
Verdens mest komplekse nettverk 
Hjernen holder seg formbar lenger enn man t idligere har trodd. Det er viktig kunnskap for 

kl inikere som jobber med endringsprosesser elier med rehabilitering. 

Tekst: Nina Strand 

Moderne hjerneavbildningsmetoder gir 
nye muligheter for A studere subtile end
ringer i bjemens struktur og funksjon 
ved modning og aldnng. Nyere forskning 
tyder pA at hjemen er langt mer formbar 
enn hva man tidligere har trodd, men at 
potensialet for plastisitet kan bli noe min
dre med Arene. 

160 000 kilometer 
Nervefiberbaneoe som kobler sam men 
de ulike deJene av hjernen, danner til 
sammen en lengde pI drka 160 000 ki
lometer, og utgj0T sammen moo hjeme
barken verdens mest komplekse nettverk. 
Hjemen gjennomgAr store strukturelle 
og funksjonelle forandringer gjennom li
vet, og disse endringene er nrer knyttet til 
endringer i kognitivt funksjonsnivA. For 
eksempel reduseres hjemens evne til hur
tig og effektiv prosessering av stimuli, ar
beidsminnekapasiteten krymper, og ev-

nen til A danne nye minner blir lavere. 

I sammenheng med disse forandringene 
skjerdet endnnger i hjemens oppbygning 
og funksjon. Hjernestrukturersom hippo
campus - som spiller en 3vgjorende mile 
for innlzring av nye minner - krymper. 
Hjemebarken gjennomg1r en gradvis for
tynning, og ventmlene, hjernens vzske
fylte hulrom, 0ker i st0rrelse. - Slike end
ringer er ""rlig tydelige hos personer med 
symptomer pA kognitiv svikt og demensli
delser, som AI7.beimerssykdom, forklarer 
Westlye. - Men avansene teknikker brukt 
til A avbilde hjemens oppbygning bar av-

dekket at aldnngsrelaterte endnnger 
i hjemens struktur ogsA finn .. 

hos friske personer uten tegn 
pi kognitiv smt . 

• 

• 

INDIVIDUEUE 
HJERNER: Et dynamlsk 
og komplekst samspill 
meliom gener og mlijl! 
gj~r at hjernen v6r er i 
endrlng hele livet. Pl! 
lengre slkt h~per lars 
Tjelta Westiye at denne 
kunnskapen kan danne 
grunnlag for effektive 
intervensjoner og 
behandiingsopplegg, 
b~de for unge og eldre. 
lliustrasJon: Oda Valie 
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ForskningslntelVJuet 

Ved a studere sammenhengen meliom hjernens struktur og 
funksjon pa den ene siden og kognitive funksjoner pa den 
andre siden i et livslmpsperspektiv, kan vi mke kunnskapen 
om dette samspiliet, og om hvordan det bryter sammen ved 
kognitiv svikt og de mens 

Mangefasettert samsplll 
Neen opprettholder funksjoner tillangt 
inn i alderdommeo, meos andre viser 
gradvis reduksjon $Om kan akselerere og 
fore til kognitiv svikt og demens. Slik in
dividuell variasjon skyldes et dynamisk og 
komplekst samspiIJ mellom mUjomessi
ge og genetiske faktorer. - Ved A studere 
samrnenhengen mellom hjemens struk
tur og funksjon pA den ene og kognitive 
funksjoner pi den andre siden i et Iivs
lopsperspektiv, kan vi oke kunnskapen om 
dette samspillet og om hvordan det bry
tersammen ved kognitiv svikt og demens. 
Men vi kan ogsA fA viktig innsikt i bvU
ke mekanismer som kan bremse og til og 
moo snu disse prosessene, sier psykologen. 

PA lengre sikt hAper han at denne kunn
skapen kan danne grunnlag for effektive 
intervensjonerog behandling$Opplegg. Da 
er det ogsA viktig A forst! de biologiske og 
miljomessige faktorene $Om forer til kog
nitiv svikt ved aldring. men ogsA de fakto
rene $Om virker beskyttende. 

