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Bakgrunn: Nyere forskning innenfor kognitiv nevrovitenskap om aldring har vist en 

funksjonell reorganisering i den aldrende hjernen. Det har blitt observert 

aktivitetsforandringer knyttet til kognitive prosesser med høyere alder. Men det er uklart om 

en aldersrelatert aktivitetsforandring er et uttrykk for noe positivt (kompensatoriske prosesser) 

eller negativt (ineffektivitet), eller alternativt begge deler (aktivitetsforandring er i seg selv et 

uttrykk for kompensasjon, men behovet oppstår som følge av en dysfunksjon i andre områder 

av hjernen). Målet med prosjektet var å undersøke: (1) Finnes det forskjeller i 

elektrofysiologiske aktivitetsmønstre knyttet til episodisk minne mellom høyere- og 

laverefungerende middelaldrende, sammenlignet med unge. (2) Er disse forskjellene et tegn 

på kompensatoriske prosesser eller ineffektivitet, eller begge deler. Metode: 161 deltagere 

mellom 20 og 60 år ble screenet for kognitive, psykiatriske eller nevrologiske tilstander. De 

middelaldrende deltagerne ble inndelt i en høyerefungerende og en normalfungerende gruppe 

basert på nevropsykologiske testresulateter (WASI og CVLT). Alle deltagerne gjennomførte 

en hukommelsesoppgave designet for å måle kildeminne, mens det samtidig ble registrert 

EEG. ERP topografien knyttet til korrekt kildeminne ble sammenlignet mellom gruppene. 

Resultater: Laverepresterende middelaldrende var den eneste, sammenlignet med unge og 

høyerepresterende middelaldrende, som utviste en anterior distribuert recollectioneffekt. Dette 

funnet tolkes i retning av støtte til ineffektivitetshypotesen. Laverepresterende middelaldrende 

var også den eneste av de middelaldrende som hadde lavere posterior amplityde 

sammenlignet med de unge. Samtidig var de laverepresterende middelaldrende den eneste av 

gruppene som utviste en positiv korrelasjon mellom anterior amplityde og 

gjenkjenningsprestasjon. Slike funn tolkes i retning av støtte til kompensasjonshypotesen. 

Konklusjon: Våre resultater indikerer at aktivitetsendringer med økende alder kan bedre 

hukommelsesprestasjoner (kompensasjon), men at behovet for kompensasjon kan indikere 

lavere hukommelsesfunksjon. Det diskuteres hvordan man kan forstå aldersrelatert forandring 

i aktivitetsmønstre knyttet til kildeminne.  
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støttet med et studentstipend fra Norges forskningsråd og Psykologisk institutt (UiO) i 
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1. Introduksjon 

 

1.1 Nye perspektiver på aldring innen kognitiv nevrovitenskap 

Innenfor kognitiv nevrovitenskap har det tradisjonelle synet vært at aldring best karakteriseres 

som preget av nevrobiologisk- og kognitiv svekkelse (Reuter-Lorenz & Lustig, 2005). 

Forskning på aldring innen kognitiv nevrovitenskap har bl.a. konsentrert seg om hukommelse, 

da dette kognitive domenet er sårbart for aldring (Reuter-Lorenz, 2002). Selv om alderens 

effekt på hukommelse har blitt studert i mange tiår har den økende bruken og utviklingen av 

hjerneavbildningsteknikker de siste femten årene fornyet spørsmålene som stilles vedrørende 

den aldrende hjernen (Grady & Craik, 2000).  

I kognitiv nevrovitenskap om aldring har man tidligere fokusert på atrofi og 

underaktivering (Reuter-Lorenz & Lustig, 2005). Ved aldring har man observert mindre 

nevroanatomiske volumer og større områder med cerebrospinalvæske, både kryss-seksjonelt 

(Allen, Bruss, Brown, & Damasio, 2005; Good et al., 2001; Jernigan et al., 2001; Salat et al., 

2004; Walhovd et al. 2005ab) og også til dels longitudinelt (Fjell et al., in press; Raz et al., 

2003; Raz et al., 2005; Resnick et al., 2000; Resnick, Pham, Kraut, Zonderman, & 

Davatzikos, 2003). Det har også blitt observert mindre hjerneaktivitet i oppgaverelevante 

hjerneområder hos eldre relativt til yngre voksne under en rekke kognitive oppgaver (f.eks: 

oppmerksomhet og hukommelsesparadigmer). En slik forandring i aldersrelatert 

hjerneaktivitet har man funnet på tvers av forskjellige metoder, slik som hendelsesrelaterte 

potensialer (ERP) (Walhovd & Fjell, 2001; Walhovd et al., 2006), positronemisjonstomografi 

(PET) (Grady et al., 1995) og funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI) (Grady, Springer, 

Hongwanishkul, McIntosh, & Wonocur, 2006; Thomsen et al., 2004).  

I kontrast, og uventet, har nyere forskning vist en funksjonell reorganisering og 

kompensasjon i den aldrende hjernen (Reuter-Lorenz & Lustig, 2005). ”Overrekrutteringen” 

av frontale områder, enten i områder av frontal cortex som ikke er aktive hos unge voksne 

eller i homologe områder i motsatt hemisfære aktive hos de unge (Grady, 2008), har blitt 

observert på tvers av ulike kognitive funksjoner og metoder (Cabeza et al., 1997; Cabeza, 

Anderson, Locantore & McIntosh, 2002; Cabeza et al., 2004; Grady et al. 1994; Grady, 

Bernstein, Beig & Siegenthaler, 2002; Madden et al., 1999; Morcom, Good, Frackowiak & 

Rugg, 2003; Nielson, Langenecker, & Garavan, 2002; Reuter-Lorenz et al., 2000). En 

reduksjon i lateralisering av aktivering i prefrontal cortex (PFC) er et av de mest konsistente 

funnene i funksjonell avbildningsstudier av kognitiv aldring (Daselaar & Cabeza, 2005). 
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Begrepene overaktivering og underaktivering er relative, da de refererer til områder som er 

mer eller mindre aktive, respektivt, hos eldre sammenlignet med yngre voksne (Reuter-Lorenz 

& Cappell, 2008). Aldersrelatert funksjonell kompensasjon refererer til økning i ikke-

oppgaverelaterte hjerneområder, som resulterer i bedre atferdsprestasjon hos eldre voksne. 

Aldersrelatert dedifferensiering av funksjon refererer til økningen i ikke-spesifikk kortikal 

aktivering, med mulig reduksjon i hjerne-atferdskorrelasjon i eldre voksne (Rajah & 

D’Esposito, 2005). 

De nye funnene om overaktivering, funksjonell reorganisering og kompensasjon, har 

skapt optimisme omkring synet på aldring, og utfordret det tradisjonelle synet som er preget 

av fokus på atrofi og underaktivering. 

 

1.2. Overaktivering – kompensatorisk, dedifferensiering eller ineffektivitet? 

Aldersrelatert regionspesifikk overaktivering er et veldokumentert funn, men det er stor strid 

om denne overaktiveringen kan forstås som nevrale korrelater for prosesser som er nyttige, 

hemmende eller betydningsløse for kognitiv funksjon. Dette er et av de største 

forskningsspørsmålene innenfor kognitiv nevrovitenskap om aldring (Reuter-Lorenz & 

Lustig, 2005). Park et al. (2004) stiller følgende spørsmål angående postulerte årsaker til 

overrekruttering hos eldre voksne: Reflekterer tilleggsaktivering større rekruttering av nevrale 

ressurser som er funksjonelt spesialisert for oppgaven som utføres (kompensasjonssynet)? 

Eller reflekterer tilleggsaktivering en involvering av områder som er spesialisert hos unge, 

men som har en mer generell funksjon hos eldre voksne (dedifferensieringsynet)? Eller kan 

tilleggsaktivering hos eldre være dysfunksjonell og føre til dårligere oppgaveprestasjon 

(ineffektivitetssyn)? (for en mer nyansert fremstilling, se Grady, 2008). De konkurrerende 

hypotesene om kompensasjon, dedifferensiering og ineffektivitet har blitt viet mest 

oppmerksomhet, og vil være sentrale for denne oppgaven. Et annet viktig skille mellom disse 

antagelsene er om de postulerer at overrekruttering er en konsekvens eller en årsak: at 

overaktivering er en kompensatorisk og adaptiv respons, eller at reduksjon i nevral effektivitet 

fører til overaktivering (Morcom, Li, & Rugg, 2007). Aldersrelatert overaktivering er et 

komplekst fenomen som sannsynligvis ikke kan forstås ut fra én forklaringsmodell, og 

Reuter-Lorenz og Lustig (2005) konstaterer at:  

Because overactivation has been found for a broad range of tasks, across a variety of 

brain regions, with or without age differences in performance, and with or without 
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concurrent underactivation, it is highly unlikely that all instances stem from a single 

cause. (s. 177) 

 

1.2.1. Kompensasjonshypotesen 

I henhold til kompensasjonshypotesen jobber overaktive områder i hjernen til eldre voksne 

”hardere” enn korresponderende regioner hos de yngre. Dette kan skyldes at nettverket i 

hjernen til eldre voksne prøver å kompensere for sin egen sviktende effektivitet eller for 

funksjonell svekkelse i andre områder (Reuter-Lorenz & Cappell, 2008). 

Kompensasjonshypotesen presiserer ikke hvilke nevrale forandringer som forårsaker 

svekkelse i funksjon (Rajah & D’Esposito, 2005). Bakgrunnen for denne forståelsen av 

kompensasjon hos eldre voksne er modellen om hemisfærisk samarbeid. Denne modellen 

hevder at samarbeid mellom de to hemisfærene er mer fordelaktig enn unilateral hemisfærisk 

interaksjon når prosesseringskravene er høye (Banich & Belger, 1990, som sitert i Daselaar & 

Cabeza, 2005). Grunnen til dette er at subkomponentene av en oppgave kan bli behandlet av 

begge de ulike hemisfærene, samt prosessert parallelt (Banich, 1998, som sitert i Daselaar & 

Cabeza, 2005). Man antar at oppgavekravene er større for eldre enn yngre voksne, og derfor 

kan aldersrelatert bilateral hemisfærisk rekruttering forklares som en økning i 

interhemisfærisk samarbeid (Daselaar & Cabeza, 2005). Det foreligger en stor grad av støtte 

for kompensasjonshypotesen i litteraturen. 

Flere studier har demonstrert at aktiveringsnivåer korrelerer positivt med generelt 

prestasjonsnivå, og dette tas til inntekt for kompensasjonshypotesen (Cabeza et al., 1997; 

Madden, Whiting, Provenzale, & Huettel, 2004; McIntosh, 1999; Reuter-Lorenz, Stanczak & 

Miller, 1999). Andre studier som støtter kompensasjonshypotesen finner at overaktivering 

prefrontalt assosieres med gode hukommelsesprestasjoner (Morcom et al., 2003; Gutchess et 

al., 2005). Empirisk støtte for kompensasjonshypotesen har også blitt demonstrert i studier 

som undersøker undergrupper av eldre voksne som presterer godt og dårlig på forskjellige 

oppgaver. I slike studier har man funnet at regionspesifikk overaktivering kjennetegner den 

eldre gruppen som presterer best. Et eksempel på dette er en studie av Cabeza et al. (2002) 

hvor det ble brukt PET for å studere aldring og kildeminne. Før PET scanning ble eldre 

voksne kategorisert som høyt- eller lavtpresterende på bakgrunn av hvorvidt de presterte 

ekvivalent eller dårligere sammenlignet med yngre voksne på et testbatteri av 

hukommelsesoppgaver. De tre gruppene utførte en gjenkjenningsoppgave (gjenkjenne et bilde 

tidligere presentert) og en kildeminneoppgave (gjenkjenne kontekstuelle aspekter ved et bilde 
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tidligere presentert). Disse oppgavene har ved en tidligere studie (Cabeza, Locantore, & 

Anderson, 2003) vist en klar dissosiasjon i lateralisering av PFC aktivitet hos yngre voksne; 

venstre PFC mer aktivert for gjenkjenning, og høyre PFC mer aktivert for kildeminne. Studien 

viste at PFC aktivitet under kildeminneoppgaven var høyrelateralisert hos yngre voksne og 

lavtpresterende eldre, men bilateral hos høytpresterende eldre. Resultatet støtter 

kompensasjonshypotesen, da en aldersrelatert asymmetrireduksjon i PFC kun forekom hos de 

eldre voksne som presterte best under den mest krevende oppgaven. 

