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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to explore the effects of glucocorticoids on declarative memory as 

a function of circadian rhythm. Findings from the diverse literature within stress and memory 

research are inevitably complex and often contradictory, but some generalities do emerge. It is well 

known that adrenal glucocorticoids secreted during stress modulate human memory, but less clear is 

the exact nature of these effects. Empirical evidence has yielded support for both enhancing as well 

as impairing effects of stress on memory, and one of the main findings is that these conflicting 

results are partly due to the nature (neutral versus emotional) and timing of the stressor in the 

memory formation process. One other important, confounding factor may be that glucocorticoid 

secretion exhibits a 24-hour circadian profile in which glucocorticoid concentrations reach a 

maximum in the morning, and slowly decline in the late afternoon, evening, and nocturnal period. 

This variation of endogenous glucocorticoid levels throughout the day may interact with the effects 

of exogenous stressors on human memory in line with an inverted-U-shaped relationship.  

According to this relationship, memory performance is impaired at very low as well as very high 

levels of glucocorticoids, but not at intermediate levels. This relationship may originate from 

different roles of the mineralocorticoid (type I) and glucocorticoid receptors (type II) that bind 

glucocorticoids with different affinity. Many studies have reported that the ratio of type I/type II 

occupation is a major determinant of the direction of glucocorticoid-induced cognitive changes, 

including declarative memory. This ratio of type I/type II occupation also varies throughout the 

circadian rhythm, which further indicates the importance of considering the time of day as a 

variable in experimental designs, investigating the effects of stress on declarative memory.  
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1.0 Indledning 

 

Det er sjældent, at der går en uge, uden at man hører om stress og dens skadelige virkninger på 

sundhed i medierne. Ifølge Lucassen et al. (2014) er stress altid til stede i vores moderne, krævende 

samfund og bidrager til mange forskellige lidelser over hele verden og udgør en alvorlig økonomisk 

byrde. World Health Organization (WHO) forventer, at psykiske sygdomme, herunder stress-

relaterede sygdomme, vil være den næstestørste årsag til funktionsnedsættelse i år 2020 (Lucassen 

et al., 2014). Skønt der er et stort fokus på stress og dens virkning på sundhed, hører man mindre 

hyppigt om dens virkninger på hukommelse. 

Det kan synes ret indlysende, at stress kan have en hæmmende effekt på hukommelse – de fleste af 

os har f.eks. nok på et eller andet tidspunkt oplevet at være stressede og glemt en vigtig aftale i den 

forbindelse. Men det er velkendt, at stress også kan have en fremmende effekt på hukommelse, og 

der eksisterer en stor videnskabelig debat om, hvilke faktorer der står bag disse to modsatrettede 

effekter. 

Der er en del studier, der har undersøgt sammenhængen mellem stress og hukommelse, og 

undersøgelserne udgør ikke et enkelt, sammenhængende billede, og mange undersøgelser giver 

modstridende resultater (Mendl, 1999). Denne opgave vil udforske muligheden for, om variationen 

af cirkulerende stresshormoner som funktion af døgnrytmen spiller en vigtig rolle, og om det kan 

være én af muligvis flere grunde til, at resultaterne indenfor dette felt ikke tegner et 

sammenhængende billede. 
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2.0 Problemformulering 

 

Denne opgave ønsker at undersøge, hvilken indflydelse variation af koncentrationen af cirkulerende 

glukokortikoider som funktion af døgnrytmen har på deklarativ hukommelse under stressende 

forhold.  

 

2.1 Disposition 

 

Der vil først gives en kort introduktion til stressfænomenet og redegøres for HPA-aksen, som er en 

af de grundlæggende og mest studerede biologiske mekanismer, der underligger stress og fight-or-

flight responsen. Efterfølgende vil der redegøres for deklarativ hukommelse, som er den type 

hukommelse, denne opgave vil fokusere på, og hvordan den adskiller sig fra non-deklarativ 

hukommelse. 

Efterfølgende vil der redegøres for to typer af kortikosteroid hjernereceptorer, som glukokortikoider 

binder sig til med forskellig affinitet. Mængden af glukokortikoider, som binder sig til disse to 

receptorer, varierer også gennem døgnrytmen, som også vil redegøres nærmere for. 

Derefter vil der redegøres for informationsprocessering og dens tre aspekter, som så efterfølges af 

empiriske undersøgelser – både studier, der undersøger forbindelsen mellem deklarativ 

hukommelse og stress med døgnrytmen som variabel, samt undersøgelser, der bruger disse to typer 

af receptorer (eksempelvis ved at blokere en af dem) som variabel. Der vil også kigges på, om 

stressorer påvirker hukommelsen forskelligt afhængigt af, hvilket stadie i 

informationsprocesseringen de bliver indført i, og om det er forskelligt for neutrale og emotionelle 

stressorer. Løbende vil de forskellige undersøgelser sammenlignes og diskuteres, og i denne 

sammenhæng vil der inddrages teori. 

Til sidst fremhæves der nogle overordnede begrænsninger for de konklusioner, der kan drages på 

baggrund af de præsenterede empiriske undersøgelser. 
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2.2 Begrebsdefinition og afgrænsning 

 

I denne opgave vil stress defineres som aktivitet i HPA-aksen og produktionen af glukokortikoider. 

Glukortikoider omfatter både menneskers stresshormoner, kortisol, men også stresshormoner fra 

andre dyr, der udskiller kortikosteron (Lupien et al., 2007).  

Endvidere vil der fokuseres på deklarativ hukommelse, det vil sige erindringer, som kan erindres 

bevidst, såsom fakta og begivenheder (hhv. semantisk og episodisk hukommelse) (Squire, 2004). 

Der vil også kun fokuseres på kortvarige stressorer. Det vil sige, at kronisk stress og dens virkning 

over lang tid på hukommelse ikke bliver undersøgt i denne opgave. 
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3.0 Introduktion til stress 

 

Før ordet ’stress’ blev en del af vores daglige samtaler, blev ordet brugt (og bruges stadig) af 

ingeniører til at forklare kræfter, der sætter pres på strukturer. I henhold til denne terminologi vil et 

metal eksempelvis nå sit ’stressniveau’, når det brækkes som resultat af en belastning fra en fysisk 

kraft (Lupien et al., 2007). Denne definition adskiller sig formentlig fra det, der almindeligvis 

forbindes med ordet stress, da ordet typisk bruges i forbindelse med mennesker snarere end 

metalliske grundstoffer og strukturer. Men hvad er stress så, når vi taler om mennesker? 

Det var fra ingeniørfeltet, at Hans Selye i 1930erne lånte udtrykket ’stress’ til at forklare sine 

resultater fra sine laboratorieundersøgelser med rotter. Han opdagede, at en del forskellige fysiske 

stressorer, herunder kirurgiske skader, udsættelse for kulde, overdreven muskuløs motion, 

skadelige, ikke-dødelige doser af forskellige lægemidler, producerede det samme sæt symptomer, 

heriblandt formindskelse af brislen, milt, lymfeknuder, tab af muskuløs tone, øget tåreflåd og 

spytproduktion, fald af kropstemperatur etc., som dannede et syndrom, som var uafhængigt af de 

skadelige midler (Selye, 1936). Det var denne uspecifikke fysiologiske forsvarsreaktion i kroppen, 

som han definerede som stress (Viner, 1999).  

Skønt Selyes resultater var banebrydende og vakte stor interesse indenfor stressforskning, var alle 

ikke så enige i hans fortolkning af stress som værende en uspecifik reaktion, og en af grundene til 

dette var, at Selye kun fokuserede på fysiske stressorer (Lupien et al., 2007). Siden Selye er der 

blevet lavet en del forskning indenfor stressområdet, som har udfordret hans resultater ved også at 

bruge psykologiske stressorer og at kigge på deres indflydelse på hukommelse, og en stor del af 

disse undersøgelser peger på, at de afgørende faktorer for stressresponser er meget specifikke og 

derfor potentielt forudsigelige og målbare (Lupien et al., 2007). Endvidere er der gennem tiden 

blevet identificeret flere biologiske mekanismer, som underligger menneskers og andre dyrs 

stressrespons, heriblandt HPA-asken, stressreceptorer i hjernen og døgnrytmen, som de næste afsnit 

i denne opgave vil belyse nærmere. 

