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Útdráttur 

Fjöldi rannsókna hafa varpað ljósi á takmarkanir pappírs- og pennaprófa, sem oft eru 

notuð til að skima fyrir einkennum gaumstols. Sér í lagi mild einkenni gaumstols í 

klínísku umhverfi. Einkenni geta verið breytileg eftir umhverfistengdum truflunum, 

erfiðleikastigi hversdagslegra athafna og ástandi einstaklingsins, eins og þreytu. Margir 

sjúklingar með væg einkenni geta yfirstigið hindranir sínar á meðan pappírs- og 

pennapróf er lagt fyrir þau. Það getur meðal annars verið vegna þess að þeir eru vel 

hvíldir, átta sig á því að það sé verið að prófa þá og ef það er ekki mikið um truflun í 

umhverfi. Þrátt fyrir að geta klárað próf fullkomlega, geta þeir sýnt gaumstolseinkenni í 

formi lömunar í virku og óútreiknanlegu umhverfi. 

Með þessari ritgerð gera höfundar sér von um að varpa ljósi á þörf nýrra 

greiningaraðferða við skimun á einkennum gaumstols. Í því samhengi verður rætt um þá 

möguleika sem hreyfanlegur augnhreyfimælir getur gefið til þess að auka næmi mælinga. 

Út frá yfirliti fræðigreina fjöllum við um einkenni gaumstols og notkun hefðbundinna 

greiningarprófa og hegðunarprófa. Þá verður fjallað um notkun augnhreyfibúnaðar fram 

til þessa við greiningu á gaumstoli. Að lokum förum við yfir þrjú tilfelli 

gaumstolssjúklinga og ræðum möguleika augnhreyfimælis í þessum þremur tilfellum. 

Niðurstöður yfirlits fræðigreina leiddi í ljós þörf fyrir frekari bætta möguleika á greiningu 

á vægum einkennum gaumstols. Hreyfanlegur augnhreyfimælir getur verið raunhæf leið 

til að framkvæma slíka greiningu. 

 

Lykilorð: Gaumstol, Augnhreyfimælingar, Hagnýting, Mælitæki, Skimun 
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Abstract  

Many researches have shown limitations of conventional tests, so called paper and pencil 

tests, that often are used to screen for hemispatial neglect. Especially when it comes to 

screening for mild hemispatial neglect in a clinical setting. Symptoms of hemispatial 

neglect may fluctuate according to environmental distractors, complexity of everyday 

activity and individual conditions, like fatigue. Many patients with mild neglect are 

capable of overcoming their difficulties while the paper and pencil test is administered, 

if they are well rested, aware of being tested and if there are not too many distracting 

fratures in the environment. Although they manage to complete the test flawlessly, they 

may show dibiliating symptoms of hemispatial neglect within a dynamic, unpredictable 

everyday environment.  

With this thesis the authors hope elucidates the need of finding new methods to 

evaluate the presence of hemispatial neglect. In this context, we will discuss the potential 

use of mobile eye tracking googles as a way to increase sensitive measurements. We 

review and describe symptoms of hemispatial neglect, the use of conventional screening 

tests and behavioral tests. Also, we review how mobile eye tracking devices has been 

used to assess hemispatial neglect. Finally, we will explore three test findings from three 

patients with hemineglect and discuss the potential use of mobile eyetracking googles in 

these three cases. Results from the literature showed a need to optimize possibilities for 

identifying mild neglect. Mobile eye tracking may provide a viable way to provide such 

screening. 

 

 

Keywords: Hemispatial neglect, Mobile eye tracking, Utilization,  

Evaluation, Screening tests 
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Inngangur 

Gaumstol er vitsmunaleg röskun sem hefur verið lýst sem erfiðleikar við að viðhalda 

athygli og bregðast við því sem á sér stað vinstra megin á skynsviði. (Bonato, 2012; 

Brozzoli, Dematté, Pavani, Frassinetti og Farnè, 2006; Go o.fl., 2013). Gaumstol er ein 

algengasta athyglisskerðingin eftir heilablóðfall og þá sérstaklega eftir skemmd í hægra 

heilahveli (Bartolomeo, Chokron og Gainotti, 2001; Buxbaum o.fl., 2004; Chen, Hreha, 

Fortis, Goedert og Barret, 2012; Posner, Walker, Friedrich og Rafal, 1984). Talið er að 

allt að 13 til 81% sjúklinga sem fá heilablóðfall í hægra heilahveli greinist með gaumstol 

(Stone, Patel, Greenwood og Halligan, 1992). Þegar skemmd hefur átt sér stað í hægra 

heilahveli krossast einkennin, það er að einkenni eru hunsuð sem birtast á þeim hluta sem 

liggja andspænis heilaskaða. Þess vegna bregst sjúklingur ekki fullnægjandi við áreiti 

vinstra megin við sig ef skemmdin hefur orðið í hægra heilahveli (Bartolomeo o.fl., 2001; 

Buxbaum o.fl., 2004; Posner o.fl., 1984).  

Mikilvægt er að gera greinamun á gaumstoli annarsvegar og sjónskerðingu eða 

lömun hinsvegar (Vallar, Sterzi, Bottina, Cappa og Rusconi, 1990). Umhverfi og ástand 

sjúklings með lömun eða sjónskerðingu hefur ekki áhrif á birtingarmynd einkenna ólíkt 

einkennum gaumstols (Heilman, Waston og Valenstein, 2003). Einkenni gaumstols eru 

margþætt og sveiflukennd sem getur valdið erfiðleikum í greiningu (Heilman o.fl., 2003). 

Þessi einkenni eru til að mynda ástand sjúklingsins, umhverfisaðstæður hans, ólík 

birtingamynd skynfæranna og einkenni umhverfisáreitanna (Bartolomeo, 2013; Heilman 

o.fl., 2003; Bellas, Novelly, Eskenazi og Wasserstein, 1988; Bisiach og Luzzatti, 1978). 

Til dæmis getur ástand sjúklings eins og þreyta eða truflanir í umhverfi kallað fram 

einkenni gaumstols. Einstaklingur getur því verið með svæsin einkenni eina stundina en 

nánast einkennalaus þá næstu (Barbieri og De Renzi, 1989; Driver og Vuilleumier, 2001; 
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Vuilleumier og Rafal, 2000). Þessi greinamunur skiptir máli fyrir umræðu ritgerðarinnar 

þar sem hann skýrir hvers vegna það er flókið að greina gaumstol. 