I en fMRI- studie av semantisk innkoding, fordelte Rosen et al. (2002) de eldre voksne 

i høyt og lavtpresterende grupper, i likhet med den foregående studien (Cabeza et al. 2002). 

Høytpresterende voksne hadde ekvivalent venstre inferior og anterior medial prefrontal 

aktivering, og mer høyre inferior prefrontal aktivering sammenlignet med de yngre. De 

lavtpresterende eldre hadde redusert aktivering i alle tre regioner relativt til høytpresterende 

eldre, og utviste ingen høyre prefrontal aktivering. Ingen av forskjellene mellom 

lavtpresterende eldre og unge var statistisk signifikante. Rosen et al. (2002) sine funn støtter 

kompensasjonshypotesen, samtidig som det utvider Cabeza et al. (2002) sine funn. Rosen et 

al. brukte fMRI og undersøkte episodisk innkoding, mens Cabeza et al. brukte PET og 

undersøkte episodisk gjenhenting. Begge studiene fokuserte kun på PFC aktivitet og kan 

dermed ikke forklare om det er snakk om kompensering for funksjonell svekkelse i andre 

områder i hjernen. Deltagerne i studien av Rosen et al. (2002) deltok dog i en strukturell MR-

studie (Killiany et al., 2002) som viste at de samme lavtpresterende eldre voksne hadde 

reduserte volumer entorhinalt relativt til høytpresterende eldre.  

Flere studier (Cabeza et al. 2002, Rosen et al. 2002) har kun konsentrert seg om 

prefrontal overaktivering, men det er tydelig ut ifra litteraturen at en frontal aktivering ikke 

kan forstås isolert. Flere studier peker på et medial parietal-frontal cortex nettverk og 

posterior-anterior skift i aldring (PASA) involvert i hukommelsesprossering. I en fMRI-studie 

undersøkte Gutchess et al. (2005) sammenhengen mellom aktivering i PFC og andre områder 

av hjernen. De fant en sammenheng mellom overaktivering av PFC og underaktivering av 

medial temporallappen (MTL). Gode hukommelsesprestasjoner hos unge voksne var assosiert 

med større aktivering i MTL områder enn hos eldre voksne. Gode hukommelsesprestasjoner 

hos eldre voksne var, i kontrast, assosiert med overaktivering i PFC. Gutchess et al. (2005) 

mener at overaktivering i PFC kompenserer for dysfunksjon i MTL for å støtte gode 

hukommelsesprestasjoner ved aldring, fordi en negativ korrelasjon mellom PFC aktivering og 

MTL aktivering kun ble påvist for de eldre voksne. Cabeza et al. (2004) foreslår at dette kan 
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være et globalt mønster, da de fant økt frontal bilateralitet og redusert hippocampal aktivering 

hos eldre voksne på tvers av flere oppgaver (f.eks, oppmerksomhet, arbeidsminne og 

langtidsminne). I en studie av Davis, Dennis, Daselaar, Fleck & Cabeza (2008) utførte unge 

og eldre voksne en verbal gjenkjenningsoppgave og en visuell perseptuell oppgave. En 

aldersrelatert økning i frontal aktivitet var positivt korrelert med prestasjon, og negativt 

korrelert med aldersrelatert reduksjon i occipital aktivitet kun for de eldre voksne (Davis et 

al., 2008). Dette funnet er konsistent med hypotesen om kompensasjon, altså at aktivering i 

PFC kompenserer for redusert aktivitet i visuelle områder. De tre sistnevnte studiene 

fremhever at det er avgjørende å undersøke funksjonell konnektivitet med alder, da over- eller 

underaktivering kun frontalt, ikke utelukkende kan beskrive hvordan hjernen aldres og 

hvordan dette påvirker kognitiv funksjon.  

Sterke evidens for en kausal sammenheng mellom aktivering av spesifikke områder og 

prestasjon kan komme fra studier som tar i bruk repetert transkraniell magnetisk stimulering 

(rTMS). I en studie av Rossi et al. (2004) ønsket man å undersøke om et tap av asymmetri 

reflekterte kompenserende eller dedifferensierende prosesser. Det ble anvendt TMS i en 

deaktiverende modus, som forstyrrer underliggende nevrale signaler og skaper en virtuell, 

midlertidig ”lesjon” (Reuter-Lorenz & Cappell, 2008). I en visuospatial hukommelsesoppgave 

var rTMS av høyre dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) mer svekkende for gjenhenting 

enn stimulering av venstre DLPFC hos yngre voksne. For friske eldre voksne var rTMS av 

både venstre og høyre DLPFC svekkende. På denne måten bidro begge hemisfærer til 

prestasjon hos eldre voksne, men ikke hos yngre voksne. Denne studien demonstrerte at 

tilleggsaktivering hos eldre voksne i en gjenkjenningsoppgave hadde en direkte funksjonell 

signifikans, og dermed at bilateral aktivering av DLPFC har en kompensatorisk rolle. Når 

man bruker TMS i en aktiverende modus kan dette øke bidraget av underliggende nevralt vev. 

Solé-Padullés et al. (2006) tok i bruk fMRI for å undersøke hvilken effekt rTMS i aktiverende 

modus hadde for hjernefunksjon og hukommelse. Eldre voksne med hukommelsesprestasjon 

innenfor nedre normalområde fikk aktiv rTMS applikert prefrontalt, og prestasjonene deres 

ble signifikant bedre. Dette var fulgt av bilateral prefrontal aktivering (fMRI) relativt til 

tidligere baseline scanning som viste en unilateral aktivering. Disse TMS-studiene gir sterkt 

støtte til kompensasjonshypotesen, og dermed at overaktivering hos eldre voksne både bidrar 

til, og er nødvendig for, gode hukommelsesprestasjoner. 
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1.2.2. Dedifferensiering- og ineffektivitetshypotesene 

Reuter-Lorenz & Lustig (2005) påpeker at selv om overaktivering er kompensatorisk, kan det 

ha en skjult kostnad. Dedifferensering er en alternativ måte å forstå overaktivering på. Man 

antar, i likhet med kompensasjonssynet, at overaktivering er en kompensasjon for funksjonell 

svekkelse og prosesseringssvikt i andre områder i hjernen. Men i motsetning til 

kompensasjonssynet, hevder dedifferenseringssynet at man kan forbedre prestasjon ved å 

redusere kommunikasjon mellom hemisfærene (Daselaar & Cabeza, 2005). Det har blitt 

foreslått at corpus callosum kan fungere som en inhiberende barriere under visse betingelser, 

og at unilaterale aktiveringsmønstre reflekterer en isoleringsmekanisme. På denne måten blir 

prosesser utført av hver hemisfære isolert, for å forhindre potensielt skadende 

interhemisfærisk interferens (Liederman & Meehan, 1986 som sitert i Daselaar & Cabeza, 

2005). Et slikt syn er i konflikt med kompensasjonsperspektivet, da økt symmetri hos eldre 

voksne antas å reflektere en aldersrelatert vanske med å rekruttere spesialiserte nevrale 

mekanismer (Li and Lindenberger, 1999, som sitert i Daselaar & Cabeza, 2005). En bilateral 

aktivering hos eldre voksne kan skyldes region-spesifikk atrofi, ineffektiv bruk av strategier, 

disinhibert eller nonselektiv rekruttering, dedifferensiering, og ikke-funksjonell aktivitet 

(Daselaar, Veltman, Rombouts, Raaijmakers & Jonker, 2003; Logan, Sanders, Snyder, Morris 

& Buckner, 2002; Park et al. 2004). Et viktig skille er at kompensasjonshypotesen antar at 

aldersrelatert økning i PFC aktivitet er kompensatorisk, mens dedifferensieringssynet hevder 

at en slik økning i PFC aktivitet vil kunne være svekkende for prestasjon.  

Dedifferensieringssynet utelukker imidertid ikke muligheter for kompensatoriske mekanismer 

(Rajah & D’Esposito, 2005). 

Empirisk støtte for dedifferensieringshypotesen har blitt demonstrert i studier som 

viser at overaktivering er kompensatorisk for økt ”støy” eller reduksjon i perseptuelle 

prosessers presisjon. I en fMRI-studie av Park et al. (2004) ønsket man å undersøke om 

nevrale strukturer ble mindre funksjonelt differensiert og spesialisert med alder. 

Sammenlignet med de unge voksne som viste spesifikk anatomisk og funksjonell aktivering 

(for ansikter, ord og steder), viste eldre deltakere mindre differensierte aktiveringer av alle 

regionene av interesse, uavhengig av stimulustype. Aldersredusert spesifisitet i ventral visuell 

cortex tas til inntekt for dedifferensieringshypotesen. Aldersrelaterte forandringer i PFC-

funksjon kan reflektere nevral dedifferensering, da mange funn peker på en projeksjon fra 

ventral visuell cortex til PFC områder (Underleider & Mishkin, 1982, som sitert i Rajah & 

D’Esposito, 2005). En studie som støtter en slik tolkning, har observert at dedifferensiering i 
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ventral visuell assosiasjonscortex hos eldre voksne var relatert til en overaktivering i 

prefrontal cortex (Payer et al., 2006). Dette er et overraskende mønster, da volumene til 

ventral visuell og sensorisk cortex i stor grad er bevart ved aldring (Park & Reuter-Lorenz, 

2009). At eldre voksne, og spesielt lavtpresterende eldre, viser en høyre prefrontal aktivering, 

kan reflektere en forandring i kortikal funksjon eller organisasjon som er svekkende for 

hukommelsesfunksjon. En studie som tok i bruk diffusion tensor imaging (DTI) fant en 

negativ korrelasjon mellom strukturell integritet av anterior corpus callosum og 

oppgaverelevant aktivitet i høyre ventrolateral prefrontal cortex (Persson et al., 2006).  Dette 

støtter antagelsen om at høyre prefrontal overrekruttering er et resultat av kortikal 

dedifferensiering, og er evidens for teorien om hemisfærisk isolasjon som nyttig for 

prestasjon. 

Logan et al. (2002) antar at overaktivering kan reflektere en mislykket aktivering av 

nevral aktivitet spesialisert for den aktuelle oppgaven. Park et al. (2004) mener at 

overaktivering skyldes kompensering for reduksjon i perseptuelle prosessers presisjon, men i 

kontrast hevder Logan et al. (2002) at dette kan skyldes at eldre selv ikke klarer å initiere 

effektive innkodingsstrategier. I Logan et al. sin fMRI-studie av episodisk innkoding fant man 

at eldre utviste både en under- og nonselektiv rekruttering av spesifikke regioner innen PFC. 

Eldre viste mindre aktivering av venstre prefrontale områder sammenlignet med yngre under 

en verbal oppgavebetingelse hvor deltagerne selv måtte initierende strategier (intentional). 

Denne forskjellen ble derimot ikke observert når det ble gitt støtte i form av semantisk 

elaborering (incidental). Aldersforskjeller i prestasjoner reflekterer derfor en svikt i eldre 

voksnes evne til selv å initiere kontrollerte prosesseringsstrategier for å støtte prestasjon. En 

nonselektiv rekruttering av områder i høyre frontallapp vedvarte hos de eldre, sammenlignet 

med unge, selv når underrekruttering av venstre prefrontale områder opphørte. Dette funnet er 

konsistent med tidligere studier av hukommelse og aldring som viser at eldre voksne 

rekrutterer områder atypisk for unge (Cabeza et al., 2002). Men Logan et al. forklarer at 

tilleggsaktivering hos eldre voksne ikke alltid utvises av den gruppen som presterer best, og at 

en slik overaktivering kan representere nonselektiv rekruttering av irrelevante eller 

disinhiberte hjerneområder. I en fMRI-studie av innkoding ble eldre og unge voksne gitt en 

semantisk orienteringsoppgave for å støtte episodisk innkoding (Daselaar et al., 2003). I 

motsetning til Logan et al. (2002), fant Daselaar og kollegaer ingen forskjell i prefrontal 

lateralisering mellom yngre og eldre voksne. Men, eldre voksne med dårlig 

hukommelsesprestasjon hadde en redusert aktivitet i MTL. Oppsummert vil dette si at 
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aldersrelaterte svekkelser i episodisk innkoding kan skyldes en kombinasjon av både 

ineffektive innkodingsstrategier og dysfunksjon i MTL. 