Denne opgave vil betragte stressfænomenet ud fra en neuropsykologisk/kognitiv vinkel og 

undersøge, hvordan det biologiske aspekt, i.e. de fysiologiske ændringer i kroppen forårsaget af 

stress, sammen med døgnrytmen forholder sig til deklarativ hukommelse – det psykologiske aspekt 

i opgaven. Endvidere vil der både gøres brug af paradigmer, der bruger fysiske, psykologiske og 

farmakologiske stressorer, samt dyre- og menneskestudier til at besvare spørgsmålene, der bliver 
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rejst gennem opgaven. Men først vil der redegøres for nogle af de biologiske mekanismer og 

neurale substrater, der underligger stress og deklarativ hukommelse, samt hvad knytter disse to 

fænomener sammen og danner rationale for at studere deres sammenhæng med døgnrytmen. 

3.1 HPA-aksen 

 

Når hjernen registrerer en fysisk eller psykologisk trussel, og homeostasen i en organisme bliver 

udfordret – situationer, som almindeligvis betegnes stress (Lupien et al., 2005) – bliver et 

koordineret fysiologisk respons aktiveret, som involverer immunsystemet, autonomiske, 

neuroendokrine og metabolistiske komponenter (Lupien et al., 2009). I denne forbindelse er HPA-

aksen (hypothalamus-hypofyse-binyreaksen), som er et af de centrale systemer, der er involveret i 

menneskers stressrespons, en af de mest studerede mekanismer (Lupien et al., 2009).  

Når HPA-aksen bliver aktiveret af stressorer (illustreret i fig. 1),  

frigiver neuroner i den mediale parvocellulære region af den 

paraventrikulære kerne i hypothalamus to forskellige hormoner: 

vasopressin og corticotropin-releasing hormone (CRH). Disse 

hormoner udløser den efterfølgende udskillelse af adreno-kortikotropt 

hormon (ACTH) fra hypofysen, som så sætter gang i udskillelsen af 

glukokortikoider i binyrebarken (cortex) og frigivelse af 

katekolaminer: epinephrine (adrenalin) og norepinephrine 

(noradrenalin) i binyremarven (medulla) (Lupien et al., 2009). 

Når glukokortikoider og katekolaminer udskilles som reaktion på 

stress, giver det anledning til kæmp-eller-flygt (fight-or-flight) 

responsen, som blandt andet medfører en stigning i hjertefrekvens og 

blodtryk. Kroppen forberedes ved hjælp af aktivitet i det sympatiske  

nervesystem, som medfører en stigning i kardiovaskulær funktion 

(Jansen et al., 1995), og glukokortikoiderne, som omfatter både 

kortisol, som vi mennesker udskiller, og kortikosteron, som mange 

dyr udskiller, øger tilgængeligheden af energisubstrater i kroppen og giver således mulighed for 

optimal tilpasning til skiftende krav i miljøet (Lupien et al., 2005). Fight-or-flight er et 

psykofysiologisk respons til stress, der gør mennesker og andre dyr i stand til at flygte fra en 

potentiel fare eller fange et bytte – en af naturens fundamentale overlevelsesmekanismer (Dhabhar, 

2009). 

 

Figur 1.: 

(egen 

illustrering):  

HPA-aksen 



8 
 

3.2 Deklarativ hukommelse 

 

En anden egenskab, som mennesker også besidder, og som står centralt i forhold til opgavens 

overordnede spørgsmål, er deklarativ hukommelse, som er vores evne til at huske fakta og 

begivenheder – en funktion, som hjernestrukturen ’hippocampus’, der ligger bilateralt i den mediale 

temporallap, i en stor grad er ansvarlig for (Eichenbaum, 2004). I forhold til nondeklarativ 

hukommelse er den deklarative hukommelse tilgængelig for bevidst (eksplicit) erindring og til 

rådighed for flere responssystemer, hvorimod nondeklarativ hukommelse er ubevidst (implicit) og 

mindre fleksibel (Squire, 1992).  

Denne dissociation mellem deklarativ og nondeklarativ hukommelse er blandt andet vist gennem 

undersøgelser af patienter med anterograd amnesi, som har fået bilateral temporal lobektomi 

(fjernelse af temporallappen på begge sider), og et af de måske mest berømte studier er baseret på 

patient H.M. Ifølge Squire (2004) begyndte den moderne eksperimenterende æra for 

hjerneforskning nemlig, da Milner (1968) demonstrerede, at en hånd-øje koordination kunne læres 

over et par dage af amnesipatienten H.M., på trods af han ikke kunne huske at nogensinde have øvet 

opgaven før. Dette resultat ledte til idéen om, at hukommelsen ikke var ensartet, og at der var en 

dissociation mellem en ikkebevidst motorisk og en bevidst hukommelse (Squire, 2004). 

Der er en del andre undersøgelser, der har undersøgt dissociationer (f.eks. en person som har 

egenskab ’x’, men ikke ’y’) og dobbelt dissociationer (f.eks. hvor der er en anden person, som 

egenskab ’y’, men ikke ’x’) mellem hukommelsessystemer – også indenfor hhv. deklarativ og 

nondeklarativ hukommelse –, men disse vil ikke berøres yderligere. Det vigtige at tage med i 

forhold til denne opgave er, at der fokuseres hovedsagligt på deklarativ hukommelse, og at den 

eksperimentelt er vist at være forbundet med den indre temporallap, herunder hippocampus, og i 

denne forbindelse rejses spørgsmålet: har aktivitet i HPA-aksen og stresshormoner en indflydelse på 

vores deklarative hukommelse? I så fald, hvilken? 

For at kunne undersøge dette spørgsmål, vil der rejses endnu nogle spørgsmål: hvilke typer 

receptorer binder glukokortikoider sig til, og hvor i hjernen eller i kroppen befinder de sig? Hvis der 

er en sammenhæng mellem stresshormoner og deklarativ hukommelse, implicerer det så også en 

sammenhæng mellem stresshormoner, stressreceptorer og hippocampus? 
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3.3 To typer af receptorer 

 

Der er to typer af kortikosteroid receptorer i hjernen, som stresshormoner binder sig til: 

mineralokortikoid receptorer (type I receptorer), som binder glukokortikoider med høj affinitet og 

glukokortikoid receptorer (type II receptorer), som har ca. en tiendedel af den affinitet, som type I 

receptorer har for de to samme hormoner (Reul & De Kloet, 1985). Det vil sige, at tilbøjeligheden 

for glukokortikoider til at binde sig til disse to receptorer er forskellig (Breedlove, Watson & 

Rozenzweig, 2010). På grund af den store affinitetsforskel mellem disse to receptorer, vil 

stresshormoner være en del mere tiltrukket af type I receptorer, og derfor vil disse receptorer 

allerede i stort omfang være besatte af glukokortikoider, når niveauet er lavt – det vil sige, når 

organismen er i hvile – hvorimod type II receptorer først bliver betydeligt besatte af 

glukokortikoider under stressende forhold (Douma et al., 1997). 

En anden vigtig forskel ved disse to receptorer er, hvordan de er fordelt. Celler i de fleste dele af 

hjernen indeholder høje koncentrationer af type II receptorer, hvorimod type I receptorer befindes i 

relativt begrænsede områder såsom hippocampus, amygdala (Douma et al., 1997), den forreste 

(anterior) del af hypothalamus (Herbert et al., 2006) og præfrontale korteks (Rimmele et al., 2013). 

Det betyder med andre ord, at hjerneregioner såsom hippocampus og amygdala, som begge to er 

vigtige for og udøver forskellige roller i hukommelse og hukommelsesdannelse (Packard & Cahill, 

2001), er besatte af relativt høje mængder af stresshormoner under ikke-stressende forhold, da disse 

områder indeholder høje koncentrationer af type I receptorer, som har en relativt høj affinitet for 

glukokortikoider. I denne forbindelse er det interessant at overveje, om stressende forhold muligvis 

har en særlig effekt på deklarativ hukommelse på grund af tilstedeværelsen af type I receptorer i 

disse hjerneregioner, der er knyttet til hukommelse. 