 

Klínísk einkenni gaumstols 

Erfiðleikar í hegðun sjúklings með gaumstol geta verið margir. Takmarkanir lýsa sér til 

dæmis í því að sjúklingur getur talið sig hafa lokið við fullan disk af mat þegar enn er 

matur á vinstri helming disksins. Einnig getur sjúklingur talið sig hafa klárað að snyrta 

sig, þrífa sig eða klætt sig jafnvel þó sjúklingurinn hafi aðeins lokið því á hægri hlið 

líkamans. Þessir einstaklingar fara jafnvel ekki úr nema helming fata sinna áður en þeir 

stíga inn í sturtu og einnig má sjá hálfkláraðar myndir þar sem vinstri hlið vantar 

(Brozzoli o.fl., 2006; Heilman o.fl., 2003; Mesulam, 2000). Sjúklingar hafa einnig skerta 

skynjun á umhverfi sínu og eiga það því til að labba á hurðarkarma og detta oftar en aðrir 

(Tromp, Dinkla og Mulder, 1995).  

Stuttu eftir heilablóðfall sýna sjúklingar oft svæsin einkenni gaumstols (Batrolomeo, 

2013). Þá liggja sjúklingarnir oft á einkennilegan hátt með höfuðið í fastri stöðu til hægri 

og virðast hunsa algjörlega allt sem á sér stað við vinstri helming þeirra. Bartolomeo 

(2013) lýsti þessu þannig að „það er sem sjúklingurinn horfi á sinn eigin heilaskaða“ 

þegar þau horfðu svona stíft til hægri. Sjúklingur á þessi stigi svarar til dæmis ekki 

spurningum ef spyrjandi stendur við vinstri hlið hans og gefur vinstri hliðinni ekki gaum 

þrátt fyrir að vera beðinn um það (Driver og Vuilleumier, 2001).  

Eftir því sem lengri tími líður frá heilablóðfalli dregur oft úr einkennum gaumstols 

hjá meirihluta sjúklinga eða hjá um 60–90% þeirra allt frá þremur til tólf mánuðum 

seinna (Cherney og Halper, 2001; Karnath, Rennig, Johannsen og Rorden, 2011). Þegar 

einkenni hefur náð ákveðnum stöðugleika er talað um krónískan fasa (chronic phase). 

Margir sjúklingar losna við einkennin alveg en hjá öðrum eru einkennin viðvarandi. Vægt 
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gaumstol geta verið dulin einkenni sem birtast aðeins við ákveðnar aðstæður. Það sem 

flækir málið en frekar er að margir sjúklingar gera sér ekki grein fyrir takmörkunum 

(anosognosia) gaumstols og ofmeta oft eigin getu.  (Bartolomeo, 2013).  

 

Breytileiki gaumstolseinkenna 

Birtingamynd einkenna er margþætt og breytileg. Það er því mikilvægt að taka tillit til 

samspils þessara þátta þegar kemur að greiningu. Eftir heilablóðfall upplifir sjúklingur 

oft magnleysi (fatigue) og á því erfitt með að viðhalda einbeitingu yfir lengri tíma. Þreyta, 

tilfinningalegt ástand og hvati eru persónulegir þættir sem allir geta haft áhrif á birtingu 

einkenna gaumstolsins (Staub og Bogousslavsky, 2001; Fleet og Heilman, 1986). 

Einkenni gaumstols geta einskorðast við áreiti sem snúa að líkama sjúklings (personal 

space), innan seilingar hans (peripersonal space) eða utan við seilingarfjarlægð 

(extrapersonal space). Einstaklingur getur því til dæmis sýnt svæsin einkenni gaumstols 

gagnvart áreitum utan seilingarfjarlægðar en virst einkennalaus þegar áreiti eru nær 

honum (Haukur Hjaltason og Styrmir Sævarsson, 2007; Rizzolatti, Matelli og Pavesi, 

1983). Þetta gæti lýst sér þannig að maður sem gengur niður laugaveginn veitir þeim sem 

heilsa honum frá vinstri hlið ekki athygli fyrir en þau hafa nálgast hann. 

Ytri áreiti hafa mikil áhrif á athyglisstjórnun gaumstolssjúklinga. Ef mikið er um 

truflun og óreiðu í kringum sjúklinginn getur það haft áhrif á birtingu einkenna. 

Sjúklingar hafa því tilhneigingu til að sýna svæsnari einkenni í krefjandi aðstæðum. 

Ófyrirséð áreiti sem trufla sjúklinginn valda því oft að hann missir af áreitum á vinstri 

hlið. Þetta á sjaldnar við í rólegu umhverfi þar sem hann nær að einbeita sér (Dee og van 

Allen, 1973; Kasneci o.fl., 2014). Dæmi um krefjandi aðstæður geta verið akstur en 

einfaldar aðstæður lýsar sér frekar eins og að borða mat heima í stofu. 
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 Til að flækja birtingarmynd enn frekar þá getur gaumstol birst í öllum skynfærum 

sjúklingsins, það er sjón-, lyktar-, heyrnar- og snertiskyni. Ein af þeim leiðum sem eru 

notaðar til að meta einkenni gaumstols í ólíkum skynfærum eru athuganir á bælingu 

(perceptual extinction). Rannsóknir á bælingu lýsa sér þannig að sjúklingur er var um 

áreiti bæði á vinstri og hægri hlið þegar þau birtast í sitthvoru lagi en hunsa svo vinstri 

hlið þegar þau birtast samtímis. Hægt er að meta bælingu á sjón-, lyktar-, heyrnar- og 

snertiskynjun með því að birta viðeigandi áreiti fyrir hvert skynfæri. (Vallar o.fl., 1990).  

 Kenningar eins og skynjunar- og birtingarkenningin lýsa einkennum gaumstols út 

frá krossun skynjunar (Bellas o.fl., 1988; De Renzi, Gentilini og Pattacini, 1984). Þær 

hafa þó verið gagnrýndar á þeim grundvelli að krossun skýrir ekki bælingu 

lyktarskynjunar. Það er að bæling verður á sömu hlið allra skynfæranna en úrvinnsla 

lyktarskynjunar á sér stað á samstæðu heilahveli. Því verður ekki krossun á lyktarskynjun 

ólíkt öðrum skynfærum og bæling á sér því stað á heilbrigðu heilahveli (Bender og 

Feldman, 1952; Eskenazi, Cain, Novelly og Friend, 1983; Mesulam, 1981). 

 

Taugalíffræði gaumstols 

Ekki hefur tekist að einangra eitt afmarkað heilasvæði sem staðsetur einkenni gaumstols 

og gæti stafað af því hversu flókin og óstöðug einkennin eru (Heilman o.fl., 2003; 

Molenberghs, Sales og Mattingley, 2012; Styrmir Sævarsson, Árni Kristjánsson og 

Haukur Hjaltason, 2009). Ýmis heilasvæði hafa verið tengd einkennum og þá má helst 

nefna neðra og aftara svæði hægra hvirfilblaðs (right inferior-posterior parietal regions), 

aftari hluta og miðhluta stúku (posterior and medial portions of the thalamus) og 

tengingar þar á milli. Auk þeirra má nefna efra hvirfilblað (inferior parietal lobe), mót 

gagnauga- og hvirfilsblaðs (temporo-parietal junction) og efri hluta 

gagnaugablaðsfellingar (superior temporal gyri) (Danckert og Ferber, 2006; Molenbergh 
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o.fl., 2012; Vallar, 2013). Flestar rannsóknir hafa sýnt að næringarsvæði 

miðhjarnaslagæðar (middle cerebral artery, MCA) spili mikilvægt hlutverk í einkennum 

gaumstols en öll þessi heilasvæði eru hluti af athygliskerfum heilans (Molenbergh o.fl., 

2012; Styrmir, Árni og Haukur, 2009; Vallar, 2013). 