I en studie av Morcom et al. (2007) ble det tatt i bruk fMRI for å undersøke 

aldersrelaterte forskjeller i nevrale korrelater av episodisk gjenhenting. Ved å manipulere 

antallet studiepresentasjoner, og analysering kun av bilder som var korrekt identifisert i 

henhold til kilde, kunne de matche eldre og unge voksnes kildeminneprestasjoner. De to 

gruppene rekrutterte mange av de samme områdene, men eldre voksne hadde 

gjenhentingsrelatert økning i aktivitet i bilateral anterior PFC og parietal cortex. Økningen i 

aktivitet hos eldre voksne var både mer vidt distribuert og sterkere enn sammenlignet med de 

unge. Disse funnene tolkes som evidens for aldersrelatert svekkelse i nevral effektivitet, da de 

eldre rekrutterte de samme områdene som de unge, men i større grad til tross for ekvivalent 

kildeminneprestasjon.  

I en nyere fMRI-studie (Duverne, Motamedinia & Rugg, 2009) var aktivering for 

vellykket innkoding av ord mer bilateralt distribuert hos eldre voksne enn hos unge. Denne 

aldersrelaterte forskjellen i aktivering var begrenset til eldre voksne med relativt dårlig 

gjenkjenningshukommelse. De lavtpresterende eldre, sammenlignet med høytpresterende 

eldre og unge, var den eneste gruppen som utviste en høyre prefrontal aktivering. Duverne et 

al. (2009) sine funn indikerer at rekruttering av høyre PFC med økende alder ikke er 

nødvendig for en relativt god prestasjon. Denne studien støtter dermed ikke 

kompensasjonshypotesen. Duverne et al. (2009) mener at resultatet heller ikke entydig støtter 

ineffektivitetsantagelsen. En overrekruttering av høyre prefrontal cortex kan være en adaptiv 

respons som støtter prosessering innenfor et kognitivt domene som har en begynnende 

reduksjon i funksjon, men at en slik overrekruttering ikke alltid er tilstrekkelig. I en ERP-

studie (Walhovd et al., 2006) utførte eldre og unge voksne en visuell gjenkjenningsoppgave. 

Det ble observert at eldre som brukte frontale fremfor hovedsakelig parietale kortikale 

områder, hadde dårligere hukommelse enn de deltakerne på samme alder som brukte de 

samme hjernestrukturene som de unge. Denne studien støtter opp under antagelsen om at et 

”frontalt skifte” (PASA) er relatert til dårligere evne til gjenkjenning, og indikerer 

ineffektivitet heller enn kompensatorisk prosessering. Med andre ord, selv om dette funnet gir 

støtte til ineffektivitetshypotesen, er det fortsatt mulig at dette mønsteret av aktivitet 

reflekterer kompensasjon, dog mislykket kompensasjon.  

Det er en tydelig diskrepans i litteraturen om hvordan man skal tolke overaktivering 

hos eldre voksne. Det kan fremstå som et uendelig antall av mulige aktivering- og 
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deaktiveringsmønstre som assosieres med hukommelsesfunksjon i hjernen. For å utføre en 

oppgave aktiverer eldre voksne mer, mindre eller andre nevrale strukturer sammenlignet med 

unge (Park & Gutchess, 2005). En av hovedutfordringene innenfor kognitiv nevrovitenskap 

om aldring og tolkningen av overaktivering, er metodiske forskjeller. Forskjellen mellom 

fMRI/PET og ERP kan forklare mye av diskrepansen som eksisterer i litteraturen. For det 

første bruker fMRI/PET blodgjennomstrømning som mål på oppgaverelatert hjerneaktivitet 

og er svært spesifikt spatialt, mens ERP bruker pyramidalaktivering og er svært spesifikt 

temporalt. I de siste årene har fMRI vært den dominerende metoden for å undersøke 

overaktivering hos eldre voksne, men ERP er det målet som er tettest relatert til faktisk 

hjerneaktivitet, og vil være en minst like viktig metode som fMRI for å undersøke 

aldersrelatert overaktivering. 

 

1.3. Kildeminne / Recollection 

Episodisk hukommelse er referert til som evnen til å huske ens erfaringer i en spesifikk 

temporal og spatial kontekst (Tulving, 1972, som sitert i Cansino, 2009). Med økende alder er 

det større risiko for glemsel av kildeinformasjon relatert til en episodisk hendelse enn 

hendelsen i seg selv (McIntyre & Craik, 1987). Det har blitt vist i en rekke studier at eldre 

voksne presterer dårligere enn yngre voksne på oppgaver som krever gjenhenting av kontekst 

relatert til en spesifikk hendelse – også referert til som ”recollection” (Spencer & Raz, 1995, 

meta-analyse). 

Flere ERP-studier har observert at stimuli man tidligere har studert og stimuli man 

aldri har sett før (old/new-effekter) utløser ulike typer spenningsforandring i hjernen. Denne 

amplitydeforskjellen er referert til som ’parietal old/new effekten’. Old/new effekten 

manifesterer seg rundt 300-500 ms post stimulus, varer i rundt 500 ms, og har maksimal 

positiv amplityde i posterior områder (Rugg & Doyle, 1992). Parietal old/new effekten er 

størst for stimuli relatert til riktig kildeminne (Ranganath & Paller, 2000; Trott, Friedman, 

Ritter, & Fabiani, 1997; Wilding & Rugg, 1996) og antagelsen er at denne effekten reflekterer 

recollection-basert hukommelse. Tidligere studier som har undersøkt aldringens effekt på 

old/new effekten har kommet frem til sprikende resultater. En studie viste at eldre voksne 

hadde svekket kildeminne både på atferds- og ERP-mål sammenlignet med unge (Wegesin, 

Friedman, Varughese, & Stern, 2002), mens en annen studie viste at eldre voksne hadde lik 

old/new-effekt sammenlignet med de unge (Li, Morcom, & Rugg, 2004). Èn mulig forklaring 
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på slik inkongruens er at disse studiene ikke har undersøkt variabilitet i prestasjoner blant 

eldre voksne.  

Variabilitet kan undersøkes ved å studere hjerneaktivitet separat for høytpresterende 

og lavtpresterende eldre, mens de utfører ulike kognitive oppgaver (Daselaar et al., 2003; 

Cabeza et al., 2002). Høy grad av interindividuell variabilitet hos eldre voksne har blitt 

observert både i underliggende strukturer (Raz et al., 2005; Van Petten, 2004) og kognitiv 

prestasjon (Friedman, 2003; Rypma & D’Esposito, 2000; Cabeza et al., 2002; Davidson & 

Glisky, 2002; Daselaar et al., 2003; Duarte, Ranganath, Trujillo & Knight, 2006). I en ERP-

studie som klassifiserte de eldre basert på atferdsprestasjon knyttet til den eksperimentelle 

oppgaven (Duarte et al. 2006), undersøkte man hvordan normal aldring hadde ulik effekt på 

recollection- og familiaritetsbasert gjenkjenning. De høytpresterende eldre, i likhet med de 

unge, utviste en sen posterior maksimal recollectioneffekt. Det var ingen topografisk forskjell 

mellom høytpresterende eldre og unge, og tolkes i retning av at recollection støttes av de 

samme nevrale nettverkene. I kontrast, recollection hos lavtpresterende eldre var assosiert 

med en frontalt distribuert negativitet, ikke observert hos verken høytpresterende eldre eller 

unge. Denne studien belyser viktigheten av utforskingen av prestasjonsvariabilitet innenfor 

normal aldring, og hvordan en slik variabilitet gir utslag i alderens effekt på underliggende 

prosesser relatert til episodisk hukommelse.  

Selv om episodisk hukommelse er en kognitiv funksjon som svekkes betydelig med 

økende alder, er det knyttet usikkerhet til når en eventuelt aldersrelatert kompensasjon eller 

ineffektivitet starter.  Et stort antall studier har sammenlignet unge voksne (vanligvis under 30 

år) med eldre voksne (vanligvis over 60 år) mens de utfører kildehukommelsesoppgaver 

(Cansino, 2009). En studie har vist at en aldersrelatert reduksjon i kildeminneprestasjon 

starter i 60-70 årene (Uttl & Graf, 1993), mens to andre studier har rapportert om gradvis 

reduksjon med alder (Moore et al., 1984 som sitert i Cansino, 2009; Salthouse, Kausler & 

Saults, 1988). Verhaeghen og Salthouse (1997) påpeker at reduksjon i kildeminne ikke 

nødvendigvis følger en lineær trend. I deres meta-analyse av 91 studier ble det vist at 

episodisk hukommelse følger en moderat reduksjon frem til 50 års alderen, og at den øker 

deretter. I en nyere atferdsstudie (Cansino, 2009) med 552 deltagere i alderen 20 til 80 år, fant 

man en gradvis reduksjon i kildeminneprestasjon, og at denne reduksjonen startet allerede i 

30-årene. Dette peker på en stor diskrepans i litteraturen om når en eventuell aldersrelatert 

reduksjon i episodisk hukommelse starter, og om en slik tidlig reduksjon er relatert til 

underliggende nevrale korrelater.  
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1.4. Problemstillinger og prediksjoner  

Det er svært begrenset kunnskap om middelaldrende voksne (40-60 år). De eldre deltagerne i 

denne studien er mellom 50 og 60 år, altså middelaldrende, og en slik aldersgruppe kan kaste 

lys over om den sviktende evnen til å huske kontekstuelle aspekter er beskrivende for hele 

livsløpet eller begrenset til høy aldring. Det er også usikkert om en aldersrelatert forandring 

best forklares ut fra normal eller patologisk aldring. Det vil derfor være et viktig fokus på om 

en slik aldersrelatert forandringer forekommer i en tidlig aldringsprosess, og om slike 

forandringer kun gjelder for visse undergrupper av eldre. En undersøkelse av interindividuell 

variabilitet selv blant friske eldre voksne, kan gi kunnskap om tidlige markører for 

Alzheimers sykdom (AD) og mild kognitiv svikt (MCI). En forståelse for hvilke mønstre av 

forandring som er fordelaktig for kognitiv prestasjon eller ikke, vil øke vår forståelse for 

hvordan hjernen fungerer gjennom livsløpet, og hvilke endringer som indikerer negative eller 

patologiske forandringer. 

Det overordnede målet med studien var å finne ut om aldringsrelaterte endringer i 

nevral aktivitet best kan forklares ut ifra kompenserings- eller 

dedifferensierings/ineffektivitetshypotesen. ERP ble registrert fra unge (20-30 år) og 

middelaldrende (50-60 år) deltagere mens de utførte en visuell hukommelsesoppgave designet 

for å måle aktivitet knyttet til familiaritet vs. recollection-relaterte kognitive prosesser. I første 

omgang forventet vi en generell forskjell i nevral aktivitet knyttet til recollection mellom 

middelaldrende og unge voksne. Vi antok imidlertid at denne forskjellen ikke ville være 

veldig sterk, da middelaldrende og ikke eldre deltagere ble undersøkt. Mange tidligere studier 

har testet forskjeller mellom eldre (M: 69,3, M: 70.8, i Duarte et al., 2006; M: 69.2, i Davis et 

al., 2008) og yngre i ERP-signatur. Vi ønsket imidlertid å teste om signifikante forskjeller 

kunne finnes allerede hos middelaldrende deltagere. Selv om et betydelig antall studier peker 

på en svekket eller redusert old/new-effekt hos eldre voksne, er det svært få studier som har 

undersøkt hukommelsesrelatert hjerneaktivitet og variabilitet i prestasjoner. Eldre voksne blir 

ofte studert som en homogen gruppe, men Friedman (2003) peker på en bemerkelsesverdig 

variabilitet blant eldre voksne. Det vil derfor være informativt å dele opp de middelaldrende 

voksne i en høyerepresterende og en laverepresterende gruppe, for å undersøke om gruppene 

har forskjellige aktivitetsmønstre, og hvordan de i så fall er ulike. 