Denne forbindelse mellem stress og hjerneregioner, der empirisk er forbundet med deklarativ 

hukommelse, sammen med andre studier, der bl.a. har peget på, at udsættelse for glukokortikoider 

over lang tid er associeret med hippocampal atrofi (Sapolsky, 2000) (volumen reduceret ca. 14% 

(Lupien et al., 1998)), danner rationale for at studere sammenhængen mellem deklarativ 

hukommelse og stress nærmere. Men for at kunne studere denne sammenhæng, vil der først tages 

en anden variabel i betragtning, som har indflydelse på udskillelsen af glukokortikoider: 

døgnrytmen. 
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3.4 Døgnrytme og stresshormoner 

 

Under basale betingelser udviser glukokortikoid udskillelse en 24 timers døgnrytmeprofil, hvor 

endogene glukokortikoidkoncentrationer for mennesker når et højdepunkt om morgenen og er 

langsomt faldende i den sene eftermiddag, aften og natlige periode. Efter de første par timers søvn 

stiger glukokortikoidkoncentrationerne igen og når en højdeændring (Lupien et al., 2002) (se evt. 

Weitzman et al., 1970 for empirisk undersøgelse, der undersøger døgnrytmeprofilen). Denne 

døgnrytmeprofil er omvendt for rotter (som mange stressundersøgelser er baseret på), som er 

natteaktive dyr, og derfor når deres koncentrationer af stresshormoner et højdepunkt om aftenen og 

et lavpunkt om morgenen (Lupien et al., 2007). 

Som der tidligere blev beskrevet, er der en affinitetsforskel på type I og II receptorer, og denne 

forskel, sammen med døgnrytmeprofilen, resulterer i, at ca. 90% af endogene glukokortikoider 

bliver optaget af type I receptorer og ca. 10% af type II receptorer om eftermiddagen, når 

koncentrationerne er lave; om morgenen, når koncentrationerne er høje, er type I receptorerne 

mættede og ca. 67-74% af type II receptorerne besatte (Reul & De Kloet, 1985) (illustreret i fig. 2). 

Det betyder, at ratioen mellem hvor mange glukokortikoider binder sig til type I og type II 

receptorer varierer gennem døgnrytmen. Om eftermiddagen hos mennesker vil der derfor være en 

relativt høj ratio mellem bindingen af glukokortikoider til disse receptorer, og om morgenen vil 

denne ratio være relativt lav. En del studier, som har undersøgt sammenhængen mellem stress og 

kognitive ændringer, har rapporteret, at ratioen mellem besættelsen af type I og II receptorer er en 

vigtig faktor for retningen af stressinducerede kognitive forandringer, heriblandt hukommelse, og 

dette har bl.a. ledt til glukokortikoid-ratio-hypotesen (Lupien et al., 2002), som vil beskrives 

nærmere senere. Men først vil der samles op i en delkonklusion. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. (egen illustrering): 

Forholdet mellem 

glukokortikoider, type I og II 

receptorer og døgnrytmen 
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3.5 Delkonklusion 

 

I de foregående afsnit er der blevet redegjort for HPA-aksen, deklarativ hukommelse, type I og II 

receptorer og døgnrytmen i forhold til stress. HPA-aksen er en af de centrale biologiske 

mekanismer, som underligger menneskers og andre dyrs stressrespons, og den varetager bl.a. 

produktionen af glukokortikoider: kortisol hos mennesker og kortikosteron hos rotter – også kaldt 

’stresshormoner’. Endvidere er der blevet redegjort for deklarativ hukommelse, som er den primære 

type hukommelse, denne opgave vil fokusere på, og hvordan den er forskellig fra nondeklarativ 

hukommelse. Til sidst er der blevet redegjort for to typer af receptorer: mineralokortikoid receptorer 

(type I) og glukokortikoid receptorer (type II), som binder glukokortikoider til sig med forskellig 

affinitet. På grund af denne affinitetsforskel sammen med variationen af niveauet af 

glukokortikoider gennem døgnrytmen, som er højt om morgenen og lavt og aftenen (omvendt for 

natteaktive dyr), resulterer det i, at om morgenen er type I receptorerne mættede og type II 67-74% 

besatte. Om eftermiddagen er ca. 90% af type I receptorerne besatte og ca. 10% af type II.  
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4.0 Stadier i informationsprocessering og eksperimentelle designs 

 

I de næste afsnit vil der præsenteres en del undersøgelser, der har undersøgt sammenhængen 

mellem stress og deklarativ hukommelse som funktion af døgnrytmen. Før vi går videre og kigger 

på forskningslitteraturen, vil der lige kort redegøres for en væsentlig metodisk detalje, som varierer 

i de forskellige undersøgelser, og det er tidspunktet, stressoren administreres i 

hukommelsesdannelsesprocessen, som typisk bliver delt op i tre stadier: indkodning, konsolidering 

og genkaldelse. 

Ifølge Breedlove, Watson & Rozenzweig (2010) indeholder et funktionelt hukommelsessystem tre 

aspekter af informationsprocessering: indkodning af rå information fra sensoriske kanaler 

(eksempelvis høresansen) ind i kortidshukommelsen, overførsel (konsolidering) af den 

udefrakommende information (sansestimuli) fra kortidshukommelsen ind i langtidshukommelsen 

og genkaldelse eller hentning af den lagrede information til brug i fremtidig adfærd. Hvis der er et 

problem ved en eller flere af disse processer, kan det lede til, at vi glemmer informationen. 

I denne forbindelse spiller opmærksomhed og perceptuelle processer en vigtig rolle og er med til at 

afgøre, om information bliver lagret i langtidshukommelsen eller går tabt (Eysenck & Keane, 2013) 

(hvis vi eksempelvis ikke er opmærksomme på en given stimulus, så er chancen for, at den bliver 

indkodet, formentlig mindre). I denne forbindelse spiller arbejdshukommelsen også en vigtig rolle, 

som blandt andet refererer til, når vi aktivt manipulerer information, som vi holder i 

kortidshukommelsen. Den er også aktiv både under indkodning, konsolidering og genkaldelse af 

information (Breedlove, Watson & Rozenzweig, 2010). En af de mest indflydelsesrige modeller af 

arbejdshukommelsen er lavet af Baddeley (2000), som deler arbejdshukommelsen op i fire 

komponenter: en fonologisk-løkke, hvor auditiv information bliver holdt, en visuospatial skitseblok, 

som holder visuelle indtryk af stimuli, en episodisk buffer som indeholder integreret information fra 

de forskellige sansemodaliteter og til sidst central eksekutiv, som overvåger og koordinerer 

informationen, som strømmer ind og ud fra arbejdshukommelsen. Denne model vil dog ikke 

uddybes nærmere, da den ligger udenfor projektets fokusområde, men det vigtige at tage med er, at 

arbejdshukommelsen og opmærksomhed er dybt involveret i deklarativ hukommelse under alle tre 

stadier eller aspekter ved informationsprocesseringen. 

Disse tre ovennævnte aspekter af informationsprocessering er faktorer, der gennemgående varierer 

med hensyn til indførelsen af stressorer i eksperimentelle designs, der undersøger indflydelsen 
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stress har på deklarativ hukommelse. Disse studier har almindeligvis et design, hvor et subjekt først 

skal lære at huske en begivenhed eller opgave, som så er efterfulgt af en konsolideringsfase (det vil 

sige, at vi er indenfor langtidshukommelsen) og til sidst en genkaldelsestest (Mendl, 1999). 

I tråd med dette er effekten af kortvarige stressorer på kognitiv funktion ifølge Mendl (1999) blevet 

undersøgt ved hjælp af tre forskellige eksperimentelle designs (illustration efter Mendl (1999) i fig. 

3): (A) at en stressor indføres umiddelbart før eller under en begivenhed eller opgave, (B) efter en 

begivenhed eller opgave eller (C) umiddelbart før eller under genkaldelse af begivenheden eller 

opgaven. Forskellige kombinationer af præsentationstiden af stressoren sammen med 

resultatmålingen giver forskellige oplysninger om de processer, stressorer påvirker for at udøve 

deres virkninger. Eksempelvis kan stressoren administreres i punkt ’A’ for at undersøge dens effekt 

på opmærksomhed og indkodning, punkt ’B’ for at undersøge dens virkning på konsolideringen af 

hukommelse eller ’C’ dens effekt på genkaldelsesfærdigheder – eller en kombination af disse 

(Mendl, 1999). 

