrvinnslu (executive processing). 
Þeir þátttakendur sem höfðu mest iðkað 

núvitundarþjálfun sýndu framfarir í svarhömlun 

og aukningu í virkni baklægrar fremri 

gyrðilsbarkar, miðlægs framheilabarkar og hægri 

fremri eyjarblaðs við úrvinnslu á neikvæðum 
gildum. 

 

19 19 

Desbordes 

o.fl. (2012) 

Slembirannsókn 

með 

langtímasniði. 
 

8 vikna MAT. 

 

MAT CBCT S Hvort 8 vikna MAT 

hefði áhrif á svörun 

möndlu við 
tilfinningaleg áreiti í 

einstaklingum sem 

ekki voru í 

hugleiðsluástandi. 

Fyrir og eftir 

fMRI mælingar. 

  
Myndir frá 

gagnagrunni 

IAPS (Lang o.fl. 

2005).  

Beck 
Depression 

Inventory (BDI-

II)  

 
Beck Anxiety 

Inventory (BAI) 

 

Mandlan Greining á fyrirfram ákveðnum svæðum (e. 

region-of-interest analysis) sýndi 

langtímaminnkun í virkni hægri möndlu MAT 
þátttakenda þegar allar gerðir af myndum voru 

skoðaðar. Í CBCT hópnum varð tilhneiging til 

aukningar í viðbrögðum hægri möndlu við 

neikvæðu myndirnar en það hafði marktæka 

fylgni við lækkun í skor á þunglyndiskvarða 
Becks (BDI-II). Engar breytingar mældust í 

samanburðarhópnum. 

12 12 12 

Dickenson 

o.fl. (2013) 

Fylgnirannsókn 

með innanhópa-
sniði. 

 

Núvitundar-

hugleiðsla 

(MM) 
 

2 tilraunaaðstæður  

(sami hópurinn) 

Að bera kennsl á 

taugaferli einbeitts 
athyglis (focused 

attention: FA) sem 

er grunnform af 

MM. 

Höfðu einnig áhuga 
á því að skilja 

hvernig 

einstaklingsmunur í 

núvitund breytir 

þessum 
taugaferlum. 

Ein fMRI 

mæling í tveim 
tilraunaaðstæðu

m (sami hópur). 

 

Mindful 

Attention 
Awareness 

Scale (MAAS) 

Fremri 

gyrðilsbörkur. 
Eyjarblöð. 

Efra hvirfilblað. 

Hvirfil-gagnauga-

blaðamót. 

Efra 
framheilafelling. 

Hreyfibörkur. 

Bak- og miðlægur 

framheilabörkur. 

Bak- og hliðlægur 
framheilabörkur. 

Marktæk aukning greindist í virkni framheila-

hvirfilblaðasvæða, þ.á.m. í efra hvirfilblaði, 
hvirfil-gagnaugablaðamót, hreyfiberki og 

baklægri aftari gyrðilsfellingu, en þetta eru svæði 

sem eru talin miðla athygli að skynjun og 

tilfinningaviðbrögðum. Núvitundarhneigð 

þátttakenda mæld á MAAS kvarðanum hafði 
fylgni við virkni í hvirfilblaði. Jafnframt greindist 

aukin virkni í eyjarblöðum, heilasvæði sem hafa 

verið tengd við líkamsskynjun og athyglisstjórn, 

og í dreka og rófukjarna við að veita eigin 

andardrátt athygli. 
 

MM MW 

31 31 
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Viðauki A frh. 

Farb o.fl. 

(2010) 

Slembirannsókn 

með 

viðmiðunarhópi. 

 
8 vikna MBSR. 

MBSR S Að bera saman 

taugavirkni við 

depurðaráreiti hjá 

þátttakendum sem 
luku MBSR og 

samanburðarhóp. 

fMRI mælingar. 

MBSR hópur 

eftir námskeiðið, 

samanburðarhóp
ur fyrir MBSR. 

 

BDI-II 

 

BAI 
 

The Symptom 

Checklist 90 

Revised (SCL-

90-R) 
 

Miðlína 

heilabarkar. 

 

Hægri hlið 
heilans. 