Ved å undersøke aktiveringsmønstre relatert til en kildeminneoppgave og dens 

relasjon til atferdsprestasjon blant høyere- og laverepresterende middelaldrende, kan vi 

undersøke om aldersrelaterte forandringer reflekterer kompensasjon eller 
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dedifferensiering/ineffektivitet. I følge kompensasjonshypotesen, vil eldre med et mønster av 

aktivering for recollection som er forskjellig fra de yngre prestere best. I henhold til 

ineffektivitetshypotesen vil derimot de eldre med et alternativt aktiveringsmønster prestere 

dårligst. Et viktig spørsmål blir: Hvilken av de to gruppene av middelaldrende voksne har et 

annerledes aktiveringsmønster av recollection sammenlignet med de unge, og hvordan er 

dette relatert til prestasjon? Det har blitt observert at eldre utviser et aldersrelatert posterior-

anterior skifte, men det er knyttet usikkerhet til hvordan man skal forstå dette fenomenet. I 

henhold til kompensasjonshypotesen antar man at eldre med et skift fra mer posterior 

aktivering til anterior aktivering vil prestere best, men i henhold til ineffektivitetshypotesen 

antar man at et slikt skifte hos eldre er knyttet til dårligere prestasjoner. Et annet viktig 

spørsmål blir derfor: Hvilken av de to gruppene av middelaldrende voksne utviser et 

posterior-anterior skifte sammenlignet med de unge, og hvordan er dette relatert til 

prestasjon? I denne oppgaven vil jeg forsøke å kaste lys over disse spørsmålene knyttet til den 

funksjonelle signifikansen av eventuelle aktivitetsforskjeller mellom unge og middelaldrende 

deltagere. 

 

2. Metode 

 

2.1. Utvalg 

161 personer (68 menn) ble rekruttert gjennom avisannonser. Inklusjonskriteriene var alder 

mellom 20 og 60 år, norsk som morsmål og høyrehendthet. Eksklusjonskriterier var 

fargeblindhet, episoder med bevisstløshet av varighet over 15 minutter som følge av 

hodetraume, og/eller pågående medikamentell behandling for psykiske eller sentralnervøse 

lidelser. Studien er tilrådd av regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK sør). 

Alle deltakerne underskrev informert samtykke før testing. Testprotokollen ble 

gjennomført i løpet av to separate dager. For estimering av generelt evnenivå ble det brukt 

Wechsler Abbreviated Scales of Intelligence (WASI; Wechsler, 1999); ordforståelse, likheter, 

matriser og terningmønster. Alle deltakerne fylte ut Beck Depresjonsinventorium (BDI) (Beck 

& Steer, 1987), og deltakere over 40 år ble screenet med Mini Mental Status (MMS) 

(Folstein, Folstein, & McHugh, 1975). Eksklusjonskriteriene var >16 poeng på BDI og/eller 

<26 på MMS, og ingen av deltagerne ble ekskludert på bakgrunn av disse kriteriene. Basert 

på strukturelle MR undersøkelser (MRI) ble det foretatt radiologisk vurdering av alle 
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deltakerne v/ radiolog Paulina Due-Tønnessen på Rikshospitalet. En deltaker ble ekskludert 

med bakgrunn i denne vurderingen. 

Andre studier som har undersøkt variabilitet har delt opp de eldre deltagere basert på 

nevropsykologiske testresultater, mer spesifikt hukommelsesoppgaver ment å tappe 

langtidsminne (Cabeza et al. 2002). Daselaar & Cabeza (2005) påpeker at nivåer av aktivering 

er svært sensitiv til eksperimentelle betingelser, og at sammenligning av individer som utviser 

mer eller mindre aktivitet under en spesifikk oppgave derfor er vanskelig å generalisere. I 

stedet for å dele opp høyt- og lavtpresterende individer på bakgrunn av oppgaven relatert med 

aktivering, kan man løse problemet ved å skille individer på grunnlag av prestasjoner på et 

testbatteri av nevropsykologiske oppgaver som er standardisert. Walhovd et al. (2006) 

presiserer også at inkluderingen av en global skåre kan øke den eksterne validiteten til ERP 

old/new effekten, og på den måten vise seg relatert til en mer global 

informasjonsprosesseringsevne.  

På bakgrunn av dette har de middelaldrende voksne i denne studien blitt delt opp i 

høyere- og laverepresterende grupper på bakgrunn av nevropsykologiske testrestulater. 

Råskårer fra WASI (ordforståelse, likheter, matriser, terninger) og CVLT (innlæring, 5.min, 

30.min) ble standardisert gjennom z-transformering og gjort om til 3 sumskårer (VIQ, PIQ, 

CVLT) for alle deltagere. Alle middelaldrende voksne over 49 år ble selektert ut til videre 

gruppefordeling av høyere- og laverepresterende middelaldrende voksne. Det må poengteres 

at det ikke er snakk om patologisk lavtfungerende, da våre middelaldrende er godt screenet, 

og for eksempel ikke opplever subjektive hukommelsesproblemer. Laverepresterende 

middelaldrende ligger innenfor normalvariasjonen, som er tydelig ut fra gjennomsnittlig IQ 

skåre fra WASI (M: 101, SD = 5.9). Det er derfor snakk om lavere fungerende relativt til de 

høyerepresterende middelaldrende i vårt utvalg, og ikke i forhold til den generelle 

populasjonen. Alle middelaldrende voksne med > 0 på alle 3 sumskårer ble klassifisert som 

høyerepresterende, mens alle middelaldrende voksne med < 0 på alle 3 sumskårer ble 

klassifisert som laverepresterende. 14 deltakere kvalifiserte som høyerepresterende 

middelaldrende og 13 deltakere kvalifiserte som laverepresterende middelaldrende basert på 

de nevropsykologiske testkriteriene nevnt ovenfor. Demografiske data, screening- og 

nevropsykologiske testresultater gjengis nedenfor i tabell 1. Én deltager klassifisert som 

laverepresterende ble ekskludert på bakgrunn av manglende responser. To unge deltagere ble 

ekskludert etter utforsking av uteliggere i amplitydedifferanse, og på bakgrunn av teknisk feil 

ved ERP-registrering.  
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Tabell 1 viser demografiske data, screeningverktøy og nevropsykologiske testresultater. 

 

 
 

2.2. Elektroencephalogram (EEG) og hendelsesrelaterte potensialer (ERP) 

Elektroder som er festet på overflaten til en persons skalle og koblet til en forsterker avslører 

et mønster av spenningsforandring over tid. Det er en slik kontinuerlig registrering av 

hjernens elektriske spenningsforandringer som kalles elektroencephalogram (EEG) (Coles & 

Rugg, 1995; Luck, 2005). Relasjonen mellom hva som foregår i hjernen og hva vi observerer 

på skallen er ikke fullstendig klar, men visse punkter har man god kunnskap om. I råformat er 

EEG et grovt mål på hjerneaktivitet og representerer postsynaptiske potensialer fra et stort 

antall nevroner. De individuelle nevronene som utgjør en slik populasjon må være 
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synkronisert aktive, og ha en spesifikk geometrisk konfigurasjon, hvis de skal produsere et 

felt som kan måles på skallen. Nevronene må være konfigurert på en slik måte at de 

individuelle elektriske feltene summeres til et dipolart felt. En slik konfigurasjon er kjent som 

et ’åpent felt’ og involverer vanligvis at nevroner er orientert parallelt. Dette forekommer 

oftest i de kortikale pyramidalcellene, fordi de er justert vinkelrett i forhold til overflaten til 

cortex. Summeringen av individuelle dipoler kompliseres av det faktum at cortex er foldete 

(Coles & Rugg, 1995; Luck, 2005). 

Ved å ekstrahere epoker av EEG som er relatert til en hendelse av interesse, lager man 

gjennomsnitt av hjerneaktiviteten for å luke ut aktivitet som ikke er relatert. Resultatet er 

hendelsesrelaterte potensialer (event-related potentials, ERP) som representerer 

hjerneaktiviteten relatert til den spesifikke hendelsen (Luck, 2005). ERP-studier av 

hukommelse legger noen generelle antagelser om forholdet mellom ERP og kognitiv 

prosessering til grunne: Det er en sammenheng mellom en ERP effekts amplityde (µV) og 

latens (ms), og styrken og timingen til aktiviteten som den nevrale populasjonen genererer. 

ERP-effekter med kvalitativ ulik skalledistribusjon reflekterer ulike mønstre av nevral 

aktivitet i hjernen. Ulike mønstre av nevral aktivitet reflekterer sannsynligvis forskjellige 

funksjonelle kognitive prosesser (Rugg, 1995).  

 

2.3. Prosedyre og stimuli 

Paradigmet var en modifisert versjon av gjenkjenningsoppgaven som ble brukt i Duarte et al. 

(2006), som i senere analyser gjorde det mulig å skille ut bilder som var korrekt gjenkjent 

basert på identifisering av et av to kontekstuelle aspekter (recollection). EEG ble kontinuerlig 

registrert under hele paradigmet, og kontroll av stimuluspresentasjon og loggføring av alle 

atferdsdata ble gjort med E-prime (Psychology Software Tools Inc., www.pstnet.com). 

Den totale varigheten av det aktuelle eksperimentelle paradigmet var ca 30 minutter; 

innlæringen varte 10 minutter og gjenkjenningstesten varte 20 minutter. To urelaterte 

oppgaver med total varighet på ca 45 min ble gjennomført i intervallet mellom innkoding og 

gjenhenting. Alle deltakerne satt i en komfortabel stol ca 60 cm fra dataskjermen. De 

elektrofysiologiske registreringene ble gjort i et elektrisk skjermet og lydisolert rom 

(Faradaybur). Deltakerne responderte til stimuli ved å trykke med høyre hånd på en 

responsboks, og de fikk instruksjon om å minimere all unødvendig bevegelse. Alle deltakerne 

fullførte både innkodings- og gjenhentingsdelen av paradigmet.  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=externObjLink&_locator=url&_cdi=4861&_plusSign=%2B&_targetURL=http%253A%252F%252Fwww.pstnet.com�
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Stimuli i den aktuelle oppgaven var håndtegnede figurer i sort på hvit bakgrunn. 

Figurene ble tegnet av en profesjonell illustratør (Markus Wærland), og ble utformet i den 

hensikt å ha en høy grad av konkrethet og visualiserbarhet.  

En skjematisk fremstilling av paradigmet er vist nedenfor i figur 1. Innkodingsdelen 

ble delt i to med 75 bilder i hver blokk i pseudorandomisert rekkefølge. Deltakerne fikk 

beskjed om at de ville bli spurt om de husket disse bildene ved en senere anledning, samt 

hvilken blokk figuren ble presentert i. Hvert bilde ble vist i 1000 ms med et responsrom på 

1000 ms, og med en inter-stimuli intervall (ISI) mellom 700 og 3600 ms. I den første blokken 

skulle deltakerne evaluere om bildet de så representerte noe de kunne løfte med én hånd, og 

etter en tvunget 60 sekunders pause kom neste blokk hvor deltakerne skulle vurdere om bildet 

de så representerte noe de kunne få plass til i en bil. Responsalternativene var i begge 

blokkene ja eller nei, i henhold til begge evalueringsaspektene. Denne evalueringsoppgaven 

ble inkludert for å kontrollere prosesseringsdybde og gi kontekstuell informasjon knyttet til 

hver stimulus.  

Gjenkjenningsdelen besto av 100 studerte bilder fra innkodingsdelen og 100 nye bilder 

i en pseudorandomisert sekvens. Hvert bilde ble vist i 1000 ms med et responsrom på 1500 

ms, og med en ISI mellom 700 og 3600 ms. Deltakerne vurderte først om bildet de ble vist 

hadde blitt vist tidligere i innkodingsdelen (gjenkjenning). Hvis deltakerne responderte nei 

(”dette bildet har jeg aldri sett før”) ble de vist et nytt bilde. Hvis deltakerne responderte ja 

(”dette bildet har jeg sett før”) ble de stilt oppfølgingsspørsmål som ble vist på skjermen: 

”Husker du hvilket spørsmål du besvarte da du så dette bildet forrige gang? Tast 1 hvis ”Kan 

du løfte det med en hånd?”, tast 2 hvis ”Får dette plass i en bil?” eller Tast 3 hvis ”Husker 

ikke.” Presentasjon av instruksjon ble avsluttet ved registrering av respons. Formålet med 

dette oppfølgingsspørsmålet var å teste kildeminnet knyttet til den kontekstuelle 

informasjonen under innlæringen. 
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Figur 1 viser en skjematisk fremstilling av hukommelsesparadigmet med eksempler på innkoding og 

gjenhenting. 