Þrátt fyrir þessa miklu þekkingu á einkennum gaumstols hafa fjölmargar 

rannsóknir á síðustu tveimur áratugum ekki enn komist að niðurstöðu um bestu 

greiningaraðferð á vægu gaumstoli. Í þessari ritgerð munu höfundar því fjalla um 

mismunandi skimunartæki og aðferðir sem hafa verið notaðar til að bera kennsl á vægt 

gaumstol. Þá munu höfundar ræða hugsanleg notagildi hreyfanlegra augnhreyfimælinga 

í klínísku umhverfi og hvernig þær geta aukið næmi greiningar á vægu gaumstoli. 

Í ritgerðinni verður fjallað um niðurstöður rannsókna, með sérstakri áherslu á:  

• Greiningaraðferðir sem hafa verið notaðar í klínísku umhverfi, það er pappírs- og 

pennapróf, mat á gaumstolshegðun í tengslum við daglegar athafnir og notkun 

sýndarveruleika. 

• Lýsa hreyfanlegum augnhreyfibúnaði, hvaða kosti hann hefur fram yfir aðrar 

greiningaraðferðir og hvernig slíkur búnaður hefur hingað til nýst í greiningum 

og rannsóknum. 

• Að fjalla í kjölfarið um þrjú raunveruleg tilfelli gaumstolssjúklinga sem eru 

þátttakendur í stærri og yfirstandandi rannsókn. Fjallað verður um niðurstöður 

þeirra á pappírs- og pennaprófum (sex próf úr BIT-prófabankanum) og þær 

bornar saman við niðurstöður þeirra úr hegðunarmatsprófi. 

• Ræða hvernig hreyfanlegur augnhreyfibúnaður gæti nýst til skimunar á þessum 

sjúklingum og huga sérstaklega að kostum og göllum búnaðarins bæði í 

framkvæmd og greiningu. 
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Greiningaraðferðir, rannsóknir á augnhreyfingum og þrjú raunveruleg tilfelli 

Þau próf sem eru oftast notuð við greiningu eru svokölluð pappírs- og pennapróf (paper 

and pencil tests) (Albert, 1973; Bonato, Priftis, Marenzi, Umiltá og Zorzi, 2012; 

Halligan, Cockburn og Wilson, 1991; Kerkhoff, 2001; Stone o.fl., 1991). Til eru nokkrar 

gerðir af pappírs- og pennaprófum en algengast er að notast við leitarpróf (cancellation 

test) og teiknipróf (figure-drawing- og figure-copying test). Í leitarprófi þarf sjúklingur 

að merkja við rétt áreiti (markáreitið) sem eru innan um önnur áreiti (truflandi áreiti). 

Einkenni gaumstols eru metin út frá því hvaða markáreiti sjúklingur velur, hvar þau eru 

staðsett og hversu langan tíma það tekur fyrir sjúklinginn að merkja við þau (Albert, 

1973; Azouvi o.fl., 2002; Bowen, McKenna og Tallis, 1999; Ferber og Karnath, 2001). 

Menon og Korner-Bitensky (2004) gerðu ítarlegt yfirlit á þeim prófum sem eru notuð til 

greiningar á einkennum gaumstols. Þeir komust að því að til voru 28 stöðluð próf og 34 

óstöðluð próf sem oft hafa verið notuð við greiningu gaumstols. Ítarlegri umfjöllun um 

þessi próf má finna í töflu 1 í viðauka 1. 

 

Ólíkt næmi pappírs- og pennaprófa á einkenni gaumstols 

Rannsóknaniðurstöður eru ekki einróma um næmi mismunandi pappírs- og pennaprófa. 

Á meðal þessara rannsókna er samantekt Halligan, Marshall og Wade (1989) sem sýndi 

að stjörnuleitarprófið (star cancellation test) kom best út úr næmisrannsóknum. Næst á 

eftir því þótti bókstafsleitarprófið (letter cancellation) næmast og þar á eftir teikning eftir 

fyrirmynd (figure copying), línuleitarprófið (line crossing), tvískipting línu (line 

bisection) og teikning eftir minni (representational drawing). Niðurstöður næmisprófa 

sýna næstum öll að næmi sameiginlegra skora sé meiri en skor stakra prófa (sjá til dæmis, 

Appelros o.fl., 2004; Azouvi o.fl., 2002; Halligan, o.fl., 1989). Til dæmis sýndi rannsókn 

Azouvi og félaga (2002) að stakt próf úr prófabanka greindi gaumstol hjá helming 
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sjúklinga en þegar allur prófabankinn var lagður fyrir greindust 85% sjúklinganna með 

gaumstol. Þetta getur meðal annars stafað af einstaklingsmun í niðurstöðum milli stakra 

pappírs- og pennaprófa þar sem rannsóknir sýna að það getur verið persónubundið hvaða 

próf greina gaumstol hjá hverjum og einum (Binder, Marshall, Lazar, Benjamin og Mohr, 

1992; Halligan og Marshall, 1992).  

 Þrátt fyrir að prófabankar séu næmari en stök pappírs- og pennapróf þá er ekki hægt 

að segja með vissu að þau nái að greina alla þætti einkenna gaumstols. Þess fyrir utan 

getur rannsakandi ekki verið viss um að prófið mæli rétt alvarleikastig gaumstols eða 

jafnvel skerðingar af öðru tagi (Bonato o.fl., 2012; Halligan, Marshall og Wade, 1989). 

Til dæmis hafa Rorden og Karnath (2010) sýnt að tveir einstaklingar geta fengið sama 

skor í prófinu þrátt fyrir að annar þeirra sýni einkenni vægs gaumstols en hinn einkenni 

alvarlegs gaumstols. Þetta eru ekki einu takmarkanir pappírs- og pennaprófa því eftir 

heilablóðfall eru sjúklingar oft magnlausir og hafa því lítið úthald til þess að ljúka 

prófunum. Það hefur því áhrif á árangur og heildarstig prófsins í hvernig ástandi 

sjúklingurinn er (Bowen o.fl., 1999; Fleet og Heilman, 1986) 

Pappírs- og pennaprófið er staðsett á borði fyrir framan sjúklinginn og er því innan 

seilingar (peripersonal space). Það greinir því ekki einkenni athyglisskerðingar gagnvart 

líkama sjúklings (personal space) né utan seilingarfjarlægðar (extra-personal space). 