Áreiti sem vöktu depurð leiddu til virknis í 

mörgum svæðum sem tengjast 

sjálfsmeðvitundarferli við miðlínu heilabarkar (e. 

cortical midline). Þrátt fyrir jafngildu sjálfsmati á 
depurð, sýndu MBSR þátttakendur  aukna virkni í 

hægri hlið heilans, m.a. í svæðum sem tengjast 

líkamsskynjun. Fylgni var milli aukinnar virknis 

og lægri þunglyndisskors mælt á 

þunglyndiskvarða Becks (BDI-II). 

20 16 

Farb o.fl. 

(2013) 

Slembirannsókn 

með 

viðmiðunarhópi. 

 
8 vikna MBSR 

MBSR S Að rannsaka 

sveigjanleika 

virknis með tilliti til 

innri skynjunar 

fMRI mælingar. 

MBSR hópur 

eftir námskeiðið, 

samanburðarhóp
ur fyrir MBSR. 

 

Einfalda lag 

fremri eyjarblaða. 

Bak- og miðlægur 

framheilabörkur. 
Aftari 

gyrðilsbörkur. 

Vinstri 

rófukjarna. 

Meiri virkni greindist í einföldu lagi fremri 

eyjarblaða (e. anterior dysgranular insula regions) 

hjá MBSR hópnum, í samræmi við meiri 

samþættingu á innri skynjun á ytri aðstæðum. 
Einnig greindist aukin virkni í bak- og miðlægum 

framheilaberki ásamt breytingar í tengsl hans við 

aftari eyjarblöð, sem hafa verið bendluð við 

stjórnun á innri skynjun. 

Tengsl var milli iðkunar á MBSR og rúmmál gráa 
efnis í vinstri rófukjarna. 

20 16 

Farb o.fl. 

(2007) 

Slembirannsókn 

með 

viðmiðunarhópi. 
Leitandi 

rannsókn. 

 

8 vikna MBSR 

MBSR S Að lýsa viðvarandi 

sjálfsmynd (e. 

extended self-
reference) sem 

tengir reynslu yfir 

tíma, og augnabliks 

sjálfsmynd (e. 

momentary self-
reference) sem 

einblínir á núið. 

fMRI mælingar. 

MBSR hópur 

eftir námskeiðið, 
samanburðarhóp

ur fyrir MBSR. 

 

BDI-II 

 
BAI 

 

SCL-90-R 

Miðlægur 

framheilabörkur. 

Hliðlægur 
framheilabörkur. 

Miðlægar 

gagnaugablaðafel

lingar. 

Neðri 
hvirfilbörkur. 

Efri skynbörkur. 

Hægri eyjarblað. 

Í samanburðarhópnum leiddi áhersla á reynslu til 

minnkunar í miðlínu barkarsvæðum (mPFC) 

tengdum við sjálfsmynd sem hafði fylgni við 
áherslu á frásögn. Í MBSR hópnum leiddi áhersla 

á reynslu til meiri og dreifðari minnkunar í mPFC 

og aukinnar notkunar á hægri hliðlægum kerfum, 

þ.e. hliðlægum PFC og insula, efri 

líkamsskynsvæða og neðri hvirfilbörkur.  
Greining á virknitengsl sýndu einnig fram á sterka 

tengingu milli hægri eyjarblaðs og mPFC í 

samanburðarhópnum sem voru ótengd í MBSR 

hópnum. 

20 16 
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Viðauki A frh. 

Goldin og 

Gross 

(2010) 

Leitandi 

rannsókn með 

innanhópasniði 

 
8 vikur MBSR 

 

2 tilraunaaðstæður Að skoða hvort 

MBSR hefði áhrif á 

heilasvæði sem 

stjórna 
tilfinningaviðbrögðu

m og sjálfstrú í 

félagskvíðasjúkling

um. 

Fyrir og eftir 

fMRI mælingar.  

 

ADIS-IV  
LSAS 

BDI-II 

RSQ 

STAI 

RSES 

Neðri og efri 

hvirfilblöð. 

Fleygur. 

Forfleygur. 
Miðlæga 

hnakkafelling. 

Drekafellingar. 

Mandlan. 

 
 

Eftir MBSR dró úr kvíða, þunglyndiseinkennum 

og neikvæðum tilfinningum en sjálfstrú batnaði. 

Auk þess sýndu þátttakendur minni virkni í 

möndlu og aukin virkni í heilasvæðum sem 
tengjast dreifingu athyglis þegar einblínt var á 

andardráttinn. 