 

Som allerede nævnt kan et problem ved en eller flere processer i informationsprocesseringen (punkt 

’A’, ’B’ eller ’C’) føre til, at en organisme glemmer informationen. Disse stadier i 

informationsprocesseringen anses derfor her som vigtige detaljer at være opmærksom på i de 

præsenterede undersøgelser i de efterfølgende empiriske afsnit, da stressorer som nævnt ovenfor 

påvirker forskellige processer alt efter, hvornår de bliver administreret i 

informationsprocesseringen. 

4.1 Emotionelle stressorer 

 

I de efterfølgende empiriske afsnit vil der også tages i betragtning, om der er forskel på neutrale og 

emotionelle stressorer med hensyn til deklarativ hukommelse, da emotionelle minder, såsom f.eks. 

at være vidne til en voldelig hændelse, kan forårsage stress og påvirke 

langtidshukommelsesprocesser (Hoscheidt, LaBar, Jacobs & Nadel, 2013). Endvidere er der ifølge 

 Figur 3. (egen efterligning): 

Skematisk repræsentation 

af studier, der undersøger 

effekten stress har på en 

begivenhed/opgave og 

genkaldelse. De vandrette 

pile repræsenterer tid. 
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Phelps (2004) en subtil, men meget vigtig forbindelse mellem amygdala og hippocampus, hvor 

amygdala, som er specialiseret i at bearbejde emotioner, kan modulere både indkodningen og 

konsolideringen af hippocampus-afhængige minder. Endvidere kan hippocampus, ved at forme 

episodiske repræsentationer af den følelsesmæssige betydning af begivenheder, påvirke amygdala 

responsen, når der bliver stødt på emotionelle stimuli. Der er med andre ord en tovejs interaktion 

mellem disse to hjerneregioner. Endvidere er der fMRI og PET scanninger der har vist, at aktivitet 

målt i amygdala ved indkodning af emotionelle stimuli korrelerer signifikant med styrken af det 

efterfølgende minde (McIntyre et al., 2012). Emotionelle stressorer er derfor en variabel, som nogle 

af undersøgelserne i de næste afsnit også har implementeret på grund af forbindelsen mellem 

emotioner, stress og hukommelse. Her skal der tilføjes, at amygdala også er involveret i 

registreringen af farer og er med til at aktivere HPA-aksen og iværksætte den stressrespons (fight-

or-flight) (jf. 3.1), som er nødvendig for at løse udfordringen (Lupien et al., 2009). 
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5.0 Empiriske undersøgelser og resultater 

 

I dette afsnit vil der præsenteres en del studier, som har undersøgt forbindelsen mellem stress og 

deklarativ hukommelse. I de foregående afsnit er der blevet fremhævet nogle af de biologiske 

mekanismer og neurale substrater, der underligger menneskers og andre dyrs stressrespons. Der er 

blevet fremhævet nogle variable, heriblandt døgnrytmen, det primære fokus i denne opgave, de tre 

stadier i informationsprocessering og emotionelle overfor neutrale stimuli, som vil overvejes i 

forbindelse med indflydelsen stress har på deklarativ hukommelse. De empiriske undersøgelser og 

resultater vil løbende sammenlignes, diskuteres og analyseres, og der vil trækkes på den viden, som 

er blevet præsenteret i de foregående afsnit. 

5.1 Det perfekte tidspunkt at være stresset? 

 

I en undersøgelse udført af Maheu et al. (2005), hvor effekten af en stressende oplevelse på 

hukommelse for emotionelt og neutralt materiale blev målt som funktion af døgnrytmen, blev fyrre 

mænd (gennemsnits alder 22.5 +/- 3.6) testet, hvor den ene halvdel blev placeret i en stress gruppe 

og den anden i en ikke-stress gruppe. Halvdelen af begge grupper blev testet om morgenen (fra kl. 

09:00-11:00) og den anden om eftermiddagen (fra kl 14:00-16:00). I både stress og ikke-stress 

gruppen skulle deltagerne se en serie af 11 farvede billeder sammensat af emotionelle eller neutrale 

segmenter, men til forskel skulle stress gruppen ti minutter før udføre en psykologisk stressopgave, 

the Trier Social Stress Test (TSST), som bestod af en fri-tale og aritmetik opgave foran et 

publikum. Deres resultater viste, at stressinducerede niveauer af kortisol hæmmede fri genkaldelse 

af emotionelt materiale for subjekter, der lærte opgaven om morgenen, men ikke om eftermiddagen, 

hvorimod ingen effekt blev fundet for neutralt materiale. 

Et andet studie udført af Smeets (2010), som undersøgte indflydelsen af stress på genkaldelse som 

funktion af døgnrytmen, fandt nogle lidt anderledes resultater. I denne undersøgelse blev syvogtres 

universitetsstuderende (42 kvinder og 25 mænd, gennemsnitsalder 19.9 +/- .21) tilfældigt tildelt til 

fire grupper: stress om morgenen, stress om eftermiddagen, morgen kontrolgruppe eller 

eftermiddags kontrolgruppe.  

I den første individuelle testsession skulle deltagerne lære femten neutrale og femten 

emotionsopvækkende, negative ord. Deltagerne fik at vide, at de skulle testes umiddelbart efter 
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opgaven i en fri genkaldelsestest, men til deres overraskelse skulle de også testes fireogtyve timer 

efter i en fri genkaldelsestest, de ikke blev informeret om.  

Den næste individuelle test fandt sted enten om morgenen fra kl. 09:00-11:00 (morgen stress og 

kontrolgruppe) eller fra kl. 14:00-16:00 (eftermiddags stress og kontrolgruppe). Stressgrupperne 

blev udsat for en Socially Evaluated Cold Pressor Test (SECPT), hvor deltagerne blev instrueret i at 

nedsænke deres ikke-dominante hånd til og med håndleddet i iskoldt (2 °C) vand så længe som 

muligt med et maksimum på tre minutter, mens de blev filmet og overvåget af en fremmed 

eksperimentator. Kontrolgrupperne skulle udføre samme test, men til forskel var vandet lunkent (25 

°C), og der var ingen overvågende eksperimentator tilstede. Femten til femogtyve minutter efter 

begyndelsen af den fysiske stressor, blev deltagerne testet i den forsinkede frie genkaldelsestest.  

Resultaterne i denne undersøgelse viste, at stress havde en hæmmende effekt på deklarativ 

hukommelse for både neutrale og negative, emotionelle ord, og at tidspunktet på dagen ikke havde 

nogen modulerende effekt (Smeets, 2010). 

De ovennævnte undersøgelser har det til fælles, at de er interesserede i indflydelsen stress har på 

deklarativ hukommelse som funktion af døgnrytmen, men de undersøger det på to forskellige 

måder. En af forskellene ved dem er, at de administrerer stressorerne på to forskellige tidspunkter i 

informationsprocesseringen: i undersøgelsen af Maheu et al. (2005) blev stressgrupperne udsat for 

stressoren umiddelbart før indkodningen af materialet, hvorimod stressgrupperne i undersøgelsen af 

Smeets (2010) blev udsat for stressoren umiddelbart før genkaldelsen af materialet, hhv. punkt ’A’ 

og ’C’ i figur. 3. En anden forskel ved disse to undersøgelser er, at den førstnævnte undersøgelse 

brugte en psykisk stressor i form af en fri-tale og aritmetikopgave foran et publikum, hvor den 

sidstnævnte brugte en fysisk stressor i form af iskoldt vand, men som også inkluderede et 

psykologisk aspekt – den overvågende eksperimentator. Ifølge Diamond & Kim (2002) kan 

stressorer påvirke mennesker meget forskelligt: en bestemt stimulus kan f.eks. være stressende for 

en person, mens den samme stimulus giver nydelse til en anden. Eksempelvis ville en 

matematiklærer formentlig være en del mindre stresset og muligvis begejstret af at udføre en 

aritmetik opgave foran et publikum i forhold til en person med regnevanskeligheder. Derfor er det 

relevant at overveje muligheden for, at stressorerne kan påvirke deltagerne forskelligt, og at 

forskellene på stressorerne muligvis også kan have en effekt. 
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Selv om begge de ovennævnte studier undersøgte deklarativ hukommelse som funktion af 

døgnrytme, fik de forskellige resultater, antageligvis på grund af forskellige tidspunkter af 

indførelsen af stressoren (jf. 4.0), og hvilken type stressor de blev udsat for. De undersøgte begge 

deklarativ hukommelse, men formentlig to forskellige aspekter ved deklarativ hukommelse.  