Umhverfið þar sem prófið er tekið endurspeglar ekki daglegt líf sjúklings þar sem áreitin 

eru fá og umhverfið rólegt og útreiknanlegt. Það auðveldar sjúklingnum að hugsa sig vel 

um áður en hann svarar prófinu og getur þannig yfirstigið eigin takmarkanir (Lunven og 

Bartolomeo, 2017; Pierce og Buxbaum, 2002; Paci, Matulli, Baccini, Rinaldi og 

Baldassi, 2010).  

Þrátt fyrir augljósar takmarkanir pappírs- og pennaprófa þá hafa þau ýmsa kosti og 

geta sagt rannsakanda ýmislegt um einkenni sjúklingsins. Til dæmis reyna hönnuðir 
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prófanna að taka mið af því að einkenni gaumstols eru líklegri til að birtast eftir því sem 

áreiti prófsins eru flóknari (Azouvi, 1996; Azouvi o.fl., 2002; Bowen o.fl., 1999; 

Gauthier, Dehaut og Joanette, 1989;  Plummer, Morris og Dunai, 2003; Weintraub og 

Mesulam, 1988). Þá eru prófin einföld í notkun og aðgengileg í klínískum aðstæðum 

(Klinke, Haukur Hjaltason, Guðný B. Tryggvadóttir og Helga Jónsdóttir 2018).  

 Mikilvægi þess að bæta næmi greiningar er ekki einungis próffræðilegs eðlis heldur 

er það fyrst og fremst mikilvægt fyrir sjúklinginn. Sjúklingar sem eru ranglega greindir 

án gaumstols eru í aukinni slysahættu og þá sérstaklega ef þeir hafa lélega innsýn í eigin 

takmarkanir (Haukur og Styrmir, 2007; Pizzamiglio o.fl., 1992). Það eru nú þegar til próf 

sem greina fleiri þætti einkenna gaumstols en pappírs- og pennapróf, eins og til dæmis 

hegðunarpróf og sýndarveruleikapróf (Azouvi o.fl., 2002; Buxbaum o.fl., 2008; Erez, 

Katz, Ring og Soroker, 2009; Plummer o.fl., 2003; Wilson, Cockburn og Halligan, 1987). 

 

Hegðunarpróf 

Hegðunarpróf greina einkenni gaumstols á meðan sjúklingur tekst á við hversdagsleg 

verkefni eins og að klæða sig, snyrta sig, borða mat og fleira (Azouvi o.fl., 2002; Azouvi 

o.fl., 2003) (sjá nánar í töflu 2 í viðauka 2). Bökunarplötuprófið (baking tray task) er ein 

útfærsla hegðunarprófa þar sem sjúklingurinn á að dreifa markáreitum jafnt yfir flöt (sjá 

nánar í tölfu 2 í viðauka 2). Þrátt fyrir að vera flokkað sem hegðunarpróf hefur prófið 

ekki marga kosti umfram pappírs- og pennapróf en hafa þó reynst næmari á einkenni 

gaumstols (Appelros o.fl., 2004; Tham og Tegnér, 1996). 

Vinsælasta hegðunarprófið sem notað er í dag er Catherine Bergego Scale (CBS) 

hegðunarprófið (sjá nánar í töflu 2 í viðauka 2). Sjúklingurinn, aðstandendur og 

umönnunaraðilar þurfa að svara lista um hegðun sjúklingsins og þannig er hægt að meta 

hvort sjúklingurinn hafi góða innsýn inn í eigin sjúkdóm. Ef einstaklingurinn hefur lélega 
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innsýn er hann með svokallað sjúkdómsókynni (anosognosia) (Azouvi o.fl., 2003; 

Goedert o.fl., 2012). Catherine Bergego skalinn hefur reynst mun næmari á alvarleika 

gaumstols en stök pappírs- og pennapróf (Azouvi o.fl., 2002; Plummer o.fl., 2003). 

Hegðunarprófin gera einnig ráð fyrir fleiri þáttum gaumstolseinkenna en pappírs- og 

pennaprófin því þar fær sjúklingurinn að hreyfa sig frjálst um í umhverfi sínu. Í 

hversdaglegu umhverfi beinir sjúklingurinn athyglinni að líkamlegum áreitum, áreitum 

innan seilingar og áreitum utan seilingarfjarlægðar. Þá notast hann við öll skynfæri 

líkamans og tekst á við verkefnin á sínum tíma í athafnasömum og ófyrirsjáanlegum 

hversdegi (Azouvi o.fl., 2002; Azouvi o.fl., 2003; Goedert o.fl., 2012; Luukkainen-

Markkula, Tarkka, Pitkänen, Sivenius og Hämäläinen, 2011; Plummer o.fl., 2003).  

Þrátt fyrir marga kosti hegðunarprófa er erfitt að greina einkenni gaumstols þegar 

einstaklingur er með alvarlega líkamlega fötlun. Það er vegna þess að þessir einstaklingar 

hafa ekki sömu getu og aðrir til að takast á við þær daglegu athafnir sem prófið gerir ráð 

fyrir (Chen o.fl., 2012). Prófið er einnig tímafrekt í fyrirlögn og því ekki fyrsta val í 

klínískum aðstæðum. Pappírs- og pennaprófin eru aðgengilegri en hegðunarprófin og því 

oftar lögð fyrir (Kerkoff, 2001). Notkun sýndarveruleika getur verið hentug til þess að 

komast til móts við einhverjar af takmörkunum ofangreindra prófa, til dæmis með því að 

bæta við dýptarskynjun (sjá t.d. Buxbaum o.fl., 2008; Buxbaum, Dawson og Linsley, 

2012; Erez o.fl., 2009; Ogourtsova, Souza Silva, Archambault og Lamontagne, 2015; 

Peskine o.fl., 2010). 

Í sýndarveruleikaprófum er einnig notast við augnhreyfimælingar sem geta gefið 

rannsakanda nákvæmar upplýsingar um hvert sjúklingur beinir athyglinni á meðan hann 

þreytir prófið (Baheux, Yoshizawa og Yoshida, 2007).  
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Sýndarveruleiki 

Í sýndarveruleikaprófi þarf sjúklingur að finna markáreiti og líkt og í pappírs- og 

pennaprófum birtist það annað hvort eitt og sér eða innan um truflandi áreiti. Einn helsti 

kostur sýndarveruleikaprófa er möguleikinn til að forrita þau á nánast hvaða hátt sem er. 