- Jeg brukte nye teknikker for A analy
sere hjemens struktur og funksjon i over 
400 friske personer i alderen 8-85 Ar, for
teller Westlye. 

- HovedmAlet var A fA innsikt i den 
normale aldersvariasjonen i kvaliteten 
pA hjemens 6bernettverk i et livslops
perspektiv, og hvordan denne variasjonen 
henger sammen med forskjeller i bjerne
funksjon og kognitive funksjoner. 

Funnene viste en 0kning til tidlig i 
3o-Arene fulgt av en relativt stabU periode 
til 6o-Arene og deretter en akselererende 
reduksjon. Det var stor variasjon mellom 
personer. For A undersoke bva denne indi
viduelle variasjonen i hjemestruktur har 
A si for hjemens funksjon, ble hjemens 
elektrofysiologiske aktivitet registrert 
ved hjelp av elektroder pA hodeoverfla
ten mens fors0kspersonene laste kogni -

tivt krevende oppgaver. Funnene viste for 
forste gang en direkte sammenheng mel-
10m styrken pA hjemen. elektrofysiologis
ke responser og kvaliteten pA hjernens 6-
bemettverk hos friske personer. 

Internasjonalt og tverrfagllg 
Datainnsamlingen og analysene er teknisk 
SVll!rt krevende, forteller forskeren. 

- Jeg var avhengig av et tett samarbeid 
mellom fysikere, nevroradiologer, radio
grafer og psykologer. Det var ogsA avgjn
rende A kunne trekke veksler pi erfaring og 
kunnskap pi tvers av fag- og landegreaser. 
I tillegg til dyktige kolleger ved Centre for 
the Study of Human Cognition ved Psy
kologisk Institutt ved Universitetet i Oslo 
samarOOdet jeg tett med forskere i utlan
det, og hadde stor glede et opphold $Om 
gjesteforsker ved Oxford Centre for func
tional M R I of the Brain ved University of 
Oxford, et av de ledende miljoene i verden 
for analyser av hjemeavbildningsdata. 

Hver person er testet og skannet ved 
en anledning. 

Dette gj0r at resultatene sier noe om 
aldersforskjd I., heller enn alde ... ndring<r. 

- Dette er en begrensning mine resulta
ter deler med svrett mange andre studier, 
og det vii bli viktig A supplere med opp
folgingsdata. 

- Hvor gtlr veien videre iforskningen din? 
- Jeg fikk nylig midler fra Norges fors-

kningsrAd for A fortsette forskningen de 
neste 3- 4 Irene. J mars satte vi i gang OPP
folgingsundersokelser av aUe deltakeme. 
Vi skal samle og analysere genetiske data 
Fra aBe, og sammen med informasjon om 
milj0messige faktorer, testresultater og 
hjemeavbildningsdata vii genetisk infor
masjon gjore oss i bedre stand til A forst! 
de mekanismene $Om ligger bak aldrings
relaterte endringer i hjerne og kognisjon, 
forteller Westlye. 

Fagformidhng og debalt 
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Fagfeltet drives hurtig fremover av tek
nologiske nyvinninger. Om fA 1r bUr det 
mulig A produsere langt merdetaljerte bil
der av hjemen. Bedr. analyseverktoy viI gi 
et mer fullstendig bilde av hjernestruktur 
og -funksjon, og utvikling av nye statistis
ke modeller og analyseverktoy vii bedre 
grunnlaget for analyse av svrert sammen· 
satte data. Men se.lv om mye av utviklin
gen drives av teknologiske fremskritt og 
nyvinninger, har psykologisk kunnskap 
fremdeles en sentral roUe i fagfeltet, un
derstreker psykologen. 

- For A designe valide og robuste kogni
tive eksperimenter, og A forst! resultatene 
fra disse, trengs kunnskap om psykologisk 
og kognitiv teori og modeller. Kognitiv 
nevrovitenskap representerer et vellyk
ket mote mellom en rekke ulike fagfelt, 
og er et dynamisk og inspirerende fagfelt 
A jobbe innenfor. 
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