Aðstæður 

1 (BFA) 

Aðstæður 

2 (DFA) 

14 14 

Goldin o.fl. 

(2009) 

Leitandi 

rannsókn með 

innanhópasniði. 

 
 

8 vikur MBSR 

2 tilraunaaðstæður Að rannsaka áhrif 

MBSR á heilasvæði 

sem tengjast 

sjálfsmynd í 
félagskvíðasjúkling

um. 

Fyrir og eftir 

fMRI mælingar.  

 

SRP 
ADIS-IV 

LSAS 

BDI-II 

RSQ 

STAI 
RSES 

Miðlægur 

framheilabörkur. 

Miðlægur 

fleygur. 
Kvið- og 

hliðlægur 

framheilabörkur. 

Aftari efri 

gagnaugafelling. 
Drekafelling. 

 

Sjálfsmat og sjálfstrú batnaði við MBSR og dró 

námskeiðið einnig úr kvíða. Aukin virkni 

greindist í heilasvæðum sem hafa verið bendluð 

við athyglisstjórn en virkni minnkaði í 
heilasvæðum sem hafa með sjálfstal að gera í 

kjölfar MBSR. 

Aðstæður 

1 

Aðstæður 

2 

14 14 

Goldin o.fl. 

(2012) 

Slembirannsókn 

með 2 

rannsóknarhópu
m 

 

8 vikur MBSR 

 

  

MBSR AE Hvort MBSR hefði 

áhrif á mælingum á 

hegðun og heila 
hvað varðar 

neikvæðu og 

jákvæðu sjálfsmati 

hjá 

félagskvíðasjúkling
um. 

Fyrir og eftir 

fMRI mælingar 

 
ADIS-IV-L 

SRET 

LSAS-SR 

SDS 

KIMS 
FFMQ 

MCSDS 

Posterior 

cingulate cortex,  

Dorsomedial 
prefrontal cortex. 

Í MBSR hópnum greindist aukin virkni í bak-

miðlægum framheilaberki og aftari gyrðilsberki 

við að meta neikvæð lýsingarorð. Tengsl var milli 
aukinnar virknis og minni félagskvíða ásamt 

aukningu á núvitund mæld á FFMQ kvarða. 

Breytingar í tilhneigingu til neikvæðs eða jákvæðs 

sjálfsmats höfðu tengsl við minni alvarleika 

einkenna félagskvíða í MBSR hópnum. 

24 18 

Goldin o.fl. 

(2013) 

Slembirannsókn 

með 2 

rannsóknarhópu

m. 

 
8 vikur MBSR 

 

MBSR AE Að skoða taugaferli 

athyglis í 

viðbragðastjórnun 

félagskvíðasjúklinga 

með neikvæðri 
sjálfstrú. 

fMRI  

(fyrir og eftir) 

 

ADIS-IV-L 

 
Cognitive 

reappraisal task 

Hægri kvið- og 

hliðlægur 

framheilabörkur. 

Miðlægi 

framheilabörkur. 
Hvirfilbörkur. 

Miðlæga 

hnakkafelling. 

Aukin geta til að draga úr neikvæðum 

tilfinningaviðbrögðum við eigin neikvæðar 

skoðanir í kjölfar MBSR auk þess sem virkni jókst 

í athyglistengdum hvirfilbarkarsvæðum. 

23 19 
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Viðauki A frh. 

Haase o.fl. 

(2014) 

Slembirannsókn  

 

20 klst. MMFT 

 

MMFT S Hvort 

núvitundarþjálfun 

hefði áhrif á 

taugaúrvinnslu við 
skynjun á 

hættuástandi hjá 

sjóhermönnum að 

búa sig undir 

brottför til 
Afganistan. 

 

Fyrir og eftir 

fMRI mælingar 

 

Innöndunarálags 
verkefni (e. 

inspiratory 

breathing load: 

IBL), sem metur 

hvernig brugðist 
er við fráreiti 

Hægri fremri 

eyjarblað. 

Aftari 

gyrðilsbörkur. 
 

 

MMFT hópurinn sýndi marktæka minnkun í 

virkni fremri eyjarblaða hægra megin og fremri 

gyrðilsberki meðan á IBL stóð. 
19 16 

Hölzel o.fl. 