Til dæmis er hægt að stýra staðsetningu og hreyfingu áreita eftir hentisemi. Kosturinn 

við það er að þannig er hægt að greina athyglisskerðingu út frá ólíkri fjarlægð áreita frá 

sjúkling (Emerson o.fl., 2008). Sýndarveruleiki hefur þó einnig sínar takmarkanir og 

erfitt getur verið að alhæfa niðurstöður yfir á fjölbreyttan hóp gaumstolssjúklinga. Þetta 

er vegna þess að prófin gera ráð fyrir því að einstaklingurinn sé með einsleitan tauga- og 

líkamskvilla (Lutz o.fl., 2017). Einnig endurspeglar sýndarveruleikinn ekki 

hversdagslegt umhverfi sjúklingsins (Eghbal-Azar og Widlok, 2013).  

Rannsóknir greiningarprófanna hafa verið gagnrýndar fyrir miklar takmarkanir á 

þátttakendum (Bowen, 1999). Þátttakendur þurfa oft að vera rétthendir, án vitrænnar 

skerðingar, hafa góða sjón eða heyrn og gott jafnvægi (Chen, McKenna, Kutlik og Frisina 

2013; Corno, Matteo, Fiaschi og Smania, 2012; Fong o.fl., 2013; Thimm o.fl., 2006). 

Einnig eru þáttakendur síaðir út ef þeir eru með skemmd í vinstra heilahveli, geta ekki 

hreyft sig frjálsir um og eru með skerta meðvitund svo eitthvað sé nefnt (Chen o.fl., 2013; 

Dohle o.fl., 2009; Fong o.fl., 2007). Þetta hefur því hátt brottfallshlutfall þátttakenda í 

för með sér. Þessar takmarkanir ýta undir mikilvægi þess að hægt sé að greina gaumstol 

stærri sjúklingahóps. Í ljósi þessa vilja höfundar skoða nánar möguleika hreyfanlegra 

augnhreyfimælinga. 

 

Hreyfanlegar augnhreyfimælingar 

Just og Carpenter (1980) vildu rannsaka hvernig hægt væri að bæta lestrarhæfni barna. Í 

framhaldi af því settu þeir fram kenningu um bein tengsl hugrænna ferla og 
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augnhreyfinga. Ýmsar rannsóknir á tengslum augnhreyfinga og athyglis hafa síðan stutt 

við hugmyndir þeirra (sjá t.d. Corbetta, Miezin, Dobmeyer, Shulman og Petersen, 1991; 

Posner, Petersen, Fox og Raichle, 1988; Rizzolatti, 1983). Þá hafa rannsóknir sýnt að 

fylgni er á milli framheilasvæða sem kallast frontal- og supplementary eye field og 

markvissra augnhreyfinga. Þessi fylgni fékkst þó ekki milli framheilasvæðanna og 

tilviljanakenndra augnhreyfinga sem bendir þess að meðvitaðar augnhreyfingar tengjast 

ákveðnum heilasvæðum en ekki ómeðvitaðar (Schall, 1991). Vegna þessarra tengsla er 

möguleiki á að greina gaumstol með mælingum augnhreyfinga. Ef notast er við 

hreyfanlegan augnhreyfimæli getur það gefið rannsakanda innsýn í meðvitund 

gaumstolssjúklinga í hvaða umhverfi sem er. 

Núverandi notkun augnhreyfimælis  (eye-tracking) byggir á myndbandstækni þar 

sem myndavél tekur augun upp beint eða með heitum spegli (hot mirror). Búnaðurinn 

greinir hvert þátttakendur horfa með því að fylgja ljósopi augans eftir í upptöku. Til þess 

að búnaðurinn virki þarf fyrst að núllstilla hann. Það er gert með því að biðja þátttakanda 

að einblína á punkt sem birtist á hægri og vinstri hlið augnhreyfimælisins en getur vafist 

fyrir gaumstolssjúklingum. Hreyfanlegur augnhreyfimælir hefur verið hannaður þannig 

að við núllstillingu búnaðarins þarf sjúklingur aðeins að einblína á punkt vinstra eða 

hægra megin. Búnaðurinn mælir hægari augnhreyfingar sem eru meðvitaðar er ekki 

hraðari augnhreyfingar sem oft eru ómeðvitaðar (Hallett og Adams, 1980; Kerkhoff o.fl., 

2013; McFadden o.fl., 2015). Búnaðurinn er fyrirferðalítill þar sem augnhreyfimælingum 

hefur verið komið fyrir í gleraugnaumgjörð (McFadden o.fl., 2015). Hreyfanlegur 

augnhreyfimælir hefur verið notaður í ýmsum rannsóknum á gaumstolssjúklingum en sjá 

má ítarlega umfjöllun um þær rannsóknir í viðhengi 2. 
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Þrjú nýleg tilfelli gaumstolssjúklinga 

Í þessum hluta er lýst þremur raunverulegum tilfellum sjúklinga sem hafa greinst með 

vægt gaumstol eftir heilablóðfall í hægra heilahveli. Um er að ræða einstaklinga sem eru 

þátttakendur í stærri og yfirstandandi íslenskri rannsókn. Rannsóknin setur sérstaka 

áherslu á gaumstolseinkenni en byggir þó á því að skoða klínísk einkenni sjúklinga eftir 

heilablóðfall. Rannsókn sú (mál 35/2016) fékk samþykki varðandi persónuvernd frá 

siðanefnd, leyfi frá persónuvernd og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala 

Háskólasjúkrahúsi. Allar persónulegar upplýsingar um sjúklinganna voru fjarlægðar áður 

en höfundar þessarar ritgerðar fengu aðgang að þeim. 

 

Sjúklingur 1 

Fyrsti sjúklingurinn var 55 ára gamall karlmaður. Hann var rétthentur og réttfættur og  

hafði legið á sjúkrahúsi í tvo og hálfan mánuð að endurhæfingu meðtaldri. Við komu á 

spítalann var hann með augljós gaumstolseinkenni og augljósa vinstri helftarlömun (left 

hemiparesis). Í röntgenmyndatöku kom í ljós að hann var með blóðþurrð í miðlægri 

heilaslagæð (middle cerebral artery, MCA). Hann skoraði 9 stig á skala fyrir alvarleika 

heilablóðfalls (National Institute of Health Stroke Scale, NIHSS) og því talinn vera með 

vægt til miðlungsalvarlegt heilablóðfall (Brott o.fl., 1989). Hann var þvoglumæltur, með 

svæsna bælingu (sensory inhibition) og athyglisskerðingu (sensory inhibition) á vinstri 

hlið. Við athugun á hreyfigetu kom í ljós að hann gat haldið höndinni uppi en hún datt 

niður innan 10 sekúndna. Þá dró hann aðeins á eftir sér vinstri fót og sagðist finna fyrir 

dofa.  