 

2.4. EEG-registrering og ERP-analyse 

EEG ble kontinuerlig registrert fra 128 Ag/AgCl-elektroder i en EasyCap montage No. 15 

(http://www.easycap.de/easycap/). Impedansen ble generelt målt til å være < 10 kΩ. Alle 

elektroder ble referert til venstre mastoide. EEG ble digitalisert online med en 

temporaloppløsning på 1000 Hz (1000 registreringer per sekund) og filtrert med et online 40 

Hz low pass-filter. Vertikal elektrookulogram (VEOG) ble registrert fra to bipolare elektroder, 

supraorbital (X1) og infraorbital (X2), festet ved venstre øye. Signalene ble forsterket med 

Neuroscan Synamps 2 (Neuroscan Inc.). 

Det ble brukt et zero-phase digitalt band-pass filter med en setting fra 0.5 til 30 Hz 

(12db per oktav). Epoker på 1400 ms [-100, 1300 relativt til onset av stimulus] ble 

baselinekorrigert i henhold til et 100 ms prestimulusintervall. Det ble korrigert for lineær drift 
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gjennom hele epoken. Epoker med amplityde ±100 µV ble ekskludert fra videre analyser og 

øyebevegelser ble korrigert for i henhold til Semlitsch et al. (1986). Gjennomsnittlig antall 

aksepterte recollection-trials var for unge 47. 

ERP til bilder ble averaged separat for deltagernes ulike responser. ”Ja”- og ”Nei”-

responser i gjenkjenningsdelen av paradigmet ble klassifisert som en av fem ulike kategorier. 

For bilder tidligere presentert i innkodingsdelen ble ja-responser kategorisert som ”Hits” og 

nei-responser kategorisert som ”Miss”. Hits ble i tillegg kategorisert som ”Recollection” hvis 

deltagerne ga korrekt kontekstuell vurdering av hvor de hadde sett bildet tidligere. For bilder 

som ikke tidligere var presentert i innkodingsdelen ble ja-responser kategorisert som ”False 

Alarm”, og nei-responser kategorisert som ”Correct Rejection”. Alle reaksjonstider er knyttet 

til ”ja” eller ”nei-”responser, derfor er reaksjonstider relatert til ”Recollection” sortert etter 

første vurdering av et bilde. 

 

2.5. Statistiske analyser 

For å undersøke muligheten for potensielle gruppeforskjeller i recollectioneffekten ble 

elektrodene F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, Pz, og P4 valgt ut. For å undersøke topografisk 

distribusjon av aktivering ble gjennomsnittlig amplityde delt opp i Regioner (Anterior [F3, Fz, 

F4], Sentral [C3, Cz, C4] og Posterior [P3, Pz, P4]), hvor gjennomsnittlig aktivering fra de tre 

aktuelle elektrodene ble slått sammen. Dette ble utført for å redusere antall elektroder og 

skape et mer reliabelt mål. Ved bruk av ANOVA ble alle resultater Greenhouse-Geisser-

korrigert. Videre ble gjennomsnittlig ERP-amplityde for bilder assosiert med Recollection-

responser og Correct Rejection-responser delt opp i 200 ms tidsvinduer, fra 300 ms til 1100 

ms post stimulus. Dette ble utført for å undersøke variabilitet i recollectioneffekten over tid. 

Lengden på tidsspennet ble valgt for å fange opp variabilitet i en veldokumentert parietal 

old/new-effekt som forekommer mellom 500 og 800 ms post stimulus (Rugg & Doyle, 1992), 

og som har blitt spesifikt relatert til recollection (Wilding, 2000). 

Lateraliseringseffekter ble undersøkt med en treveis ANOVA med Region (Anterior 

[F3, F4], Sentral [C3, C4], og Parietal [P3, P4]) x Lateralisering (Venstre, Høyre) x 

Betingelse (Recollection [REC], Correct Rejection [CR]) innenfor hvert tidsvindu hvor en 

signifikant recollectioneffekt ble funnet. Kjønnseffekter ble undersøkt ved hjelp av treveis 

ANOVA analyser (Region [anterior, sentral, posterior] x Betingelse [REC, CR] x Kjønn 

[Kvinner, Menn]) for alle tidsvinduer med signifikant recollectioneffekt. For å stadfeste en 

signifikant recollectioneffekt i datamaterialet ble det utført en treveis ANOVA med Region 
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(Anterior, Sentral, Posterior) x Tid (300-500, 500-700, 700-900, 900-1100 ms) x Betingelse 

(REC, CR). Det ble også utført en toveis ANOVA (Region x Betingelse) for hvert av de fire 

ulike tidsvinduene (300-500, 500-700, 700-900, 900-1100 ms) for å undersøke i hvilke 

tidsvinduer recollectioneffekten var signifikant. For å undersøke hvordan de middelaldrende 

og unge var forskjellige ble det ble utført en within-group toveis ANOVA med Betingelse 

(REC, CR) x Region (anterior, sentral, posterior) for hver gruppe separat over alle tre 

tidsvinduer. Dette ble utført for å undersøke topografiske forskjeller i recollectioneffekten 

mellom gruppene. Regioner med størst effektstørrelse innenfor et tidsvindu som utviste 

reliabel recollectioneffekt definerte topografisk maksima for de ulike gruppene.  

For å undersøke i hvilke tidsvinduer de middelaldrende og unge hadde signifikant 

Posterior-anterior topografi ble det utført en enveis ANOVA for recollectioneffekten 

(differansedata, REC – CR) med faktoren Posterior-anterior kontrast (Posterior [P3, Pz, P4], 

Anterior [F3, Fz, F4]) separat for de ulike gruppene over 200 ms tidsvinduer fra 300 til 900 

ms. For å stadfeste om det var gruppeforskjeller i Posterior-anterior topografi ble det utført en 

toveis ANOVA for recollectioneffekten (differansedata, REC – CR) med faktorene Posterior-

anterior kontrast (Posterior [P3, Pz, P4], Anterior [F3, Fz, F4]) x Gruppe (Unge vs 

Høyerepresterende, Unge vs. Laverepresterende) over alle tidsvinduene (300-500, 500-700, 

700-900 ms). Ved tilfeller av signifikante interaksjoner mellom Posterior-anterior topografi 

og Gruppe ble det utført en tohalet t-test for anterior og posterior amplityde for å stadfeste hva 

som utgjorde signifikante interaksjonseffekter. Vi ønsket videre å undersøke om anterior 

aktivering hadde sammenheng med hukommelsesprestasjon. Det ble utført en bivariat 

korrelasjonsanalyse mellom anterior amplityde relatert til recollection-responser (Anterior 

[F3, Fz, F4]) og hukommelsesprestasjon (gjenkjenning og kildeminne) for hver gruppe 

separat over alle tre tidsvinduer (300-500, 500-700, 700-900 ms). 

 

3. Resultater 

 

3.1. Atferdsresultater 

Gjennomsnittlig antall responser for recollection, miss, correct rejection og false alarm for 

alle tre gruppene er gjengitt nedenfor i tabell 2. ANOVA med Vurderingstype (Recollection, 

Miss, Correct Rejection, False Alarm) og Gruppe viste en hovedeffekt av Vurdering (F[3,22] 

= 416.655, p < .0001) og Gruppe (F[2,74] = 5.296, p = .007). Det ble utført en subsidiær t-test 

som viste at det ikke eksisterte signifikante forskjeller mellom unge og høyerepresterende 
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middelaldrende i gjennomsnittlig antall responser for Recollection (p = .310), men begge 

disse gruppene hadde flere Recollection-responser sammenlignet med laverepresterende 

middelaldrende (respektivt, p = .000, p = .034). Laverepresterende middelaldrende hadde flere 

gjennomsnittlige Miss-responser enn både unge og høyerepresterende middelaldrende 

(respektivt, p = .002, p = .006), men det eksisterte ingen signifikant forskjell mellom unge og 

høyerepresterende middelaldrende (p = .929). Unge hadde signifikant flere Correct rejection 

responser enn laverepresterende middelaldrende (p = .000), men det var ingen forskjell 

sammenlignet med høyerepresterende middelaldrende (p = .122). Laverepresterende 

middelaldrende hadde en trend til flere Correct Rejection-responser enn høyerepresterende 

middelaldrende (p = .055). Det var ingen signifikant forskjell mellom lavere- og 

høyerepresterende middelaldrende i antall False alarm-responser (p = .241), men begge hadde 

flere responser enn de unge (respektivt, p = .000, p = .034). De unge og høyerepresterende 

middelaldrende presterte altså jevnt over ikke signifikant forskjellig, mens de 

laverepresterende middelaldrende fungerte dårligere enn begge de to andre gruppene.  

 

Tabell 2 viser antall recollection, miss, correct rejection og false alarm-responser samt 

korresponderende reaksjonstider for unge, høyerepresterende og laverepresterende middelaldrende.  

 
 

3.2. ERP-resultater 

For å undersøke lateraliseringseffekter ble det utført en treveis ANOVA med Region (anterior 

[F3, F4], sentral [C3, C4], og parietal [P3, P4]) x Lateralisering (venstre, høyre) x Betingelse 

(REC, CR) innenfor tre tidsvinduene. Det var ingen signifikante hovedeffekter av lateralitet i 
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noen av tidsvinduene (300-500 ms: F[1,76] = 2.211, p = .141, 500-700 ms: F[1,76] = 0.207, p 

= .650, 700-900 ms: F[1,76] = 0.002, p = .968). Lateralitet ble ikke videre utforsket. Det ble 

utført separate treveis ANOVA analyser i tre tidsvinduer (300-500, 500-700, 700-900 ms) 

med Region x Betingelse x Kjønn, og ingen signifikante interaksjonseffekter av kjønn ble 

funnet i noen av tidsvinduene (alle p > .05). Kjønn ble derfor ikke inkludert som en variabel i 

videre analyser. 

 

3.2.1. Aldersrelatert forandring i recollectionaktivering 

For å stadfeste en recollectioneffekt i datamaterialet ble det utført en treveis ANOVA med 

Region (Anterior, Sentral, Posterior) x Tid (300-500, 500-700, 700-900, 900-1100 ms) x 

Betingelse (REC, CR) som viste en hovedeffekt av Betingelse (F[1,76] = 38.802, p < .001). 

Det var også en signifikant interaksjon mellom Betingelse x Region (F[2,152] = 9.539, p = 

.001), og Betingelse x Tid (F[2,152] = 26.600, p < .001). Subsidiær toveis ANOVA med 

Region x Betingelse over 200 ms tidsvinduer fra 300 til 1100 ms viste at det var en signifikant 

recollectioneffekt, en relativt høyere amplityde for recollection enn correct rejection, i 

tidsrommene 300-500 ms (F[1,76] = 10.726, p = .002), 500-700 msk (F[1,76] = 64.849, p = 

.000) og 700-900ms (F[1,76] = 39.401, p = .000). Det var derimot ikke en signifikant 

recollectioneffekt i tidsvinduet 900-1100 ms (F[1,76] = 0.952, p = .332). Dette siste 

tidsvinduet ble i videre analyser derfor ikke inkludert, og en signifikant recollectioneffekt kan 

dermed sies å ha blitt etablert i de øvrige tidsvinduene. Dette indikerer at paradigmet har gitt 

valide responser. Visuell inspeksjon av grand average kurver for unge, for bilder relatert til 

recollection og correct rejection-responser på Pz-elektroden, viste en uttalt positiv 

amplitydedifferanse i tidsrommet 500 ms til 900 ms post stimulus (Fig. 2).  