En anden nævneværdig detalje ved disse to undersøgelser er, at den førstnævnte undersøgelse kun 

inkluderede mænd, hvorimod den sidstnævnte inkluderede begge køn med et flertal af kvinder. 

Derfor kan spørgsmålstegn også stilles ved undersøgelsernes sammenlignelighed, da populationerne 

ikke er ens. Her skal der tilføjes, at forfatterne i den førstnævnte undersøgelse argumenterer, at 

grunden til at kvinderne i deres undersøgelse blev ekskluderet var for at undgå konfunderende 

effekter af de forskellige faser af menstruationscyklussen på hukommelsen (Hampson, 1990) og på 

kortisol reaktivitet (Kirschbaum et al., 1999). Derimod argumenterer forfatterne i den sidstnævnte 

undersøgelse, at de fleste af kvinderne i deres undersøgelse blev testet i lutealfasen i 

menstruationscyklussen, som er den fase, hvor kortisol responser ligner mændenes mest (Kudielka 

& Kirschbaum, 2005).  

Den førstnævnte undersøgelse fandt, at stress om morgenen hæmmede fri genkaldelse af emotionelt 

materiale, men ikke stress om eftermiddagen, og den sidstnævnte fandt, at stressoren havde en 

hæmmende effekt på både neutralt og emotionelt materiale, uafhængigt af tidspunktet om dagen. Så 

har døgnrytmen kun en effekt, når stressorer bliver administreret ved indkodning, men ikke ved 

genkaldelse? Endvidere, er stress før genkaldelse hæmmende, men stress før indkodning om 

eftermiddagen uden betydning for deklarativ hukommelse? 

Der er lavet en del forskning, hvor der er både fundet fremmende (Domes et al., 2002; Schwabe et 

al., 2008a) og hæmmende (Diamond et al., 2006; Elzinga et al., 2005) effekter ved indførelse af 

stressorer før indkodning af materiale. Ligeledes er der fundet både fremmende (Buchanan & 

Tranel, 2008; Schwabe et al., 2009b) og hæmmende (Roozendaal et al., 2003; Schwabe &Wolf, 

2009a) effekter ved stressorer før genkaldelse af materiale. Fælles er dog for disse ovenstående 

undersøgelser, at de ikke har implementeret tidspunktet om dagen som variabel, det vil sige 

døgnrytmen og dens indflydelse på udskillelsen af stresshormoner (jf. 3.4), som viste at have en 

effekt i den førnævnte undersøgelse af Maheu et al. (2005). Dette kan muligvis forklare, hvorfor 

disse undersøgelser finder modstridende resultater. I forbindelse med dette har en metaanalyse af 

Dickerson & Kemeny (2004) af 208 laboratorieundersøgelser vist, at kortisolreaktivitet på stressorer 
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varierer mellem morgen og eftermiddag. Dette peger yderligere på, at tidspunktet om dagen er en 

faktor, som er vigtig at tage i betragtning. 

For at udforske indflydelsen stress har på deklarativ hukommelse lidt nærmere, vil der kigges på 

endnu nogle undersøgelser, som har brugt nogle delvist anderledes metoder at undersøge deklarativ 

hukommelse, stress og døgnrytme, heriblandt farmakologisk administration af stresshormoner og 

blokering af type I og II stressreceptorer. Der vil også kigges på, hvilken effekt stress har på 

konsolideringen af materiale, punkt ’B’ i figur 3. Der vil i de efterfølgende afsnit trækkes på den 

førnævnte viden om receptorbesættelse af glukokortikoider for de to typer af kortikosteroid 

receptorer, samt inddrages en hypotese og teori for at prøve at forklare disse mange resultater. 

5.2 Farmakologisk administration af stresshormoner 

 

I en undersøgelse af Buchanan & Lovallo (2001) blev fireogtyve mænd og kvinder 

(gennemsnitsalder, 26.7) præsenteret for tres emotionelle og neutrale billeder på en tv-monitor i en 

’incidental encoding’ opgave – et læringsparadigme hvor deltagere ikke blev informeret om, at de 

på et senere tidspunkt skal genkalde materialet (Lupien et al., 2002). Der blev brugt et 

dobbeltblindet, placebo kontrolleret design, hvor halvdelen af mændene og kvinderne fik 

administreret 20 mg hydrocortison (et molekyle identisk med kortisol) og den anden halvdel 

placebo (identiske kapsler) en time før præsentationen af materialet. Undersøgelen blev udført om 

eftermiddagen (Ramlow & Wolf, 2005). En uge senere blev de testet i fri genkaldelse af materialet, 

hvor deltagerne blev præsenteret for nogle cues og bedt om at skrive alt ned, som de kunne huske. 

De fandt, at kortisolgruppen huskede signifikant flere cued billeder end placebogruppen, og at 

forhøjede kortisolniveauer forbedrede langtidshukommelse præstation for emotionelle relativt til 

neutrale billeder.  

Denne undersøgelse ligner metodisk den førnævnte undersøgelse af Maheu et al. (2005), hvor 

deltagerne skulle udføre en psykologisk stressopgave 10 minutter før indkodning enten om 

morgenen eller om eftermiddagen. Her fandt de, at stress om morgenen hæmmede, men stress om 

eftermiddagen havde ingen effekt på genkaldelse, men til forskel fandt denne undersøgelse, at 

administrering af hydrocortison om eftermiddagen havde en fremmende effekt på genkaldelse. 

Metodisk set adskiller de sig bl.a. ved, at den førstnævnte brugte en psykologisk stressor ti minutter 

før indkodning, hvorimod den sidstnævnte administrerede hydrocortison en time før indkodning. 

Begge undersøgelser taler for en effekt ved døgnrytme, men modsatrettede effekter. Ifølge Elzinga 
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et al. (2005) er farmakologiske undersøgelser muligvis ikke repræsentative for de fysiologiske 

effekter af endogene stresshormoner, frigivet af naturlige stressorer, da naturlige stressorer også 

medfører frigivelse af katekolaminer (jf. 3.1). En undersøgelse af Roozendaal (2000) peger på, at 

katekolaminer muligvis interagerer med glukokortikoiders effekt på hukommelse. Derfor kan 

sammenligneligheden af disse to undersøgelser muligvis være problematisk. 

Som der blev nævnt i redegørelsen for døgnrytmen og stressreceptorer, så forholder det sig sådan, at 

endogene glukokortikoidkoncentrationer er relativt høje om morgenen og lave om eftermiddagen 

(jf. 3.4). Det vil sige, at der i undersøgelsen af Maheu et al. (2005) blev indført stressorer både ved 

allerede lave og høje endogene koncentrationer af kortisol, og at der i denne sidstnævnte 

undersøgelse blev indført en stressor ved relativt lave endogene koncentrationer af kortisol. Der er 

altså både fundet en hæmmende effekt ved stress under allerede høje koncentrationer af 

stresshormoner og en fremmende eller ingen effekt ved stress under allerede lave koncentrationer af 

stresshormoner. I forbindelse med disse resultater fandt en metaanalyse af 16 studier af Het, 

Ramlow & Wolf (2005), at undersøgelserne, der administrerede kortisol om morgenen, generelt 

fandt en signifikant hæmning af hukommelse, hvorimod undersøgelserne, der administrerede 

kortisol om eftermiddagen, fandt en lille, men signifikant, positiv effekt på hukommelse. 

I tråd med disse resultater er der blevet foreslået af en del andre undersøgelser, at der eksisterer et 

omvendt U-formet forhold mellem koncentrationen af glukokortikoider og deklarativ 

hukommelsesfunktion, især for emotionsopvækkende materiale ved stress under indkodning og 

konsolidering (Rimmele, Meier, Lange & Born, 2010). I henhold til dette forhold vil både lave og 

høje koncentrationer af glukokortikoider føre til hæmmende effekter, mens moderate niveauer af 

glukokortikoider fører til fremmende effekter (Albercombie et al. 2003; Newcomer et al., 1999; de 

Kloet et al., 1999; Roozendaal, 2000). I overensstemmelse med dette er der belæg for, at stress om 

eftermiddagen – et tidspunkt, hvor endogene koncentrationer af kortisol for mennesker er relativt 

lave – kan fremme deklarativ hukommelsesfunktion, idet at det hæver kortisolkoncentrationerne op 

mod et optimalt niveau, hvorimod stress om morgenen, hvor niveauet af endogene koncentrationer 

af kortisol er relativt højt, kan medføre en overstimulering af kortikosteriod receptorer og derfor 

hæmmende effekter (Maheu et al., 2005). Men hvordan forholder alt dette sig så til de to typer af 

kortikosteroid stressreceptorer? 

