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Oversikt 
•  Teorigrunnlag 
•  Magnet resonans tomografi (MR) 
•  Sammenhenger mellom endringer i hukommelsesfunksjon 

og hjernestruktur etter hukommelsestrening 
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Økende alder forbundet med reduksjon i episodisk hukommelsesskår 

Etter Nyberg et al., (2012), TICS; Rönnlund, et al., (2005), Psychol. Aging	




Stor variasjon i hukommelsesskår mellom jevnaldrende personer 
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Høyt Lavt 

Etter Nyberg et al., (2012), TICS; Habib, et al., (2007),  Aging Neuropsychol. Cogn. 	
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Etter Nyberg et al., (2012), TICS; Habib, et al., (2007),  Aging Neuropsychol. Cogn. 	
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Høyt Lavt 

Forskjell i hukommelse mellom 75-åringer 

Etter Nyberg et al., (2012), TICS; Habib, et al., (2007),  Aging Neuropsychol. Cogn. 	




Magnet resonans tomogra! 

Et vindu inn til den levende menneskehjernen 



FreeSurfer   
Automatisert måling av hjernebarktykkelse 

Fischl and Dale, 2000, PNAS 



Fjell et al., (2013), Cerebral Cortex	


Sterk negativ effekt av alder på hjernebarktykkelse 
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Longitudinelle studier viser 0,5 – 1 % hjernebarkatrofi årlig 

Fjell et al., (2013), The Journal of Neuroscience	




Spørsmål: 

Hva skaper hjerne- og hukommelsesforskjeller mellom 
folk på samme aldersnivå? 



Hukommelsesforløp for et individ gjennom voksen alder 

Hukommelse	  

Alder	  (år)	  
20	   40	   60	   80	  

Svært	  god	  

Svak	  

Fritt etter Hertzog et al., (2008), Psychological science in the public interest	




Individet har et rom av mulige hukommelsesforløp 

Hukommelse	  

Alder	  (år)	  
20	   40	   60	   80	  

Svært	  god	  

Svak	  

Fritt etter Hertzog et al., (2008), Psychological science in the public interest	




Individets livsstilsvalg kan forme hukommelsesforløp 

Hukommelse	  

Alder	  (år)	  
20	   40	   60	   80	  

Svært	  god	  

Svak	  



Det er ”aldri” for sent å gjøre livsstilendringer 

Hukommelse	  

Alder	  (år)	  
20	   40	   60	   80	  

Svært	  god	  

Svak	  



Begrep: Plastisitet 

Vedvarende endring i funksjon forbundet med 
nevroanatomiske endringer 
 



Hjerneavbildning som utfallsmål i intervensjonsstudier 

Evner hjerneavbildning (MR) å måle strukturelle 
responser på læring eller trening? 
 



Draganski et al., (2004), Nature	


Sjongleringstrening er forbundet med økninger i gråmaterietykkelse 



METHODS  
DESIGN AND RECRUITMENT PROCESS  
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Cognitive testing 2 

MRI-scan  2 
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Fischl and Dale, 2000, PNAS 

Vi brukte FreeSurfer til å måle hjernebarktykkelse hos alle deltakere 



Types of 
cognitive training 

Strategy training 
Meta-training 

Capacity training 
Basic/core training 

Explicit training* Implicit training* 

*Klingberg, 2010; Trends in Cognitive Sciences 

Ulike hovedtyper kognitiv trening 



Locus #1 Locus #2 Locus #3 

Locus #4 Locus #5 

Vi brukte strategitrening - en form for eksplisitt trening  



Brannhydrant Helium-
ballong 

Lithium-
batteri 

Bær Bord 





Aftenposten, 21. august, 2010 



Engvig, Fjell, Westlye, et al., 2010, NeuroImage	


Rødgule områder tyder på sannsynlig økt hjernebarktykkelse 



Resultene er drevet av hjernebarkøkning hos treningsgruppen, og 
fortynning hos kontroller	


Engvig, Fjell, Westlye, et al., (2010), NeuroImage	




Mer positiv økning i hjernebarktykkelse er forbundet 
med større bedring i hukommelsesfunksjon	


Engvig, Fjell, Westlye, et al., (2010), NeuroImage	




Endringer i hjernens hvitmaterie 

Analyse av diffusjons-MR 



T1-weighted Diffusion-weighted Fractional anisotropy 
(FA) 



Vanndiffusjon hindres av fysiske vevsstrukturer, som myelin 



Reduksjon i FA-verdier med økende alder 

Jonassen R., et al., 2012, Front. Hum. Neurosci. 	




Engvig, Fjell, Westlye, et al., 2012, Human Brain Mapping	


Mer positiv FA-endring er forbundet med bedring i hukommelsesfunksjon 



Hukommelsestrening for pasienter med subjektiv kognitiv svikt 
Et steg mot klinikken 
 



Subjective 
memory 

impairment 

Mild 
cognitive 

impairment 

Alzheimer´s 
disease 

Other 

Braekhus A, Ulstein I, et al. Tidsskr Nor Legeforen: 2011; 131: 2254-7 	


Subjektiv hukommelsessvikt utgjør 27% av 
pasienter henvist til hukommelsesklinikkene 



METHODS  
DESIGN AND RECRUITMENT PROCESS  
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Cognitive testing 2 
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Healthy adults recruited 
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Engvig, Fjell, Westlye, et al., 2012, NeuroImage	


Automatisk segmentering av hippocampusformasjonen fra MR-bilder 







Resultatene viste at hippocampusstørrelse før trening 
var relatert til hukommelsesforbedringer 

Residual scatter plot, p-value < 0.05	


R2 = .22 



Engvig, Fjell, Westlye, et al., 2012, NeuroImage	


Videre inndeling i hippocampale subregioner 



t 

Treningsrelatert hippocampusøkning hos friske, men ikke hos 
pasienter med subjektiv kognitiv svikt 

Engvig et al., (2012), upublisert materiale	


Kontrollgruppe 

Hukommelsestrening, frisk 

Hukommelsestrening, pasient 



Mer positiv hippocampusøkning er forbundet med bedring i verbal hukommelse 

Engvig et al., (2012), upublisert materiale	


Kontrollgruppe 

Hukommelsestrening, frisk 

Hukommelsestrening, pasient 



Oppsummering 
Alder er forbundet med nevrokognitive reduksjoner 
Livsstil og miljø driver forskjeller i hukommelsesforløp med alder 
MR muliggjør måling av endringer i hjernestruktur 
Endringer i hjernestruktur og hukommelse henger sammen 
 
 