En toveis ANOVA analyse med faktorene Region x Betingelse ble utført separat for 

de ulike gruppene over 200 ms tidsvinduer fra 300 til 900 ms for å undersøke topografiske 

forskjeller. ERP for bilder som utløster recollection- og correct rejection-responser er vist for 

unge i figur 2. For unge var det en signifikant hovedeffekt av Betingelse i tidsvinduet 300-

500 ms kun for sentral og posterior region. I tidsvinduet 500-700 ms var det en signifikant 

hovedeffekt av Betingelse i alle regioner. Det var også en signifikant hovedeffekt av 

Betingelse i alle regioner i tidsvinduet 700-900 ms. Statistikk for signifikante 

recollectioneffekter i de ulike tidsvinduene er for unge deltakere vist i tabell 3. Oppsummert, 

de unge hadde en vidt distribuert recollectioneffekt med en sentral-posterior maksima i 

tidsrommet 300-900 ms. 
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Samme toveis ANOVA analyse over 200 ms tidsvinduer fra 300 til 900 ms ble 

gjennomført for høyerepresterende middelaldrende. ERP for bilder som utløster recollection- 

og correct rejection-responser er vist for høyerepresterende i figur 3. I tidsvinduet 300-500 

ms var det en signifikant hovedeffekt av Betingelse kun i posterior region. I tidsrommet 500-

700 ms var det en signifikant hovedeffekt av Betingelse i alle regionene. I tidsrommet 700-

900 var det en signifikant hovedeffekt av Betingelse kun for sentral region. Statistikk for 

signifikante recollectioneffekter i de ulike tidsvinduene er for høyerepresterende 

middelaldrende vist i tabell 3. Oppsummert, de høyerepresterende middelaldrende hadde en 

vidt distribuert recollectioneffekt med sentral-posterior maksima i tidsvinduet 300-900 ms. 

Samme toveis ANOVA analyse over 200 ms tidsvinduer fra 300-900 ms ble 

gjennomført for laverepresterende middelaldrende. ERP for bilder som utløster recollection- 

og correct rejection-responser er for laverepresterende vist i figur 4. I tidsvinduet 300-500 ms 

var det ingen signifikant hovedeffekt av Betingelse i noen av regionene. I tidsrommet 500-700 

ms var det en signifikant hovedeffekt av Betingelse kun i anterior region. Samme gjaldt for 

tidsrommet 700-900 ms, hvor det kun var en signifikant hovedeffekt av Betingelse i anterior 

region. Statistikk for signifikante recollectioneffekter i de ulike tidsvinduene er for 

laverepresterende vist i tabell 3. Oppsummert, de laverepresterende middelaldrende hadde en 

anterior lokalisert recollectioneffekt i tidsvinduet 500-900 ms. 
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Figur 2. Unge: Grand average ERP-kurver for bilder relatert til recollection-responser (rød) og 

correct rejection-responser (grønn). De unge hadde en vidt distribuert recollectioneffekt med en 

sentral-posterior maksima i tidsrommet 300-900 ms. 
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Figur 3. Høyerepresterende middelaldrende: Grand average ERP-kurver for bilder relatert til 

recollection-responser (rød) og correct rejection-responser (grønn). Høyerepresterende middelaldrende 

hadde en vidt distribuert recollectioneffekt med en sentral-posterior maksima i tidsrommet 300-900 

ms. 
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Figur 4. Laverepresterende middelaldrende: Grand average ERP-kurver for bilder relatert til 

recollection-responser (rød) og correct rejection-responser (grønn). Laverepresterende middelaldrende 

har en anterior lokalisert recollectioneffekt i tidsvinduet 500-900 ms. 
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Tabell 3 angir statistisk signifikante regioner av recollectioneffekten i tre ulike tidsvinduer separat for 

unge, høyere- og laverepresterende middelaldrende. 

 
  

Oppsummert, høyerepresterende middelaldrende utviste en tilsynelatende lik topografi 

av recollectioneffekt sammenlignet med de unge, hvor begge hadde en vidt distribuert 

recollectioneffekt med maksima sentral-posterior i tidsvinduet 300-900 ms. I kontrast utviste 

de laverepresterende en anteriorlokalisert recollectioneffekt, et tilsynelatende annerledes 

aktiveringsmønster sammenlignet med unge, i tidsvinduet 500-900 ms. Skalletopografi av 

recollectioneffekten for unge, høyere- og laverepresterende middelaldrende er vist i figur 5. 
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Figur 5. Topografisk distribusjon av elektrofysiologiske potensialer målt for recollectioneffekten 

(differansedata: REC – CR) til unge, høyere- og laverepresterende middelaldrende. Topografiske kart 

(sett ovenfra) illustrerer for hver gruppe separat hvor recollectioneffekten er topografisk mest uttalt 

(positivt potensial vist i rødt/gult), og i hvilket tidsvindu recollectioneffekten er statistisk signifikant. 

Grand Average ERP-kurver er vist for hver gruppe separat fra regionen hvor recollectioneffekten har 

størst effektstørrelse. Duarte et al. (2006) har fremstilt skalledistribusjon av recollectioneffekten på 

lignende måte. Laverepresterende middelaldrende har en uttalt anterior lokalisert recollectioneffekt, i 

kontrast til høyerepresterende middelaldrende og unge som har en mer sentral-parietal lokalisert 

recollectioneffekt. 
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3.2.2. Aldersrelatert forandring i posterior-anterior topografi 

Det ble utført en ANOVA med recollectioneffekten (differansedata, REC – CR) for Posterior-

anterior kontrast (Posterior [P3, Pz, P4], Anterior [F3, Fz, F4]) separat for de ulike gruppene 

over 200 ms tidsvinduer fra 300 til 900. For de unge var det en signifikant Posterior-anterior 

topografi i alle tidsvinduene (300-500 ms: (F[1,50] = 19.486, p = .000), 500-700 ms: (F[1,50] 

= 4.614, p = .037), og 700-900 ms: (F[1,50] = 12.448, p = .001)). For de høyerepresterende 

middelaldrende var det kun en signifikant Posterior-anterior topografi i tidsvinduet 300-500 

(F[1,13] = 14.424, p = .002), men ikke i de to siste tidsvinduene (500-700 ms: (F[1,13] = 

0.098, p = .759), og 700-900 ms: (F[1,13] = 1.138, p = .305)). For de laverepresterende 

middelaldrende var det ingen signifikant Posterior-anterior topografi i noen av tidsvinduene 

(300-500 ms: (F[1,11] = 0.096, p = .762), 500-700 ms: (F[1,11] =3.693, p = .081), og 700-900 

ms: (F[1,11] = 2.294, p = .158)). 

Posterior-anterior topografi ble sammenlignet direkte mellom middelaldrende og unge. 

Det ble utført en toveis ANOVA for recollectioneffekten (differansedata: REC – CR) med 

faktorene Posterior-anterior kontrast (Posterior [P3, Pz, P4], Anterior [F3, Fz, F4]) x Gruppe 

(Unge, Høyerepresterende) over alle tidsvinduene (300-500, 500-700, 700-900 ms). 

Sammenligningen av unge og høyerepresterende viste ingen hovedeffekt av Gruppe i noen av 

tidsvinduene (300-500 ms: (F[1,63], df = .049, p = .825), 500-700 ms: (F[1,63], df = 1.288, p 

= .261), 700-900 ms: (F[1,63], df = .681, p = .412)). Det var heller ingen interaksjonseffekt 

mellom Posterior-anterior topografi x Gruppe for unge og høyerepresterende i noen av 

tidsvinduene (300-500 ms: (F[1,63], df = .806, p = .373), 500-700 ms: (F[1,63], df = 1.591, p 

= .212), 700-900 ms: (F[1,63], df = 1.203, p = .277)). 

Samme analyse ble utført for unge og laverepresterende middelaldrende. 

Sammenligningen av unge og laverepresterende i tidsvinduet 300-500 ms viste ingen 

hovedeffekt av Gruppe (F[1,61], df = .003, p = .957) og heller ingen interaksjonseffekt 

mellom Posterior-anterior topografi x Gruppe (F[1,61], df = 2.595, p = .112). I tidsvinduet 

500-700 ms og 700-900 ms var det ingen hovedeffekt av Gruppe (500-700 ms: (F[1,61], df = 

2.039, p = .158), 700-900 ms: (F[1,61], df = 1.625, p = .207)), men en signifikant 

interaksjonseffekt mellom Posterior-anterior topografi x Gruppe (500-700 ms: (F[1,61], df = 

9.546, p = .003), 700-900 ms: (F[1,61], df = 7.662, p = .007)), der laverepresenterende 

middeladrende hadde relativt sett mer anterior vs. posterior aktivitet enn de unge. Posterior-

anterior topografi og topoplot av recollectioneffekten for unge, høyere- og laverepresterende 

middelaldrende i de to siste tidsvinduene er vist i figur 6. 
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Figur 6 viser posterior amplityde relativt til anterior amplityde i to tidsvinduer separat for unge, 

høyere- og laverepresterende middelaldrende. Topoplot (sett ovenfra) illustrerer topografisk 

distribusjon av elektrofysiologiske potensialer, positivt potensial vist i rødt/gult, målt for 

recollectioneffekten (differansedata: REC – CR) i de to siste tidsvinduene. Det var en signifikant 

interaksjon mellom Posterior-anterior topografi og Gruppe (Unge, Laverepresterende middelaldrende) 

i tidsvinduene 500-700 ms og 700-900 ms, forårsaket av at de laverepresterende relativt sett hadde 

lavere posterior amplityde enn unge. 
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En subsidiær t-test av anterior- og posterior gjennomsnittsamplityde for 

recollectioneffekten (differansedata: REC – CR) viste at laverepresterende middelaldrende 

hadde en signifikant lavere posterior gjennomsnittsamplityde sammenlignet med unge både i 

tidsvinduet 500-700 ms (p = 0.248, t = -2.628, df = 61.00, p = .011), og 700-900 ms (p = .958, 

t = -2.517, df = 61.00, p = .014). Det eksisterte ingen andre gruppeforskjeller i posterior- eller 

anterior gjennomsnittsamplityde blant noen av de andre gruppene. 

Oppsummert, de unge hadde en signifikant posterior-anterior topografieffekt i alle 

tidsvinduene. Høyerepresterende hadde kun en posterior-anterior topografieffekt i tidsvinduet 

300-500 ms, mens laverepresterende ikke utviste signifikante topografieffekter i noen av 

tidsvinduene. Det var en signifikant interaksjon mellom posterior-anterior topografi og 

gruppe, for unge og laverepresterende middelaldrende, i tidsvinduet 500-900 ms. Dette var 

forårsaket av at de middelaldrende, sammenlignet med de unge, hadde relativt sett lavere 

posterior enn anterior amplityde. Dette mønsteret var mest uttalt i gruppen av 

laverepresterende middelaldrende.  

Det ble utført en bivariat korrelasjonsanalyse for å undersøke om det var en 

sammenheng mellom anterior amplityde knyttet til recollection-responser (anterior [F3, Fz, 

F4]) og hukommelsesprestasjon (både gjenkjenning og kildeminne) for hver gruppe separat 

over alle tre tidsvinduer (300-500, 500-700, 700-900 ms). For de unge eksisterte det ingen 

signifikante sammenhenger mellom anterior amplityde og oppgaverelatert 

hukommelsesprestasjon i noen av tidsvinduene, verken for gjenkjenningsprestasjon (alle p > 

.05) eller kildeminne (alle p > .05). Det samme var tilfellet for de høyerepresterende 

middelaldrende (alle p > .05). De laverepresterende hadde en signifikant positiv korrelasjon 

mellom anterior amplityde og gjenkjenningsprestasjon i tidsvinduet 700-900 ms (r = .637, p = 

.026), men ikke i tidligere tidsvinduer for verken gjenkjenning eller kildeminne (alle p > .05). 

Oppsummert, for de unge og høyerepresterende var det ingen sammenheng mellom 

anterior amplityde og hukommelsesprestasjon i noen av tidsvinduene. For de 

laverepresterende var imidlertid høyere anterior amplityde relatert til bedre 

gjenkjenningsprestasjon i tidsvinduet 700-900 ms.  
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4. Diskusjon 

 

4.1. Hovedresultater 

Vi ønsket å undersøke aldersrelaterte forandringer i recollectioneffekten ved å studere 

middelaldrende voksne med ekvivalent (høyerepresterende middelaldrende) og lavere 

(laverepresterende middelaldrende) prestasjonsnivå sammenlignet med unge, ved hjelp av 

hendelsesrelaterte potensialser (ERP). Kompensasjonshypotesen predikerer at sammenlignet 

med de unge, er de eldre med et alternativt aktiveringsmønster de som vil prestere best. 

Ineffektivitetshypotesen predikerer derimot at et annerledes mønster av aktivering vil beskrive 

gruppen av eldre som gjør det dårligst. Atferdsresultater fra vår studie viste at sammenlignet 

med unge, hadde høyerepresterende middelaldrende like god hukommelse for kontekstuelle 

aspekter, mens de laverepresterende middelaldrende hadde redusert kildeminneprestasjon. 