Som der blev redegjort for tidligere, så er der en affinitetsforskel på type I og II receptorer, som 

sammen med døgnrytmen resulterer i, at ratioen mellem besættelsen af disse receptorer af 
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glukokortikoider varierer (jf. 3.4). I forlængelse af dette vil ratioen mellem bindingen af 

glukokortikoider til disse to receptorer teoretisk set have forudsigelseskraft, der kan forudsige, 

hvorvidt en stressor fører til en hæmmende eller fremmende effekt på deklarativ hukommelse. Dette 

vil undersøges nærmere i det næste afsnit, hvor Yerkes-Dodson law og glukokortikoid-ratio-

hypotesen vil præsenteres sammen med nogle undersøgelser, der har undersøgt dette omvendte U-

formede forhold mellem koncentrationen af glukokortikoider, døgnrytme og deklarativ 

hukommelse. 
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6.0 Yerkes-Dodson Law og Glukokortikoid-ratio-hypotesen 

 

I en undersøgelse af Andreano & Cahill (2006) blev indflydelsen stress har på konsolideringen 

(punkt ’B’ i figur 3.) af materiale undersøgt. Niogtredive mænd og syvogfyrre kvinder mellem 

alderen 18-25 blev testet om eftermiddagen, og resultaterne viste, at mænd, men ikke kvinder, der 

blev udsat for en Cold Pressor Test (CPT) umiddelbart efter at indkode en neutral historie, 

genkaldte bedre den neutrale historie end kontrolgruppen. Efterfølgende analyser af deltagernes 

kortisolniveauer viste, at der var et signifikant kvadratisk forhold mellem kortisolniveau og 

hukommelsesydeevne, hvor mænd med moderate kortisolniveauer genkaldte bedre neutralt 

materiale end mænd med høje og lave kortisolniveauer. Denne sammenhæng vil skitseres nedenfor i 

en illustration (efterligning af Andreano & Cahills (2006) resultater i figur 4): 

Som der kan ses på figur 4., så vil antallet af elementer 

genkaldt være lavt ved lave kortisolniveauer og stige 

indtil det når et højdepunkt, som repræsenterer moderate 

mængder af kortisol. Derefter aftager antallet af elementer 

genkaldt, når kortisolniveauet stiger efter højdepunktet.  

Her er den deklarative hukommelse operationaliseret som 

’antal elementer genkaldt’ i form af en neutral historie, 

som deltagerne skulle huske og genkalde. 

En vigtig detalje ved denne undersøgelse er, at dette omvendte U-formede forhold kun blev fundet 

for mændene i undersøgelsen, selv om der ingen forskel var på kortisol respons forårsaget af CPS-

stressoren for mændene og kvinderne. Forfatterne argumenterer, at denne forskel ikke kan forklares 

af en generel kognitiv forskellighed, da kontrolgrupperne for begge køn klarede sig lige så godt. 

Forfatterne påpeger dog selv, at der ikke blev taget højde for, hvilken fase i menstruationscyklussen 

kvinderne var i, som har vist sig at være en vigtig faktor (jf. 5.1). Eksempelvis har en undersøgelse 

af Kirschbaum et al. (1999) vist, at adreno-kortikotropt hormon (ACTH) (se evt. 3.1) reaktionen på 

socialt stress er markant større hos kvinder i lutealfasen end ved den follikulære fase i 

menstruationscyklussen. En anden undersøgelse af Burgess & Handa (1992) har vist, at der er en 

forøgelse af stress respons efter eksogen østrogenbehandling hos hunrotter. Men som der allerede er 

blevet fremhævet, var der ingen forskel på kortisol respons mellem mændene og kvinderne i 

undersøgelsen. Derfor kan det tænkes, at mængden af ACTH muligvis har haft en indflydelse på 

 

Figur 4. (egen illustrering): 
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resultaterne. Men denne undersøgelse benyttede sig ikke af en social stressor, som undersøgelsen af 

Kirschbaum et al. (1999) brugte, men en CPS-stressor, som er en fysisk stressor. Derfor er disse 

undersøgelsers sammenlignelighed muligvis problematisk, da, som der tidligere blev diskuteret, 

forskellige typer af stressorer kan fremkalde forskellige stressreaktioner (jf. 5.1). Denne påstand er 

også understøttet af en metaanalyse af Dickerson & Kemeny (2004). Andreano & Cahill (2006) 

argumenterer selv, at deres data indikerer en kønsrelateret forskel i virkningen af stress på 

hukommelseskonsolidering, men at det ikke kan udelukkes, at menstruationscyklusfaserne har haft 

en virkning. Det er altså også en mulighed for, at kønsvariablen konfunderer forskelligt alt efter, om 

stressoren indføres ved indkodning, konsolidering eller genkaldelse. Dette vil dog ikke diskuteres 

nærmere, men kan ses som en opfordring til at undersøge kønsforskelle nærmere med flere variable, 

der tager disse faktorer i betragtning.  

Hvis der ses på data for mændene i undersøgelsen af Andreano & Cahill (2006), så er resultaterne i 

tråd med det illustrerede, omvendte U-formede forhold mellem koncentrationen af glukokortikoider 

og deklarativ hukommelse. I forbindelse med dette er der for mere end et århundrede siden foreslået 

et lignende forhold mellem læring og ’arousal’ på baggrund af en empirisk undersøgelse af mus, 

hvor læring forstærkes af ’arousal’ op til et vist optimalt punkt, hvorefter effekten aftager og 

hæmmes (Yerkes & Dodson, 1908; Diamond et al., 2007) – et forhold som med tiden har fået 

navnet Yerkes-Dodson law, og denne observation har vist sig at holde i mange biologiske og 

psykologiske sammenhænge (Christianson, 1992). Interessant nok passer Yerkes-Dodson loven 

godt sammen med en helt anden tilgang til læring og hukommelse, hvor ratioen mellem besættelsen 

af type I og II receptorer er blevet teoretiseret som værende en vigtig faktor for stressinducerede 

kognitive forandringer, heriblandt deklarativ hukommelse, som blandt andet er foreslået af Conrad, 

Lupien & McEwen, (1999) og Lupien et al. (2005) – også kaldt glukokortikoid-ratio-hypotesen 

(Lupien et al., 2007).  

Mange af disse studier er baseret på rottestudier, hvor der er blevet rapporteret, at kognitiv funktion 

fremmes, når niveauet af glukokortikoider er en smule forhøjede, som medfører at de fleste af type I 

receptorerne besættes, men kun en lille del af type II receptorerne – høj type I/II ratio. Derimod vil 

kognitiv funktion hæmmes, når niveauet af glukortikoider er væsentlig forøgede eller formindskede, 

som medfører en relativt lav ratio (Lupien et al., 2005). Yerkes-Dodson loven og glukokortikoid-

ratio hypotesen har altså det til fælles, at begge taler for et forhold, hvor både lave og høje niveauer 

fører til suboptimale udfald, hvorimod et moderat niveau fører til optimale resultater. 
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Som der blev vist i fig. 2, så er der om morgenen en lav ratio (t ype I mættet, ca. 67-74% af type II 

besat) og en høj ratio om eftermiddagen (type I 90%, type II 10% besat). I tråd med glukokortikoid-

ratio hypotesen vil en stressor om morgenen derfor mætte type II receptorerne og dermed medføre 

en lavere ratio og hæmme deklarativ hukommelse, hvorimod den samme stressor om eftermiddagen 

vil mætte type I, men kun ca. halvdelen af type II og medføre en relativt høj type I/II ratio og 

fremme deklarativ hukommelse (Lupien et al., 2007). Hypotesen hænger godt sammen med de 

ovennævnte studier og metaanalysen af Het, Ramlow & Wolf (2005) der fandt, at undersøgelser, 

der administrerede kortisol om morgenen fandt en hæmning af deklarativ hukommelse (som har 

medført en lavere ratio), hvorimod undersøgelser, der administrerede kortisol om eftermiddagen, 

fandt en positiv, signifikant effekt (som har medført en relativt høj ratio). 