(2010) 

Langtíma 

slembirannsókn 

með 2 
rannsóknar-

hópum 

 

8 vikur MBSR 

 

MBSR 

(23 klst.) 

MBSR 

(12 klst.) 

Að meta samband 

breytinga á 

skynjaðri streitu og 
breytinga í þéttni 

gráa efnis í möndlu 

eftir MBSR. 

 

Fyrir og eftir 

MRI mælingar 

 
Perceived stress 

scale (PSS) 

Hægri 

grunnhliðlæga 

mandlan 
 

Minnkun á skynjaðri streitu hafði jákvæða fylgni 

við minnkun í þéttni gráa efni hægri 

grunnhliðlægri möndlu. Sýnt fram á 
taugasveigjanleika sem tengdist lækkunar á skori 

á streitukvarða. Niðurstöður sýna að með því að 

hafa áhrif á huglægri reynslu streitu með MBSR 

getur dregið úr þéttni gráa efnis í möndlu. 

15 11 

Hölzel o.fl. 

(2011a) 

Langtíma 

slembirannsókn 

 

8 vikur MBSR 

MBSR S Að skoða fyrir og 

eftir breytingar í 

þéttleika gráa efnis í 

heila sem rekja 

máttu til þátttöku í 
MBSR.   

Fyrir og eftir 

MRI mælingar  

 

FFMQ 

Vinstri dreki. 

Aftari 

gyrðilsbörkur. 

Hvirfil-gagnauga-

blaðamót. 
Litli heili. 

 

 

Svæðisbundin aukning varð á þéttleika gráa efnis í 

aftari gyrðilsberki, gagnauga-hvirfilblaðamótum 

og litla heila í MBSR hópnum.  

Greiningar á fyrirfram ákveðnum svæðum (ROI) 

staðfestu aukningu í þéttleika gráa efnis í vinstri 
dreka. 

Streituminnkun þátttakenda tengdist minni 

þéttleika í gráa efni möndlu, sem spilar stórt 

hlutverk varðandi kvíða og streitu. 

16 17 

Hölzel o.fl. 
(2013) 

Stýrð langtíma 
slembirannsókn. 

 

2 rannsóknar-

hópar og 

viðmiðunarhópu
r (two-

experimental-

group design)  

 

 

MBSR SME S Að rannsaka 
taugalífeðlislegu 

ferli 

einkennaminnkunar 

í almennri 

kvíðaröskun í 
kjölfar MBSR. 

Fyrir og eftir 
fMRI mælingar  

 

BAI 

PSS 

Mandlan. 
Kvið- og 

hliðlægur 

framheilabörkur. 

  

Við grunnlínumælingu sýndu kvíðasjúklingar 
aukna virkni í möndlu við hlutlaus en ekki reið 

andlit sem bendir til þess að tvíræð áreiti leiði til 

sterkari viðbragða í sjúklingum með almenna 

kvíðaröskun.  

Eftirmæling sýndi minnkun í virkni möndlu sem 
svörun við hlutlaus andlit hjá bæði MBSR- og 

fræðsluhópnum.  

Hjá MBSR greindist meiri aukning í virkni 

VLPFC og í virknitengsl milli möndlu og 

framheilasvæða. 
Breytingar bæði í VLPFC virkni og möndlu-

framheila tengsl höfðu fylgni við breytingar í skor 

á kvíðakvarða Becks (BAI).  

 

15 11 26 
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Viðauki A frh. 

Ives-

Deliperi 

o.fl. (2013). 

Stýrð 

tilfellarannsókn 

 

8 vikur MBCT 
 

 

MBCT MBCT 

biðlisti 

S Að meta hvort 8 

vikna MBCT  

myndi bæta 

hugræna getu, 
núvitundarhneigð, 

lundarfar og draga 

úr kvíðaeinkennum 

hjá einstaklingum 

með geðhvarfasýki 
auk þess sem virkni 

í miðlínu 

barkarsvæðum 

myndi aukast. 

 

Fyrir og eftir 

fMRI mælingar  

 

SCID 
YMRS 

HADS 

FFMQ 

SOSI 

DERS 
BAI 

EHI 

Miðlægur 

framheilabörkur. 

Aftari hvirfilblað. 