ERP-resultatene viste at alle gruppene utviste intakt recollection i form av reliable 

recollectioneffekter, men at det eksisterte topografiske forskjeller mellom de middelaldrende 

og unge. Sammenlignet med de unge, hadde høyerepresterende middelaldrende et likt 

topografisk ERP-korrelat av recollection, i kontrast til dette utviste de laverepresterende 

middelaldrende et alternativt ERP-korrelat av recollection. En alternativ aldersrelatert 

forandring i recollectioneffekten gjorde seg kun gjeldende hos de middelaldrende som 

presterte dårligst. Dette er i samsvar med ineffektivitetshypotesen, og strider ved første 

øyekast imot hypotesen om kompensasjon. Videre viste ERP-resultatene at det eksisterte en 

signifikant interaksjon mellom posterior-anterior topografi og gruppe (unge, 

laverepresterende), som var forårsaket av lavere posterior amplityde hos laverepresterende 

sammenlignet med de unge. De laverefungerende middelaldrende hadde, som eneste gruppe, 

en positiv korrelasjon mellom anterior amplityde og gjenkjenningsprestasjon. Dette er i 

samsvar med et posterior-anterior skifte, og konsistent med kompensasjonshypotesen. 

Resultater og implikasjoner vil diskuteres nærmere. 

 

4.2. Sammenligning med tidligere studier 

Et av hovedfunnene i studien var at de laverepresterende middelaldrende, sammenlignet med 

unge, utviste et alternativt mønster av recollectionaktivering. Denne aldersrelaterte forandring 

i topografi eksisterte kun hos de middelaldrende som presterte dårligst. Dette repliserer 

hovedfunnet til Duarte et al. (2006) og Walhovd et al. (2006), som begge støtter et 

ineffektivitetssyn. Topografisk utviste unge og høyerepresterende middelaldrende begge en 
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vidt distribuert sentral-posterior maksimal recollectioneffekt i tidsvinduet 300-900 ms, mens 

laverepresterende hadde en anteriordistribuert recollectioneffekt i tidsvinduet 500-900 ms. Et 

høyt nivå av kildeminneprestasjon hos høyerepresterende middelaldrende, ekvivalent med de 

unge, understøtter ERP-resultatene som indikerer at denne gruppen utviser en 

recollectioneffekt som ligner på de yngres. Ut i fra topografi var recollectioneffekten utvist av 

unge og høyerepresterende i vår studie svært lik en parietal old/new effekt som antas å være 

nevrale korrelater til recollection (Wilding, 2000; Friedman & Johnson, 2000). 

Både i Duarte et al. (2006) og vår studie demonstrerte laverepresterende 

middelaldrendeen signifikant dårligere recollectionprestasjon enn både høyerepresterende 

middelaldrende og unge. Det er problemer knyttet til en direkte sammenligning av de 

laverepresterende i disse to studiene, da det eksisterer både latensmessige og topografiske 

forskjeller.  

For det første, de lavtpresterende eldre i Duarte et al. (2006) sin studie utviste en 

negativ anterior distribuert recollectioneffekt med sen onset i tidsvinduet 700-1200 ms. I vår 

studie utviste de laverepresterende en positiv anterior distribuert recollectioneffekt i 

tidsvinduet 500-900 ms. De laverepresterende middelaldrende i vår studie hadde ingen 

signifikant recollectioneffekt etter 900 ms post stimulus (tidsvindu 900-1100 ms), men det 

kan ikke utelukkes at topografien forandret seg over tid innenfor tidsvinduene med signifikant 

recollectioneffekt. Duarte og kollegaer reskalerte de recollectionskårene med Vector length 

method (McCarthy & Wood, 1985) innenfor de tidsrommene det eksisterte signifikante 

topografiske recollectioneffekter. Denne metoden ble brukt for å undersøke om 

recollectioneffekten forandret topografi over tid. ANOVA med reskalerte recollectionskårer 

for Region x Tid ble brukt for å kontrastere topografien separat for de ulike gruppene. I de 

tilfeller hvor det ikke eksisterte signifikante effekter av Tid ble recollectioneffekten slått 

sammen på tvers av tidsvinduer. I tilfeller hvor det var signifikante effekter av Tid, 

kontrasterte Duarte et al. (2006) recollectioneffekten med familiaritetseffekten for å avgjøre 

om disse effektene ble støttet av forskjellige nevrale systemer. Familiaritet ble ikke undersøkt 

i vår studie, og det egnet seg derfor ikke å bruke denne metoden. I vår studie var høyere 

anterior amplityde assosiert med bedre gjenkjenningsprestasjon kun hos laverepresterende 

middelaldrende, og det kan derfor tenkes at den anteriordistribuerte recollectioneffekten hos 

laverepresterende reflekterer en mer familiaritetsbasert prosessering. 

For det andre, de laverepresterende eldre i Duarte et al. (2006) sin studie utviste en 

negativ anteriordistribuert recollectioneffekt, sammenlignet med de laverepresterende i vår 
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studie som utviste en positiv anteriordistribuert recollectioneffekt. Recollectioneffekten var 

topografisk likt lokalisert i begge studier, men ERP-signaturen var svært ulik. En plausibel 

forklaring på denne forskjellen kan være at de lavtpresterende eldre i Duarte et al. (2006) sin 

studie hadde en gjennomsnittsalder på 70.8 år, mens de laverepresterende i den aktuelle 

studien hadde en gjennomsnittsalder på 54.3 år. Det har tidligere blitt demonstrert i en ERP-

studie (Walhovd et al. 2006) at både unge og voksne med old/new-effekt lokalisert mest 

anterior er de med dårligst gjenkjenningsprestasjoner. Et slikt funn er inkonsistent med 

hypotesen om at et frontalt skifte er en markør for ineffektiv prosessering utelukkende for høy 

alder, da en anterior fokusert old/new effekt, i følge Walhovd et al. (2006), virker svekkende 

for hukommelsesprosesser gjennom hele livsløpet. I vår studie fant vi et alternativt mønster av 

recollectionaktivering allerede hos personer i 50-årene, og dette demonstrerer at et alternativt 

aktiveringsmønster ikke nødvendigvis kun er et kjennetegn på høy alder. Walhovd et al. 

(2006) påpeker at et frontalt skifte kan ha funksjonelle korrelater, selv om det ikke eksisterer 

nevroanatomiske volumetriske sammenhenger. I den sistnevnte studien var ikke et frontalt 

skift mediert av verken kortikalt eller hippocampalt volum.  

Vårt funn der vi observerte at de middelaldrende med en anteriorlokalisert 

recollectioneffekt er gruppen som også presterer dårligst sammenlignet med unge, er til en 

viss grad konsistent med Walhovd et al. (2006) sine funn. Samtidig, det andre hovedfunnet i 

vår studie var at høyere anterior amplityde var relatert til bedre gjenkjenningsprestasjon for 

laverepresterende middelaldrende. En slik sammenheng ble ikke observert for verken unge 

eller høyerepresterende middelaldrende. Begrensninger ved en slik tolkning er at en positiv 

korrelasjon mellom anterior amplityde og gjenkjenningsprestasjon kun ble observert i ett av 

tre tidsvinduer (700-900 ms) for laverepresterende middelaldrende. Vårt funn er delvis 

konsistent med andre studier som finner at en overaktivering prefrontalt assosieres med gode 

hukommelsesprestasjoner hos eldre sammenlignet med unge (Morcom et al. 2003; Gutchess 

et al. 2005; Davis et al. 2008). Men, det var i dette tilfellet en utilstrekkelig kompensering, da 

de middelaldrende med en anterior lokalisert recollectioneffekt var de som faktisk presterte 

dårligst sammenlignet med unge. Med andre ord kan det være at frontalaktivering reflekterer 

kompensatoriske hukommelsesprosesser, men at behovet for kompensatoriske prosesser 

skyldes en eller annen form for aldersrelatert kognitiv svikt. Dette illustrerer behovet for flere 

longitudinelle studier, for å oppklare om en slik topografisk forandring kan være tidlige tegn 

på patologisk aldring. Det har blitt påvist at økt frontal aktivering er positivt korrelert med 

prestasjon for Alzheimer’s pasienter (Grady et al., 2003). Longitudinelle studier vil potensielt 
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kunne bidra til å skille mellom normal og patologisk aldring. Videre vil det være interessant å 

teste om gruppeforskjellene i topografiske aktivering observert i denne studien vil kunne 

forklares av forskjeller i hjernemorfometri. For hukommelsesaktivitet har dette bare vært gjort 

én gang tidligere (Walhovd et al., 2006). 

Det tredje hovedfunnet i denne studien var at laverepresterende middelaldrende hadde 

lavere posterior amplityde sammenlignet med unge. Som tidligere nevnt, en parietal old/new 

effekt har vist seg størst for items som utløser riktig kildeminne (Ranganath & Paller, 2000; 

Trott et al., 1997; Wilding & Rugg, 1996) og man antar at den reflekterer recollectionbasert 

hukommelse. I Daselaar et al. (2003) sin fMRI-studie var det ingen gruppeforskjeller mellom 

eldre og yngre voksne i prefrontal lateralisering. Eldre voksne med redusert 

hukommelsesprestasjon viste seg derimot å være den eneste gruppen med mindre aktivitet i 

MTL under innkoding. I en studie av Duarte, Henson, & Graham (2008) hadde de 

lavtpresterende eldre som eneste gruppe en redusert subjektiv recollectioneffekt i inferior 

parietal og retrosplenial regioner, og dette er konsistent med deres prediksjon om at reduksjon 

i medial og lateral parietal aktivitet bidrar til dårligere prestasjoner for subjektiv recollection 

hos eldre voksne. Selv om det er lite evidens for posterior parietal involvering i recollection 

(Simons et al., 2008), er det funksjonelle studier som foreslår at medial og lateral parietal 

regioner har sterke forbindelser til MTL, inkludert hippocampus (Vincent et al. 2006). Det har 

også blitt vist at funksjonell interaksjon mellom frontale og posteriore områder er relatert til 

grad av vellykket gjenhenting (McIntosh, Nyberg, Bookstein & Tulving, 1997). Dette funnet 

støttes av en studie som viser en sammenheng mellom svekket recollection og redusert 

aktivitet i hippocampal, medial og lateral parietal cortex hos eldre voksne relativt til unge 

(Daselaar, Fleck, Dobbins, Madden, & Cabeza, 2006).  

Ut ifra slike resultater kan funnet om at laverepresterende middelaldrende rekrutterer 

en mer anteriorlokalisert recollectioneffekt tolkes i retning av mulig kompensasjon for en 

reduksjon i posterior aktivering. Dette mønsteret av aktivering utvises kun av de 

middelaldrende som presterer dårligst, og det kan dermed tenkes at en anterior overaktivering 

ikke er kompenserende per se. Overaktivering må forstås ut fra oppgavekrav, alder- og 

evnenivå, og hva det eventuelt kompenserer for. Tolkningen om at laverepresterende 

rekrutterer anterior områder for å kompensere for lavere posterior aktivering, må ta i 

betraktning av at vi ikke ut fra ERP-analyser kan stadfeste hvilke hjerneområder som bidrar til 

recollectioneffekten som her diskuteres. Elektroder plassert på skallen er tilsynelatende 

insensitive for ERP aktivitet generert lokalt i hippocampus og nærliggende strukturerer (Coles 
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& Rugg, 1995), men deklarativ hukommelse har nevrobiologiske korrelater i MTL (Squire & 

Zola-Morgan, 1991). Det er mulig at de laverepresterende eldre i vår studie viser et alternativt 

mønster av recollection forårsaket av en dysfunksjon i disse områdene, eller forbindelser i 

hvitmaterie mellom områdene. Dette kan ikke stadfestes ut fra ERP alene, og det vil derfor 

være relevant for fremtidige studier å kombinere flere metoder som f.eks strukturelle MR data 

(morfometri og diffusjon). 

Oppsummert, en anterior distribuert recollectioneffekt utvises kun av 

laverepresterende middelaldrende og kan tolkes i retning av støtte til ineffektivitetshypotesen. 