Skimum gaumstolseinkenna fór þannig fram að lögð voru fyrir sjúklinginn BIT-C 

próf og Catherine Bergego hegðunarpróf en einnig var fylgst með framgangi hans í 

innlögninni. Þá var ekki hægt að gefa nógu nákvæma lokaniðurstöðu úr BIT-C prófinu 
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þar sem sjúklingurinn lauk ekki við alla þætti prófabankans. Sjúklingurinn lauk við 

teikningarhlutann úr prófabankanum og skor hans var 12,5 stig í þeim hluta (sjá mynd 1 

í viðauka 3). Þetta gaf til kynna að einkenni gaumstols væru til staðar. Við teikningu á 

klukku þótti hann óeðlilega lengi að klára og sýndi endurtekningarhegðun 

(perseveration) á meðan hann tókst á við prófið (sjá mynd 4 í viðauka 3). Það lýsti sér 

þannig að hann teiknaði endurtekið þær tölur sem voru lengst til vinstri á klukkuskífunni 

en náði þó fyrir rest að klára alla teikninguna. Þá byrjaði hann teikningu eftir fyrirmynd 

en kláraði hana ekki og treysti sér síðan ekki til þess að teikna eftir minni (sjá mynd 5 í 

viðauka 3). Hann lauk við öll leitarprófin og tvískiptingu línu og þau greindu ekki 

gaumstolseinkenni (sjá myndir 2 og 3 í viðauka 3). Þegar litið var til þess hvar hann 

byrjaði að merkja inn á prófin kom í ljós að hann byrjaði alltaf á hægri hlið prófanna sem 

bendir gaumstols. Vegna magnleysis sökum heilablóðfallsins varð hann hratt þreyttur og 

lauk því ekki við prófabankann. 

  Niðurstöður úr Catherine Bergego hegðunarskalanum gáfu honum skor uppá átta 

stig af 30 mögulegum. Þrátt fyrir það taldi hann sig sjálfur einungis eiga að skora eitt 

stig. Athyglisskerðing heyrnar hafði mestu áhrifin á heildarskor hans í prófinu. Það 

einkenndist meðal annars af því að þegar kallað var til hans frá vinstri þá leit hann fyrst 

til hægri og sneri sér svo í átt að vinstri hlið. Annað sem hafði áhrif á niðurstöðurnar var 

að hann átti það til að geyma mat í vinstra munnviki á meðan hann borðaði. Helsta 

vandamálið hans var þó lítil innsýn inn í eigin sjúkdóm (anosognosia) þar sem hann átti 

erfitt með að átta sig á eigin takmörkunum. Hann skildi til að mynda ekki hvers vegna 

þörf var á spítalainnlögn. Viku eftir heilablóðfallið var hann farinn að ganga óstuddur 

um og sýndi fá sjáanleg einkenni gaumstols. Þá dró hann enn á eftir sér vinstri fót og átti 

það til að skilja eftir smá mat á vinstri hlið disksins.  
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Magnleysi hans sýnir takmarkanir þess að notast við pappírs- og pennapróf til að 

greina þennan sjúkling. Vegna þess að sjúklingurinn hefur góða hreyfigetu gæti hann 

auðveldlega tekið þátt í greiningarprófi þar sem hreyfanlegur augnhreyfimælir er 

notaður. Hreyfanlegi augnhreyfimælirinn gæti því nýst vel til greiningar á þessum 

einstaklingi þar sem magnleysi takmarkar ekki greiningu prófsins.  

 

Sjúklingur 2 

Sjúklingur tvö var 64 ára gömul kona. Hún var rétthent og réttfætt og var lögð inn á 

sjúkrahús eftir heilablóðfall. Við komu á spítalann var hún með augljós 

gaumstolseinkenni og lá með höfuðið til hægri. Einnig var hún með vinstri helftarlömun 

í andliti og algjöra vinstri helftarlömun í hendi og fæti. Einnig var hún með 

sjónsviðsskerðingu að hluta (parietal gaze palsy), væga skynskerðingu (sensory 

impairment) og bælingu (sensory inhibition) á öllu sjónsviðinu. Röntgenmyndataka 

sýndi að hún var með dreifð heiladrep (cerebral infarct) á stórum og afmörkuðum 

svæðum í hvirfilblaði (parietal lobe), ennisblaði (frontal lobe) og gagnaugablaði 

(temporal lobe). Einnig var hún með smærra heiladrep í litla heila (cerebellum). Hún 

skoraði 17 stig á skala fyrir alvarleika heilablóðfalls (NIHSS) og var talin vera með 

miðlungsalvarlegt til alvarlegt heilablóðfall. 

  Við skimun fyrir gaumstolseinkennum voru lögð fyrir sjúklinginn BIT-C próf, 

Catherine Bergego hegðunarpróf en einnig var fylgst með framgangi í innlögninni. Ekki 

var hægt að gefa henni nógu nákvæma niðurstöðu úr BIT-C prófinu þar sem hún kláraði 

ekki alla þætti prófabankans. Þau próf sem hún kláraði bentu öll til gaumstolseinkenna. 

Hún hermdi eftir teikningu og teiknaði eftir minni en fylgdi ekki fyrirmælum í 

klukkuteikningunni (sjá myndir 7, 8 og 11 í viðauka 4). Það er að hún var beðin um að 

teikna stóra mynda af klukku en teiknaði mjög litla klukku í efra horni hægri hliðar 
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blaðsins. Þá komst hún langleiðina með stjörnuleitarprófið og bókstafsleitarprófið en í 

báðum prófum voru ómerkt markáreiti á vinstri hlið prófsins (sjá myndir 6 og 9 í viðauka 

4). Hún virtist ekki skilja leiðbeiningar rannsakanda í línuleitarprófinu og tvískiptingu 

línu þar sem hún skrifaði á línurnar í stað þess að merkja við þær (sjá mynd 10 í viðauka 

4). 

  Niðurstöður úr Catherine Bergego hegðunarskalanum gáfu henni skor uppá 15 stig 

af 30 mögulegum. Hún taldi sig einungis skora þrjú stig á prófinu sem bendir til þess að 

hún var ekki meðvituð um takmarkanir sínar. Það sem hafði áhrif á stigagjöf prófsins var 

að hún hélt illa athygli, rakst á hluti og hellti úr glasi sem hún virtist ekki vera meðvituð 

um. Til þess að afsaka takmarkanir í hegðun sinni bjó hún til sögur um eigin færni. Í 

innlögninni lýsti sjúklingurinn vinstri handlegg sínum sem „stórum og ónýtum klump“ 

og átti erfitt með að sjá hann fyrir sér á sama hátt og áður. Hún vissi þó að hún hefði tvo 

handleggi en dæmi er um að gaumstolssjúklingar telji sig hafa færri eða fleiri en tvö 

útlimi af sömu tegund (Heilman o.fl., 2003). 