 
 

Í kjölfar MBCT urðu marktækar framfarir í 

mælingum á núvitund, kvíða og 

tilfinningastjórnun og á prófum sem mældu 

vinnsluminni, rýmisminni (Rey Complex 
Figure—recall) og mælsku (COWAT) samanborið 

við biðlistahóp. Aukning í BOLD boðmerkjum 

mældist í miðlægum framheilaberki og fremri 

hvirfilblaði við endurtekin núvitundarverkefni.  

Greining á fyrirfram ákveðnum svæðum sýndi 
sterka fylgni boðmerkjabreytinga í miðlægum 

framheilaberki við aukningu á núvitund (FFMQ). 

16 7 10 

Johnson 

o.fl. (2014) 

Slembirannsókn 

 

8 vikur MMFT 

 

 

MMFT S Að skoða áhrif 

MMFT á seiglu (e. 

resilience) 

sjóhermanna að búa 

sig undir brottför. 

fMRI fyrir og 

eftir 

 

RSES 

Emotion face 
processing task  

Hægri fremri 

eyjarblað, 

Baklægur fremri 

gyrðilsbörkur.  

 

Þátttakendur í MMFT hópnum sýndu breytingar í 

virkni hægri fremri eyjarblaði og baklægum 

fremri gyrðilsberki eftir streituvaldandi æfinguna 

en minni virkni greindist í hægri eyjarblaði 

MMFT hópsins þegar brugðist var við 
tilfinningaleg svipbrigði. 

19 15 

Kilpatrick 

o.fl. (2011) 

Slembirannsókn 

 

8 vikur MBSR 

MBSR S Að meta hvort 

MBSR hefði áhrif á 

tengsl kerfa innan 
heilans.  

fMRI mælingar. 

MBSR hópur 

eftir námskeiðið, 
samanburðarhóp

ur fyrir MBSR. 

MAAS 

STAI 

 

Sjón- og 

heyrnarbörkur.  

 

8 vikna MBSR hefur áhrif á tengsl heyrnarbarkar 

(e. auditory cortex) og svæðum sem tengjast 

athygli og sjálfsmynd en marktækt meiri tengsl 
voru greind milli sjón- og heyrnarstöðva hjá 

þátttakendum sem lokið höfðu MBSR.  

17 15 

Kirk o.fl. 

(2014). 

Stýrð langtíma 

slembirannsókn 

og 2 tilrauna-

aðstæður 

 
 

Aðstæður 

1 

Aðstæður 

2 

Rannsökuðu 

taugalífeðlisleg 

áhrif MT á virkni í 

kvið- og miðlægum 

framheilaberki. 
Hvort mat á 

aðstæðum styðjist 

við upplýsingum úr 

eyjarblöðum með 

því að umbreyta 
boðum í kvið- og 

miðlægum 

framheilaberki. 

fMRI (fyrir og 

eftir) 

Kvið- og 

miðlægur 

framheilabörkur. 

Vinstri 

mið/fremri 
eyjarblað. 

 

 

Niðurstöður sýna að MT stýrir ofansækin (e. top 

down) hlutdrægni við umbun í formi peninga með 

mælanlegum breytingum í virkni vmPFC auk þess 

sem MT hefur áhrif á virkni í vmPFC við umbun í 

formi ávaxtasafa. Slökunarþjálfun framkallaði þó 
sambærileg áhrif í virkni vmPFC. Greining á 

virknitengsl sýndi að virkni í vmPFC tengdist 

bæði vinstri og hægri hluta fremri eyjarblaða í MT 

hópunum í báðum tilraunaaðstæðum. Þessar 

niðurstöður benda til þess að MT samþætti innri 
skynjun frá eyjarblöðum bæði við frum- og annars 

stigs umbunarform. 

MT S MT S 

26 26 17 16 
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Viðauki A frh. 

Monti o.fl. 

(2012) 

Slembirannsókn 

með 2 

rannsóknar-

hópum 
 

8 vikur MBAT 

 

MBAT S Að meta breytingar 

í blóðflæði heilans 

út frá þátttöku í 

núvitundarmiðaðri 
listameðferð (e. 

mindfulness-based 

art therapy: MBAT) 

og tengja við 

breytingar á 
kvíðaeinkennum og 

streitu kvenna með 

brjóstakrabbamein. 