Den førnævnte undersøgelse af Smeets (2010) fandt derimod, at døgnrytmen ikke havde nogen 

modulerende effekt, men denne undersøgelse indførte stressoren før genkaldelsestesten. Ifølge 

Rimelle, Meier, Lange & Born (2010) har glukortikoider generelt en hæmmende effekt på 

deklarativ hukommelse ved stress før genkaldelse både for rotter og mennesker – også under 

moderate mængder af glukokortikoider (høj type I/II ratio). Der er altså noget, der tyder på, at det 

omvendte U-formede forhold mellem deklarativ hukommelse og glukortikoider kun holder, når 

stress bliver indført under indkodning og konsolidering. Her skal der igen fremhæves, at 

undersøgelen af Andreano & Cahill (2006) kun fandt dette forhold for mændene. 

For at undersøge glukortikoid-ratio hypotesen nærmere, vil der i det efterfølgende afsnit 

præsenteres et studie, der har indført blokering af disse to receptorer som variabel for at undersøge, 

om de spiller en rolle i deklarativ hukommelse som funktion af døgnrytme, og om ratioen kan 

forudsige udfaldet. 

6.1 Blokering af type I og II receptorer 

 

I en undersøgelse udført af Rimmele, Besedovsky, Lange & Born (2013) blev type I og II receptorer 

studeret i forbindelse med hukommelsesgenkaldelse ved hjælp af to specifikke receptor-

antagonister. Denne undersøgelse blev delt op i to separate, dobbeltblindede, cross-over designede 

studier, hvor seksten mænd (gennemsnitsalder 21.2 +/- 2.29) i den første undersøgelse blev bedt om 

at genkalde emotionelle og neutrale tekster og billeder (lært 3 dage tidligere) mellem klokken 07:45 

og 09:15 om morgenen, enten efter administration af 400 mg spironolacton (type I antagonist) eller 

placebo. I den anden undersøgelse blev seksten mænd (gennemsnitsalder 23.31 +/- 3.64) ligeledes 
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bedt om at genkalde emotionelle og neutrale tekster og billeder samme tidspunkt (lært 3 dage 

tidligere), men til forskel blev de enten administreret mifepristone (type II antagonist) eller placebo. 

Indenfor de to undersøgelser blev deltagerne testet i begge konditioner (aktivt middel vs. placebo) 

med rækkefølgen balanceret på tværs af subjekter. Her skal der tilføjes, at antagonisterne ikke 

blokerede al aktivitet i disse receptorer, men nedsatte aktiveringen af dem (Rimmele, Besedovsky, 

Lange & Born, 2013).  Før resultaterne i denne undersøgelse præsenteres, vil der først kigges på, 

hvad der vil forventes ud fra glukokortikoid-ratio hypotesen og Yerkes-Dodson loven. 

På grund af affinitetsforskellen på type I og II receptorer (se figur 2.) vil der forventes, at: (a) en 

meget høj besættelse af type II receptorer vil hæmme deklarativ hukommelse, idet at 

glukokortikoider først binder sig til disse receptorer i stor udstrækning under høje stressniveauer 

efter at type I receptorerne allerede er mættede (højre side i figur 4.) (lav type I/II ratio). Ligeledes 

vil der forventes, at (b) en utilstrækkelig besættelse af type I receptorer vil hæmme deklarativ 

hukommelse, idet at type I receptorer har en høj affinitet for glukokortikoder og kun vil have en lav 

besættelse af glukokortikoider under ualmindelige lave stressniveauer eller efter adrenalektomi 

(Lupien et al., 2007) - fjernelse af binyrerne, som varetager produktionen af glukokortikoider (jf. 

3.1) (venstre side i figur 4.). Dette hænger muligvis også sammen med, at type I receptorer nærmest 

kun befinder sig i områder i hjernen, der er knyttet til deklarativ hukommelse (jf. 3.3), og at 

manglen på aktivitet i disse områder formodentlig vil hæmme funktionen. Derimod vil deklarativ 

hukommelse forventes at (c) fremmes under moderate stressniveauer (toppen i figur 4), når type I 

receptorer er besatte i stort omfang og type II receptorer har en lav besættelse (Yau et a., 2011; 

Lupien et al., 2007; Lupien et al., 2005) – med andre ord en høj type I/II ratio (se evt. figur 2). Dette 

forhold mellem ratioen af besættelsen af disse to typer af receptorer og deklarativ hukommelse vil 

illustreres efter Lupien et al. (2007) nedenfor: 

Figuren til højre er en illustration af glukokortikoid- ratio hypotesen. 

Figuren viser, at når type I receptorer er mættede, og der er en delvis 

besættelse af type II receptorer, så er der en optimal 

hukommelsesydeevne (toppen af den omvendte U-funktion). 

Derimod vil en lav besættelse af type I og II receptorer 

(venstre side af den omvendte U-funktion) og en mættet 

besættelse af de to receptorer (højre side af den omvendte 

U-funktion) medføre hæmning af hukommelsesydeevnen. 

 

Figur 5 (egen efterligning): 

Omvendt U-formet forhold 

mellem deklarativ 

hukommelse, stresshormoner 

og type I og II receptorer 
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I den første undersøgelse fandt Rimmele, Besedovsky, Lange & Born (2013), at blokeringen af type 

I receptorerne hæmmede fri genkaldelse af både tekster og billeder, især for emotionelt materiale. I 

modsætning fandt de i den anden undersøgelse, at blokeringen af type II receptorerne resulterede i 

bedre genkaldelse af billeder for både neutralt og emotionelt materiale. 

Disse resultater stemmer overens med de ovennævnte forventninger. Som der kan ses på figur 5., så 

er aktiveringen af type I receptorer en forudsætning for en optimal hukommelsesydeevne. De fandt 

at blokeringen af dem hæmmede deltagernes deklarative hukommelse. Dette vil forventes, da disse 

receptorer altid har en relativt høj besættelse under normale betingelser. Samtidig har blokeringen af 

type I receptorerne i deres undersøgelse medført en fremtrædende besættelse af type II receptorerne, 

som også ifølge figur 5. er forbundet med hæmning af den deklarative hukommelse, på grund af det 

relativt høje stressniveau om morgenen (tidspunktet, de blev testet). Til forskel medførte 

blokeringen af type II receptorerne en fremmende effekt, som også er i overensstemmelse med de 

ovennævnte forventninger, da det vil medføre en høj besættelse af type I, men lav besættelse af type 

II receptorer (høj type I/II ratio) – det vil sige, at type II antagonisten forhøjede den relativt lave 

ratio mellem type I/II, som døgnrytmen almindeligvis vil medføre om morgenen. Det, at type I 

antagonisten havde en fremtrædende, hæmmende effekt på emotionelt materiale, er også i 

overensstemmelse med, at der er en høj densitet af type I receptorer i hjerneregionen amygdala (jf. 

3.3), som spiller en vigtig rolle i bearbejdningen af emotioner (jf.4.1) (Rimmele, Besedovsky, 

Lange & Born, 2013). 

En interessant detalje ved undersøgelsen af Rimmele, Besedovsky, Lange & Born (2013) er, at den 

ikke administrerede stress på noget tidspunk, men kun benyttede sig af det naturlige, høje 

stressniveau som døgnerytmeprofilen for udskillelsen af stresshormoner medfører om morgenen. På 

den måde adskiller denne undersøgelse sig metodisk en del fra de andre nævnte undersøgelser, og 

der kan derfor også sættes spørgsmålstegn ved undersøgelsernes sammenlignelighed. Bag dette 

udsagn ligger der dog en antagelse om, at selve det at være med til forsøget ikke er en stressende 

faktor, om end det ikke er en direkte administrering af stress. I tråd med dette er der empiri, der 

peger på, at selve forventningen om en uforudsigelig eller ukontrollabel situation kan øge 

menneskers kortisolniveauer (Lupien et al., 2007), som en laboratorieundersøgelse kan antages at 

være for nogle mennesker. Desuden kan der spekuleres over, om træthed har spillet en rolle i 

forsøget, da deltagerne blev administreret antagonisten og placebo klokken 23:00 og 04:00 natten 
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før genkaldelsestesten, men dog argumenterer forfatterne, at der blev kontrolleret for 

konfunderende variabler såsom opmærksomhed og arbejdshukommelse.  