Niðurstöður sjúklings eitt og tvö takmörkuðust báðar af magnleysi þeirra en 

sjúklingur tvö átti einnig í erfiðleikum með að skilja leiðbeiningar frá rannsakanda. Þetta 

gerði það að verkum að rannsakandi gat ekki fullvissað sig um að prófið mældi einkenni 

gaumstols eða annarskonar skerðingar af völdum heilablóðfallsins. Hreyfanlegar 

augnhreyfingar gætu aukið næmi greiningarinnar en þar sem sjúklingur virðist hafa 

vitrænar takmarkanir er ekki hægt að fullvissa sig um öryggi búnaðarins. 

  

Sjúklingur 3 

Þriðji sjúklingurinn var karlmaður á miðjum aldri. Hann var rétthentur og var lagður inn 

á sjúkrahús eftir heilablóðfall. Við komu á spítalann var hann vel vakandi, skýr og áttaður 

ásamt því að gefa góða sögu af atburðum fyrir komu sína. Hann var með greinilega 
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helftarskerðingu á vinstra sjónsviði en aðeins væga bælingu á sjón (visual sensory 

inhibition). Hann var með væga vinstri helftarlömun í hendi og fæti en virtist ekki 

meðvitaður um líkamlega skynskerðingu (somatic sensation). Snertiskyn í andliti virtist 

vera eðlilegt og voru engin merki um bælingu við snertingu. Tunga hans leitaði aðeins 

til hliðar (left deviation) og virtist hann vera með munnstol (buccal neglect). Hann hafði 

þó enga kyngingartregðu samkvæmt vatnsprófi. Röntgenmyndataka sýndi að hann var 

með dreifð heiladrep og það stærsta var í hægri hlið stúku (right lateral thalamus). Minni 

heiladrep voru í hægri helming hliðlægs hvirfilblaðs (right lateral parietal lobe), á báðum 

hliðum ennisblaðs (ipsilateral frontal lobe), og á báðum hliðum hnakkablaðs (ipsilateral 

occipital lobe). Hann skoraði sex stig á skala fyrir alvarleika heilablóðfalls (NIHSS) og 

var því talinn hafa vægt til miðlungsalvarlegt heilablóðfall. 

  Við skimun fyrir gaumstolseinkennum voru lögð fyrir sjúklinginn BIT-C próf, 

Catherine Bergego hegðunarpróf ásamt því að fylgst var með framgangi hans á 

spítalainnlögn. Ekki var hægt að gefa nákvæma niðurstöðu úr BIT-C prófinu þar sem 

hann náði ekki að klára allan prófabankann. Þó bentu niðurstöður til þess að hann væri 

með væg til miðlungsalvarleg gaumstolseinkenni en rekja má niðurstöður að hluta til 

helftarblindu (uncompensated hemianopia). Við úrlausn verkefna teiknaði hann ekki 

fullgerða klukku þar sem hún hafði enga vísa og var lítil á hægri hlið blaðsins (sjá mynd 

14 í viðauka 5). Línu- og stjörnuleitarpróf bentu til gaumstolseinkenna en ekki tvískipting 

línu þar sem hann náði að skipta þeim í nánast alveg jafna hluta (sjá myndir 12 og 13 í 

viðauka 5). Hann lauk ekki öllum teikniprófunum sökum magnleysis eftir heilablóðfallið 

(sjá myndir 15 og 16 í viðauka 5). Í Catherine Bergego prófinu fékk sjúklingur 6 stig af 

30 mögulegum en ekki var ljóst hvað hann gaf sjálfum sér. Sjúklingurinn var ekki alveg 

öruggur til gangs í sjúkralegu sinni og studdi sig stundum við húsgögn. Þetta tilfelli er 

einstakt að því leyti að sjúklingurinn var ekki með augljós gaumstolseinkenni þó 
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niðurstöður prófanna gáfu til kynna að þau væru miðlungsalvarleg. Það er sjaldgæft að 

sjúklingur sé með gaumstol en fá einkenni annarskonar skerðingar eftir heilablóðfall. 

Vegna þess hve lúmsk einkenni sjúklingsins eru gæti verið áhugavert að skoða 

augnhreyfingar hans í ófyrirsjáanlegu umhverfi. Það gæti gefið rannsakanda góða innsýn 

í beitingu athyglis gaumstolssjúklinga þegar viðkomandi þarfnast mikillar einbeitingar.  

 

Samantekt  

Tíðkast hefur að leggja fyrir sjúklinga pappírs- og pennapróf við greiningu á gaumstoli 

en helsta ástæða þess er hversu einföld þau eru í notkun (Kerkoff, 2001). Þau meta þó 

ekki mikilvæga þætti einkenna sem birtast oft í hversdagslegu umhverfi og eru því ekki 

jafn næm og hegðunarprófin (Azouvi o.fl., 2006; Buxbaum o.fl., 2004). Mismunandi 

aðferðir og úrtök milli rannsókna gera það að verkum að erfitt er að bera saman hversu 

vel þau greina gaumstol (Vallar, 2013). Ramminn fyrir úrtök rannsókna er einnig 

afmarkaður sem er galli á rannsóknum þar sem mikil fötlun getur fylgt heilablóðfalli og 

gaumstol birtist sjaldan eitt og sér (Buxbaum, o.fl., 2004). Það er eitthvað sem væri hægt 

að bæta með notkun augnhreyfimælis og gæti einnig aukið þekkingu, hagnýtingu og 

endurhæfingu hjá þeim sem glíma við þennan sjúkdóm en ná ekki endilega 

greiningaviðmiðum. Þrátt fyrir að vera einföld í notkun eru pappírs- og pennaprófin fjarri 

því að vera hið fullkomna verkfæri til greiningar á gaumstoli. Til að mynda hefur 

ósamræmi (dissociation) komið upp við úrlausn stakra prófa hjá sjúklingum. Gaumstol 

er mun flóknara fyrirbæri en halda mætti í fyrstu vegna hreyfivanvirkni (motor-sensory 

deficit) og skynbælingarhegðunar (visuo-sensory deficit) sem getur einnig valdið 

ósamræmi í prófniðurstöðunum (Binder o.fl., 1992; Halligan og Marshall, 1992; 

Schubert og Spatt, 2001).  
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Niðurstöður þessarra rannsókna endurspegla niðurstöður þeirra þriggja tilfella sem 

voru birt hér að ofan og styður við þá ályktun að augnhreyfimælingar geti verið góður 

kostur til að bæta nákvæmni greiningar. Hagnýtingu augnhreyfibúnaðar er einnig hægt 

að skoða í ljósi þess hve þreyttir sjúklingar verða við að þreyta prófin eins og öll þrjú 

sjúklingatilfelli þessarar ritgerðar benti til. Þá er hægt að nota búnaðinn á meðan 

sjúklingar lýkur við einföld verkefni sem valda þeim ekki þreytu, eins og að borða og 

færir þannig greiningu út fyrir tilraunaaðstæður hefðbundinna prófa. Þegar á heildina er 

litið gæti mikill tímasparnaður verið fólginn í notkun þessarar tækni, þar með bæði 

pappírs- og pennapróf og  hegðunarpróf eru afar tímafrek (Azouvi o.fl., 2002).  