 

Fyrir og eftir 

fMRI  mælingar  

 

SCL-90-R 

Vinstri eyjarblað. 

Hægri mandla. 

Hægri dreki. 

Rófukjarni. 
Aftari 

gyrðilsbörkur. 

 

 

Þátttakendur í MBAT hópnum sýndu marktæka 

aukningu í blóðflæði bæði við hvíld og hugleiðslu 

í randkerfinu, þ.á.m. í vinstri eyjarblaði, hægri 

möndlu, hægri dreka og vinstri og hægri 
rófukjarna. Auk þess var marktæk fylgni milli 

aukningar í blóðflæði í vinstri rófukjarna og 

minnkunar í kvíðaeinkennum MBAT hópsins. 

Viðbrögð við streitu leiddu til minna virknis í 

aftari gyrðilsberki.  

8 10 

Murakami 
o.fl. (2012). 

Fylgnirannsókn 
 

 

n=19 japanskir 
háskólanemar 

 

 

Að rannsaka 
samband formgerð 

heilans við hvern 

þátt mældan á 

FFMQ hjá 

japönskum 
háskólanemum 

 

Ein MRI mæling 
 

FFMQ 

Hægri fremri 
eyjarblað,  

Hægri 

drekafelling, 

Mandla  

Niðurstöður sýndu jákvæð tengsl milli lýsandi 
eiginleika núvitundar á FFMQ og aukningu í 

rúmmál gráa efnis í hægri fremri eyjarblaði og 

hægri möndlu. Núvitund hafði einnig tengsl við 

rúmmál gráa efnis í líkamsskynsvæðum í heila. 

Pickut o.fl. 

(2013) 

Stýrð langtíma 

slembirannsókn. 

 
8 vikur MBSR 

aðlagað að 

Parkinson‘s 

 

 

MBSR S Að skoða breytingar 

í formgerð heilans 

með MRI fyrir og 
eftir 8 vikna MBSR 

námskeið aðlagað 

að Parkinson‘s 

sjúklingum. Gert 

ráð fyrir breytingum 
í þéttleika gráa efnis 

í möndlu og dreka. 

 

Fyrir og eftir 

MRI mælingar. 

Hægri mandla. 

Dreki. 

Vinstri og hægri 
rófukjarna. 

Vinstra 

hnakkablað. 

Vinstri stúku. 

Gagnauga-
hvirfilblaðamót.  

 

Marktæk aukning í þéttleika gráa efnis mældist í 

MBSR hópnum við greiningu á hægri möndlu og 

dreka beggja megin. Greining á öllum heilanum 
sýndi aukningu í þéttleika gráa efnis í vinstri og 

hægri rófukjarna, tungumálafellingu (e. lingual 

gyrus) og fleyg (e. cuneus) vinstri hnakkablaðs, 

vinstri stúku og við gagnauga-hvirfilblaðamót. Í 

samanburðarhópnum urðu breytingar í þéttleika 
gráa efnis í vinstra fremra blaði og kjarnaþynnu 

(e. dentate nucleus) litla heilans. 

14 13 

Santarnecch

i o.fl. 
(2014) 

Leitandi 

slembirannsókn. 
 

8 vikur MBSR 

MBSR S Að greina breytinga 

í heila í kjölfar 8 
vikna MBSR 

Fyrir og eftir 

MRI mælingar.  
 

TAS-20 

PSWQ 

STAI 

BDI-II 
MAAS 

Hægri eyjarblað. 

Líkamsskynbörku
r. 

 

 

 

Marktæk aukning á þéttleika hægri insula og 

líkamsskynberki greindist í MBSR hópnum 
samhliða marktækrar minnkunar á 

kvíðaeinkennum, áhyggjum, 

þunglyndiseinkennum og tilfinningastol. Fylgni 

var milli aukningar á þéttleika hægri eyjarblaðs og 

minnkunar á tilfinningadoða hjá MBSR 
þátttakendum. Aukin virkni í framheilablöðum, 

fremri gyrðilsberki, eyjarblöðum, gagnaugastólpa, 

líkamsskynberki og í fellingum í randkerfinu. 

23 22 
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Viðauki A frh. 

Singleton 

o.fl. (2014) 

Fylgnirannsókn 

 

8 vikur MBSR 

n=14 

Úrtakið úr rannsókn 

Hölzel o.fl. (2011a). 