Laverepresterende middelaldrende hadde også lavere posterior amplityde sammenlignet med 

unge, samtidig var de laverepresterende den eneste gruppen med en positiv korrelasjon 

mellom anterior amplityde og gjenkjenningsprestasjon. Dette kan tolkes i retning av støtte til 

kompensasjonshypotesen. Disse resultatene viser til en trend for at laverepresterende 

middelaldrende har en anteriorlokalisert recollectioneffekt som muligens kompenserer for 

reduksjon i posterior amplityde. Som nevnt ovenfor kan vi ikke avgjøre om den observerte 

anteriore aktiviteten hos laverepresterende middelaldrende i seg selv representerer 

fordelaktige kompensatoriske prosesser eller ineffektivitet. Men, en positiv korrelasjon 

mellom anterior aktivitet og hukommelsesprestasjon indikerer at dette mønsteret representerer 

delvis vellykkede kompensatoriske prosesser. Samtidig indikerer det generelt lavere 

funksjonsnivået til denne gruppen at det finnes årsaker til at den kompensatoriske aktiviteten 

var nødvendig, og disse årsakene bidrar til redusert hukommelse.  

 

4.3. Metodologiske forskjeller mellom studier og konseptuelle utfordringer 

Som tidligere påpekt i oppgaven er det knyttet tolkningsproblemer til ulik bruk av metode i 

henhold til fMRI/PET og ERP. Resultater som oppnås ser ut til, i alle fall delvis, å være 

relatert til om det brukes ERP, fMRI eller PET, og til ulik bruk av stimulustype og 

paradigmeforskjeller på tvers av ERP og fMRI-litteraturen. Dette bidrar til å gjøre direkte 

sammenligning mellom resultatene fra ERP og fMRI-studier vanskelig. Det er for eksempel 

ulik bruk av hukommelsestype (selvinitiert eller elaboreringsteknikker), stadium av 

hukommelse (innkoding eller gjenhenting), hukommelsestestformatet (gjenkjenning eller 

gjenkalling) og materialtype (ord, bilder, ansikter, kontekst), hvorav alle kan bidra til ulike 

aktiveringsmønstre. Det er også ulik grad av manipulering av vanskelighetsgraden ved 

gjenhenting, og det er i noen studier usikkert om forskjeller i hjerneaktivitet for eldre og unge 

voksne reflekterer nevral reorganisering eller strategiske forskjeller (Park & Gutchess, 2005). 
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Den generelle tendens er at man finner større aldersrelaterte forskjeller ved innkoding enn 

gjenkjenning i fMRI studier, mens ERP studier finner større aldersrelaterte forskjeller ved 

gjenhenting (Gutchess, Ieuji, & Federmeier, 2007). Dette kan skyldes at innkoding er en 

prosess som strekker seg lengre ut i tid enn gjenhenting i en gjenkjennelsesoppgave, og at 

ERP er mer sensitiv enn fMRI til hurtige kognitive prosesser, mens det motsatte kan være 

tilfellet for tregere kognitive prosesser. 

Det er også knyttet tolkningsproblemer til ulik bruk av analyseringsstrategi i henhold 

til de ulike metodene. Et eksempel på dette er kontrastering av oppgave- versus 

baselinescanning. Flere peker på at overaktivering hos eldre voksne kan skyldes at eldre har 

større vanskeligheter med å undertrykke aktivitet i et ’default network’ (Reuter-Lorenz & 

Cappell, 2008). Dette nettverket inkluderer aktivering av områder på tvers av frontal, parietal, 

mediotemporal, and visuelle områder (Raichle et al. 2001). Default nettverk korrelerer med 

aktivering under baseline eller hviletilstand, og deaktivering under en eksperimentell oppgave 

(Reuter-Lorenz & Cappell, 2008). Det har blitt vist at eldre voksne undertrykker dette 

nettverket i mindre grad enn unge voksne, og at en slik manglende evne til å undertrykke 

aktivering i default nettverket er relatert til lavere prestasjon på visse kognitive oppgaver 

(Persson, Lustig, Nelson, & Reuter-Lorenz, 2007). Reuter-Lorenz & Cappell (2008) mener at 

en økning i frontal aktivering hos eldre voksne kan reflektere en manglende evne til å skifte 

fra en default tilstand til en mer aktiv modus av kognitiv prosessering. Resultatene fra vår 

studie samsvarer med dette synet ved at den laverefungerende gruppen viste mer 

frontalaktivering relativt til posterioraktivering, i tilknytning til recollectionbaserte prosesser, 

enn den høyerefungerende gruppen. Samtidig korrelerte denne aktiviteten med 

hukommelsesprestasjoner innen gruppen, noe som er i strid med Reuter-Lorenz & Cappells 

(2008) hypotese. Persson et al. (2007) mener at en redusert deaktivering kan indikere en 

reduksjon i kognitiv effektivitet, og at dette er et tegn på ineffektiv prosessering. Men det 

bemerkes at det ikke trenger å være et motsetningsforhold; økt frontal aktivering kan 

reflektere kompensasjon for manglende evne til å skifte fra eller inhibere default modus 

prosessering. Dette er mer i samsvar med resultatene fra vår studie. Uansett viser disse 

funnene hvor kompleks sammenhengen mellom over- og underaktivering er, og hvor relativt 

begrepene må forstås.  

Det er også konseptuell problematikk knyttet til hvordan man skal forstå 

overaktivering og reorganisering. Den aldrende hjerne har evne til plastiske forandringer, 

inkludert forandringer i kortikal representasjon. I sitt rammeverk hevder Greenwood (2007a) 
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at det er atrofi i regionale kortikale volumer i aldring som driver funksjonell reorganisering. 

Dette er basert på funn om at en forandring i oppgavestrategi kan føre til forandring i 

aktiveringsmønstre og forandret prestasjon (Logan et al. 2002). Atrofi-indusert tap kan derfor 

føre til strategi-indusert forandring. Hvis aldersforskjeller i hjerneaktivitet reflekterer 

kompensatoriske mekanismer, kan det tenkes at eldre som er trent på en spesifikk oppgave og 

som forbedrer sin prestasjon vil få en økning i prefrontal aktivitet. Men det kan også tenkes at 

eldre som tar i bruk atferdsmessige strategier reduserer aldersforskjeller i hjerneaktivitet, og 

dermed er mer like unge voksne (Grady, 2008).  

Flere studier har undersøkt hvilken effekt treningsintervensjoner har på aldersrelatert 

aktivering i hjernen. I en PET-studie utført av Nyberg et al. (2003) fant de at eldre som hadde 

nytte av trening, hadde økning i occipitoparietal aktivering, men ikke i frontale områder i 

samme grad som unge voksne. Dette er i samsvar med synet om at aktivitetsendring kan være 

relatert til vellykket kompensasjon. PET-studier har en helt annen tidsoppløsning enn ERP, og 

er sensitiv til svært forskjellige nevrobiologiske prosesser i hjernen. Dette kan forklare at 

aktivitetsendringer ble funnet i helt andre hjerneområder enn hva som har vært observert med 

ERP. I en fMRI-studie av Erickson et al. (2007) hadde unge voksne mer aktivitet i venstre 

ventral PFC enn eldre, og eldre hadde mer aktivitet i dorsal PFC bilateralt. Etter trening 

utviste både unge og eldre forbedrede prestasjoner, men det eksisterte ingen aldersforskjeller: 

Eldre voksne hadde en økning i venstre ventral PFC og en reduksjon i dorsal PFC aktivitet. 

Disse resultatene demonstrerer at intervensjoner på et kognitivt nivå kan føre til nevral 

reorganisering og forbedrede prestasjoner. Slike resultater støtter dermed funnene til Logan et 

al. (2002). Men resultatene indikerer også at tilleggsrekruttering ikke er en nødvendighet for 

økt prestasjon hos eldre voksne, og at eldre kan utnytte de samme hjerneområdene som yngre 

og likevel bedre kognitive prestasjoner. Det er imidlertid usikkert om disse konklusjonene 

direkte kan overføres til og bidra til å forklare situasjoner der endrede aktivitetsmønstre kan 

være relatert til at eldre spontant utnytter andre prosesseringsstrategier enn de antagelig gjorde 

som unge. Det er ikke usannsynlig at aktiv kognitiv trening og tilegnelse av spesielle 

hukommelsesteknikker endrer aktivitetsmønstre på en annen måte enn det man vil se i eldre 

som ikke har gjennomgått slik trening. Li, Lindenberger, Freund, & Baltes (2001) fant i sin 

studie at eldre voksne tilegner seg andre strategier enn unge. Når eldre og unge voksne skulle 

gå på en smal sti og samtidig memorere, vektla de eldre det motoriske aspektet, mens unge 

fokuserte på memoreringen. Slike resultater fra treningsstudier viser at det kan være 

avgjørende i fremtidige studier å undersøke hvilke prosesseringsstrategier høytfungerende 
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eldre voksne optimalt bruker for å overkomme prosesseringssvekkelser ved aldring 

(Greenwood, 2007a), og om disse prosesseringsstrategiene kan være virksomme for 

laverefungerende eldre, eller AD/ MCI pasienter.  

En viktig begrensning ved alle kryss-seksjonelle studier av denne typen er at vi ikke 

vet hvordan topografien til de ulike middelaldrende gruppene så ut da de var unge. Det er 

derfor usikkert om de unge voksne vil være like de eldre voksne når blir like gamle, og at de 

gamle voksne er like de unge når de var på deres alder. Det er derfor mulig å tenke seg at de 

laverefungerende middelaldrende har hatt en avvikende topografi knyttet til episodisk 

hukommelse gjennom hele voksenlivet. I denne studien hadde de laverefungerende 

middelaldrende også lavere utdannelse enn de høyerefungerende og de unge. Den ideelle 

måten å kontrollere for dette vil være longitudinelle undersøkelser. I praksis er det imidlertid 

svært utfordrende hvis man er interesserte i prosesser som kanskje bruker 20 år på å endre seg 

merkbart. Likevel kan en alternativ strategi være å teste om man finner lignende topografiske 

forskjeller mellom grupper av høyt- vs. lavtfungerende unge. Det blir ofte ikke gjort i studier 

der aktivitetsmønster sammenlignes mellom grupper av eldre med ulik kognitiv funksjon. 

Walhovd et al. (2006) gjorde imidlertid nettopp dette, og fant at høyt- og lavtfungerende unge 

ikke hadde signifikant forskjellig topografi, og at dette mønsteret bare kjennetegnet den 

lavtfungerende gruppen av eldre. Dette indikerer at topografiforskjeller mellom høyt- og 

lavtfungerende eldre faktisk er noe som oppstår med økende alder, og ikke alltid har vært til 

stede. 

 

5. Konklusjon 

 

Denne studien har vist at prestasjonsvariabilitet innenfor normal aldring kan gi utslag på 

underliggende elektrofysiologiske aktivitetsmønstre relatert til episodisk hukommelse. 

Høyerepresterende middelaldrende hadde topografi som lignet de unge, mens de 

laverepresterende middelaldrende hadde signifikant ulik topografi. Dette er i samsvar med 

ineffektivitetshypotesen. Likevel var gruppen av laverepresterende middelaldrende den eneste 

der en positiv korrelasjon mellom anterior amplityde og gjenkjenningsprestasjon ble funnet. 

Dette er i samsvar med kompensasjonshypotesen. Samlet indikerer funnene at 

laverepresterende middelaldrende har en anteriorlokalisert recollectioneffekt som kan tenkes å 

være relatert til kompensatoriske prosesser for reduksjon i posterior amplityde. Det betyr at 

mens den avvikende topografien kan indikere kompensatoriske prosesser som bidrar til 
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høyere hukommelsesfunksjon, er behovet for kompensasjon utløst av negative faktorer som er 

assosiert med dårligere hukommelse. Hvis dette er riktig er kompensasjonen i seg selv 

positivt, men ikke tilstrekkelig til å motvirke dårligere hukommelsesprestasjoner. Så vidt vi 

vet er dette den første studien som har påvist både kompensatoriske prosesser og ineffektivitet 

innad i samme middelaldrende gruppe. Resultatene gir også støtte til atferdsstudier som finner 

aldersrelatert reduksjon i kildeminneprestasjon hos mennesker under 50 år, ved at vår studie 

demonstrerer at en tidlig reduksjon i kildeminneprestasjon er relatert til underliggende 

nevrofysiologiske korrelater. Longitudinelle studier vil kunne spesifisere mer nøyaktig når 

slike aldersrelaterte aktivitetsforandringer oppstår, og om aktivitetsforandringene observert 

hos laverepresterende middelaldrende er tidlige tegn på patologisk aldring.  
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