Augnhreyfimælingar geta gefið okkur innsýn í ómeðvitaða athyglisleit sjúklinga með 

gaumstol, sem veitir okkur meiri upplýsingar en Catherine Bergego hegðunarprófin. Með 

þeim er hægt að greina hvernig sjúklingur beinir sjónum að áreiti en það gefur ítarlegri 

upplýsingar en ef aðeins er fylgst með hegðun (Blondon, Wipfli og Lovis, 2015; Frutos-

Pascual og Garcia-Zapirain, 2015; Ishiai, Furukawa og Tsukahoshi, 1989; Linden, 

Crothers og Rauch, 2016). Vegna þess hve tengd athyglisstjórnun er augnhreyfingum 

hafa augnhreyfimælingar verið notaðar í ýmsum rannsóknum og meðal annars til þess að 

mæla augnhreyfingar gaumstolssjúklinga (sjá tölfu 2 í viðauka 2). Athyglisstjórnun 

gaumstolssjúklinga er undir miklum áhrifum ytri áreita en því meira sem er að gerast í 

kringum þá og því minni tíma sem þeir hafa til að hugsa sig um, þeim mun meiri verður 

röskunin (Barbieri og De Renzi, 1989; Driver og Vuilleumier, 2001; Gerritsen, Berg, 

Deelman, Visser-Keizer og Jong, 2003; Vuilleumier og Rafal, 2000). Einnig virðast 

sjúklingar með gaumstol sýna verri einkenni við að þreyta verkefni sem tengjast daglegu 

lífi í þrívíðu umhverfi (Buxbaum o.fl., 2008). Því getur verið kostur að skima fyrir 

alvarleika einkenna með því að bera augnhreyfimælinn á gleraugum á meðan 

einstaklingur tekst á við verkefni í flóknu hversdagslegu umhverfi sínu.  
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Augnhreyfimælingar hafa þó sínar takmarknir. Augnhreyfimælirinn nær ekki að 

halda nákvæmlega utan um það hvernig sjúklingurinn beitir athyglinni vegna þess að 

augnhreyfingar geta verið hraðari en það sem núverandi augnhreyfimælar ná að mæla 

(Eghbal-Azar og Widlok, 2012; Treisman, 2006). Vert er að hafa í huga að búnaðurinn 

er dýr, sem gerir það að verkum að sjúklingar með mikla vitræna skerðingu geta ekki 

nýtt sér þessa tækni þar sem ekki er hægt að tryggja að þeir rífi ekki af sér gleraugun og 

eyðileggi búnaðinn. Þá hefur augnhreyfimælir ekki enn náð þeirri nákvæmni að geta 

skimað eftir allra minnstu augnhreyfingum en með áframhaldandi tækniþróun er ekki 

útilokað að það verði hægt  (Eghbar-Azar og Widlok, 2013; Treisman, 2006) Hlutlausar 

mælingar augnhreyfinga gefa heldur ekki til kynna hvernig einstaklingurinn túlkar 

umhverfi sitt hverju sinni. Þetta er galli í þeim rannsóknum sem skoða hlutlausar 

mælingar sem þessa til að spá fyrir um túlkun áreitis eða hegðun (Hayhoe og Ballard, 

2005).  

Í framhaldinu af þessari ritgerð vonast höfundar til þess að framtíðar rannsóknir 

á gaumstolssjúklingum hafi sjúklinginn í fyrirrúmi. Það er að eftir yfirlit fræðigreina 

gerðu höfundar sér grein fyrir því að margar af takmörkunum greiningarprófanna voru 

þess eðlis að þær gerðu ekki ráð fyrir ólíkum þáttum gaumstols. Það væri því til bóta að 

einblýna á sjúklinginn í þessu samhengi, ekki aðeins fyrir hann sjálfan heldur einnig til 

þess að hanna nákvæmara greiningarpróf. Þá þykir höfundum mikilvægt að rannsakendur 

sjái kosti þess að notast við tæknibúnað líkt og hreyfanlegar augnhreyfimælingar til 

greiningar í klínísku umhverfi. Þróun tæknibúnaða er hröð og þar liggja tækifæri til þess 

að auðvelda vinnu heilbrigðisstarfsfólks til greininga á flóknum skerðingum líkt og 

gaumstoli. 
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Viðauki 1. Hefðbundin greiningarpróf 
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Viðauki 2. Rannsóknir á gaumstolssjúklingum með augnhreyfimælingum  



 
 
 

43 
 

  



 
 
 

44 
 

 

Viðauki 3. Niðurstaða BIT-C prófs sjúklings 1.  

 

Mynd 1. Úrlausn úr teikniprófi eftir fyrirmynd. Teikning sjúklingsins er fyrir ofan en 

fyrirmyndin fyrir neðan. 
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Mynd 2. Línuleitarprófið. Úrlausn prófsins er á eftri mynd og hvar sjúklingur byrjar að 

merkja við línurnar er á neðri mynd. 
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Mynd 3. Stjörnuleitarpróf. Úrlausn prófsins er á efri mynd og fyrsta val sjúklings er á 

mynd fyrir neðan. 
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Mynd 4. Klukkuteikning. Búið er að merkja hvenær sjúklingur endurtók tölustaf 
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Mynd 5. Teikning eftir fyrirmynd. Úrlausn sjúklingsins. 
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Viðauki 4. Niðurstaða BIT-C prófs sjúklings 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 6. Stjörnuleitarprófið. Lausn sjúklings 2. 
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Mynd 7. Teikning eftir minni. Fiðrildið er hálft og hér vantar teikningu af karli. 
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Mynd 8. Klukkuteikning sjúklings 2.  
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Mynd 9. Bókstafslaitarpróf. Hér náði sjúklingur 7 bókstöfum af 60.  
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Mynd 10. Úrlausn línuleitarprófsins. Rannsakandi merkir við þær línu sem búið er að 

krossa. 
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Mynd 11. Teikning eftir fyrirmynd. Úrlausn sjúklings 2 
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Viðauki 5. Niðurstaða BIT-C prófs sjúklings 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 12. Stjörnuleitarpróf. Úrlausn prófsins og hvar sjúklingur velur fyrstu stjörnur. 
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Mynd 13. Úrlausn línuleitarprófsins. Rannsakandi merkir við þær sem eru á miðri 

mynd. 
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Mynd 14. Úrlausn sjúklings 3 á klukkuteikningu. 
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Mynd 15. Teikning eftir fyrirmynd. 
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Mynd 16. Teikning eftir minni sjúklings 3.  