Að skoða hvort 

MBSR hefði áhrif á 

heilasvæði sem 

gegna hlutverkum í 
lundarfari og örvun 

og sem stuðla að 

breytingum í 

vellíðan. 

 

Ein MRI 

mæling. 

 

Psychological 
well-being scale 

(PWB) 

Heilastofn. 

 

Niðurstöður sýndu að skor á fimm PWB 

undirkvörðum auk heildarskors á PWB jókst 

marktækt við MBSR. Breytingarnar höfðu 

jákvæða fylgni við aukningu á styrk gráa efnis í 
tveimur samhverfum þyrpingum í heilastofni. 

Engin svæði höfðu neikvæða fylgni við breytingar 

á PWB. 

Way o.fl. 

(2010). 

Fylgnirannsókn 

með 

innanhópasniði 

 

MBCT  

n=27 

 

Innanhópasnið (within 

subjects design) 

Skoðuð tengsl 

núvitundarhneigðar 

við 

þunglyndiseinkenni 

í miðlægum 
framheila- og 

hvirfilsvæðum sem 

eru talin gegna 

hlutverkum í 

úrvinnslu 
sjálfsíhugunar. 

 

Ein fMRI 

mæling. 

 

BDI 

MAAS 
STAI 

Mandlan. 

Miðlægur 

framheilabörkur. 

Við mat á tilfinningalegum svipbrigðum hafði 

núvitundarhneigð neikvæða fylgni við 

hvíldarvirkni í vinstri og hægri möndlu en 

þunglyndiseinkenni höfðu jákvæða fylgni við 

virkni í hægri möndlu. Sambærileg tengsl milli 
núvitundarhneigðar og þunglyndiseinkenna 

greindust í virkni svæða sem sjá um úrvinnslu 

sjálfsmynds. 

Wells o.fl. 

(2013). 

Slembirannsókn 

 

8 vikur MBSR 

n=13 
 

MBSR hóp og 
samanburðarhóp skipt 

2:1  

 

 

 

Skoðað hvort 

MBSR myndi draga 

úr rýrnunarhraða í 
randkerfinu í 

fullorðnum með 

milda 

minnisskerðingu. 

Fyrir og eftir 

fMRI og MRI 

mælingar. 
ADAS-cog 

WMS-IV 

MMSE  

CDR 

Aftari 

gyrðilsbörkur. 

Miðlægur 
framheilabörkur. 

Vinstri og hægri 

dreka. 

 

 

MBSR þátttakendur með aukna virkni í 

tengingum milli aftari gyrðisbarkar, miðlægs 

framheilabarkar og vinstri dreka.  
MBSR þátttakendur með minni rýrnun i 

drekarúmmáli beggja megin. 

Zeidan o.fl. 

(2013) 

Fylgnirannsókn 

með 

innanhópasniði 

 

4 dagar MMT 

n=15  

 

Að bera saman áhrif 

MMT og áhrif þess 

að veita 

andardrættinum 

athygli við að draga 
úr kvíðaástandi.  

Fyrir og eftir 

fMRI mæling. 

  

SAI 

FMI 
 

 

 

Fremri 

gyrðilsbörkur,  

Kvið- og 

miðlægur 

framheilabörkur,  
Fremri eyjarblað. 

Kvíðaminnkun í kjölfar MMT hafði sterka tengsl 

við virkni í fremri gyrðilsberki, kvið- og 

miðlægum framheilaberki og fremri eyjarblaði. 

Þátttakendur sem sýndu meiri hvíldarvirkni í 

fremri gyrðilsberki við MMT upplifðu meiri kvíða 
sem bendir til þess að erfitt hafi verið að ná stjórn 

á hugsunum um sjálfið.  

Athugasemdir. R = rannsóknarhópur;  S = samanburðarhópur; MT = núvitundarþjálfun; MAT = núvitundarathyglisþjálfun;  MM = núvitundarhugleiðsla; MBSR 

= núvitundarmiðuð streituminnkun; MMFT = núvitundarmiðuð hugarþjálfun; MMT = núvitundarhugleiðsluþjálfun; BFA = breath focused attention; DFA = 

distraction focused attention; AE = aerobic exercise; SME = stress management education.  