Sammenfattende er der belæg for, at ratioen mellem besættelsen af type I og II receptorer, og at 

døgnrytmen og dens indflydelse på udskillelse af glukokortikoider, spiller en vigtig rolle i 

deklarativ hukommelse under stress. For at undersøge type I/II ratioens validitet nærmere, vil den i 

det næste afsnit sættes i forbindelse med et fænomen, der kaldes long-term poentiation (LTP), som 

er et foreslået neurobiologisk substrat underliggende hukommelseslagring (Diamond & Kim, 2002). 

 

6.2 Type I/Type II ratio og LTP 

 

Langtidsholdbare, aktivitets-afhængige ændringer i styrken af synaptisk (kontaktfladen mellem 

neuroner) transmission har længe været postuleret at være grundlæggende for hukommelseslagring 

(Donald O. Hebbs postulat) (Diamond & Kim, 2002). LTP blev først opdaget i hippocampus hos 

kaniner af Bliss og Lømo (1973). De observerede, at en gentagen, højfrekvent stimulation af 

afferente fibre i den perforante sti (perforant path) til hippocampusformationen medførte en 

forøgelse af synaptisk effektivitet. Siden dette er LTP blevet vist i en række hjernestrukturer i en 

række forskellige dyr, og der er også blevet observeret, at en lavfrekvent stimulation af de samme 

fibre medfører en tilbageførsel af LTP, som bliver kaldt long-term depression (LTD) (Diamond & 

Kim, 2002). Det neurale grundlag bag disse to fænomener vil ikke uddybes nærmere i denne 

opgave, men hvis LTP er grundlæggende for hukommelseslagring, og at stress kan både hæmme og 

fremme deklarativ hukommelse, som er afhængig af hippocampus (jf. 3.2), så vil der forventes, at 

stress vil have en indflydelse på LTP og LTD. Endvidere vil der forventes, at hvis der er et 

omvendt-U-formet forhold mellem niveauet af glukokortikoider og 

deklarativhukommelsesfunktion, som også bliver påvirket af ratioen mellem besættelsen af type I 

og II receptorer, at disse yderligere vil have en indflydelse på LTP og LTD. 

I forhold til den første forventning, er der ifølge Diamond & Kim (2002) flere undersøgelser, der 

peger på, at der en sammenhæng mellem glukokortikoider og LTP, hvor både lave og høje 

mængder af glukokortikoider er associeret med hæmning af LTP, hvorimod moderate mængder af 

glukokortikoider er forbundet med maksimal LTP. Med andre ord har man fundet det samme 

omvendte-U-formede forhold mellem koncentrationen af stresshormoner og LTP, som man har 
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mellem deklarativ hukommelse og stresshormoner. Det vil sige, at disse undersøgeler peger på, at 

Yerkes-Dodson lovens forudsigelse også holder for LTP. 

I forhold til den anden forventning blev der fundet i en undersøgelse af Pavlides et al. (1995) ved 

hjælp af type I og II antagonister og agonister, hhv. blokering og aktivering, at aktiveringen af type 

I receptorer, som ellers sker ved lave til moderate mængder af glukokortikoider (som forøger type 

I/II ratioen) forhøjede LTP, hvorimod blokering af type I receptorerne hæmmede effekten. Dette vil 

forventes på grund af type I receptorernes høje affinitet (jf. 6.1). Aktivering af type II receptorerne 

medførte markant formindskelse af LTP (som vil formindske type I/II ratioen), og denne effekt blev 

blokeret, hvis der var en forudgående injektion af type II antagonisten, som genoprettede LTP. 

Denne undersøgelse har altså ikke undersøgt den direkte forbindelse mellem stress, døgnrytme og 

deklarativ hukommelse, men forbindelsen mellem type I og II receptorer og LTP, og resultaterne er 

i overensstemmelse med forventningen om, at der er en forbindelse mellem disse to.  Endvidere 

støtter resultaterne glukokortikoid-ratio-hypotesens forudsigelse om, at en lav ratio hæmmer og en 

høj ratio fremmer deklarativ hukommelse, såfremt LTP er en gyldig forklaring for 

hukommelseslagring. Dette kan så indirekte knyttes til døgnrytmen, som på forhånd medfører en 

baseline ratio mellem disse to receptorer og derfor har en indflydelse på den efterfølgende 

receptorbesættelse forårsaget af stressorer (jf. 6.0). 
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7.0 Generelle begrænsninger 

 

Der er nogle helt generelle begrænsninger i de præsenterede undersøgelser i denne opgave, som er 

vigtige for konklusionerne, der kan drages på baggrund af dem. En væsentlig detalje, som de 

præsenterede empiriske undersøgelser, der har undersøgt mennesker, har til fælles, er, at de har 

undersøgt en relativt ung population med et snævert aldersinterval (et aldersgennemsnit ca. i starten 

af 20’erne). Derfor er disse undersøgelser ikke repræsentative for andre aldersgrupper. I tråd med 

dette har empiriske undersøgelser også vist, at unge og ældre mennesker reagerer forskelligt på 

stressorer med hensyn til kortisoludskillelse (Lupien et al., 2007). Desuden er der også belæg for, at 

der er kønsrelaterede forskelligheder i virkningerne af stress på deklarativ hukommelse (jf. 6.0), 

samt om stressorerne er emotionsopvækkende eller neutrale (jf. 5.1; 5.2) (McGaugh, 2004). 

Endvidere er der andre faktorer såsom personlighed, genetik og livserfaringer, som forskning også 

har vist har en indflydelse på, hvordan stress spiller sammen med deklarativ hukommelse (Maheu et 

al., 2005), og som de præsenterede undersøgelser ikke har kontrolleret for. Desuden kan det være 

svært at dissociere indflydelsen stress har på den deklarative hukommelse fra arbejdshukommelsen, 

som er aktiv under all tre stadier i informationsprocesseringen (jf. 4.0), og som også er vist at være 

følsom over for virkninger af glukokortikoider (Lupien et al., 2007). Som der tidligere blev påpeget, 

er farmakologiske administrationer af stresshormoner muligvis ikke repræsentative for naturlige 

stressorer (jf. 5.2), og stressorer kan påvirke mennesker meget forskelligt (jf. 5.1), og det er 

endvidere antageligt, at stressorer udenfor laboratoriet kan fremkalde anderledes reaktioner end dem 

inde i et laboratorium, hvilket kan stille spørgsmålstegn ved undersøgelsernes økologiske validitet. 
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8.0 Konklusion 

 

I denne opgave er der blevet undersøgt, om døgnrytmeprofilen for udskillelsen af glukokortikoider 

har en indflydelse på, hvorvidt stressorer fører til hæmmende eller fremmende effekter på deklarativ 

hukommelse. Der er blevet redegjort for, hvordan niveauet af glukokortikoider, receptorbesættelsen 

af dem og deres ratio varierer som funktion af døgnrytmen. Denne ratio er blevet teoretiseret som 

værende vigtig for retningen af stressinducerede kognitive forandringer, heriblandt deklarativ 

hukommelse. Ifølge glukokortikoid-ratio hypotesen forudsiger en høj ratio optimal 

hukommelsesydeevne, hvorimod en lav ratio forudsiger et suboptimalt udfald. På grund af ratioens 

variation som funktion af døgnrytmen, vil en stressor om morgenen medføre en lavere ratio og 

derfor hæmmende effekt på deklarativ hukommelse, hvorimod den samme stressor om 

eftermiddagen vil medføre en relativt høj ratio og derfor en fremmende effekt. En del af 

undersøgelserne understøtter denne hypotese, som yderligere er i tråd med Yerkes-Dodson lovens 

forudsigelser. Yerkes-Dodson loven og glukokortikoid-ratio hypotesen har yderligere vist sig at 

hænge sammen med fænomenet, LTP, og forudsiger optimal LTP på samme måde, som de 

forudsiger optimal deklarativ hukommelse.  Men i undersøgelsen af problemformuleringen har det 

vist sig, at mange andre faktorer også gør sig gældende – for blot at nævne tre eksempler: hvornår 

stressorer bliver indført i informationsprocesseringen, kønsrelaterede forskelle og emotionelle 

overfor neutrale stressorer. Dette indikerer et meget komplekst forhold mellem døgnrytme, stress og 

deklarativ hukommelse. Sammenfattende peger resultaterne på, at døgnrytmen er én blandt mange 

vigtige faktorer at tage i betragtning i forskning indenfor stress og deklarativ hukommelse. 
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