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Sammanfattning: 

Studien vänder sig främst till audionomer som i sitt arbete kommer i kontakt med äldre männi-

skor. Det biologiska åldrandet är en ständigt närvarande individuell process, som påverkar funk-

tion och kapacitet i människans celler, vävnader, organ och organsystem. Syftet med studien är att 

genom en litteraturstudie belysa vilken påverkan det biologiska åldrandet kan ha på det centrala 

hörselsystemet. En central hörselpåverkan kan visa sig genom en upplevd försämrad hörsel, spe-

ciellt vid bullriga miljöer. Metoden är en litteraturstudie som behandlar vetenskapliga artiklar, 

framtagna genom systematisk och manuell sökning i databaser tillgängliga via Örebro universitet. 

Resultatet tyder på att det inte är antalet nerver i centrala hörselsystemet som minskar, utan dess 

funktion som försämras vid ett biologiskt åldrande. Framförallt förekommer en hastighetsminsk-

ning under synapsöverföringen av auditiv information mellan nervceller. Det förekommer vo-

lymminskningar i excitatoriska postsynapser och i transmittorsubstanserna GABA och glycin. 

Förändringar sker i receptorer som tar emot transmittorsubstansen glycin och i enzymet GAD 

som är viktig för funktionen hos GABA. Studien visar på förändringar i proteiner som upprätthål-

ler strukturer i det centrala hörselsystemet. Med bättre kunskap kring biologiska åldrandets på-

verkan på det centrala hörselsystemet, tror vi att studien kommer att öka förståelsen inför behand-

ling och rehabilitering. 
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1. Inledning 
Vi vill med studien belysa vad som händer i det centrala hörselsystemet i takt med åldrandet. 

Många patienter som audionomen möter i sitt arbete är äldre människor med en åldersrelaterad 

hörselnedsättning. En central hörselpåverkan kan innebära radikalt försämrad taluppfattning i 

försvårade lyssningssituationer. Som en inledning kommer en beskrivning av åldrandet och det 

centrala hörselsystemets anatomi att ges, därefter följer en beskrivning av vad som karakteriserar 

en central hörselskada. Syftet är att skapa en helhet inför resultatredovisningen där fokus kommer 

att läggas på vad som händer fysiologiskt i det centrala hörselsystemet då människan åldras. Vår 

förväntan är att resultatet av studien ska gagna audionomen i sitt arbete med äldre patienter. En 

önskan är också en kunskapsutveckling som hjälper oss att ge rätt stöd, rådgivning och rehabili-

tering till patienterna. Förhoppningen är att denna inblick ska väcka intresse och öppna upp för 

diskussion och ett reflekterande förhållningssätt. Arbetet ska på så vis gagna patienterna och leda 

till att central hörselpåverkan hos äldre människor uppmärksammas så tidigt som möjligt. 

 

2. Bakgrund 
2.1 Åldrandet 
Aktuell studie kommer att rikta sig mot det biologiska åldrandet som är en ständigt närvarande 

individuell process. Åldrandet kan enligt Berg (2007) delas in i olika kategorier: 

 Kronologisk ålder- den faktiska åldern räknat utifrån antal levda år. Äldre människor kan 

delas in i två åldersgrupper, baserat på kronologisk ålder: 

o yngre, äldre: 65-80 år 

o äldre, äldre: 80 år och äldre 

 Psykologisk ålder- förmågan att anpassa sig till sin miljö och förändringar i den. Viktiga 

aspekter är minne, intelligens, inlärningsförmåga och personlighet.  

 Social ålder- människans position och funktion i samhället, kontakt med andra männi-

skor, livsstil och aktivitet. 

 Biologisk ålder- ett mått på hur människan fungerar fysiologiskt (kroppsligt). Den funk-

tion och kapacitet som celler, vävnader, organ och organsystem har.  

 

Weinstein (2000) skriver att den biologiska åldringsprocessen ger varaktiga förändringar i krop-

pens celler och organ, som kan öka sårbarheten mot åldersrelaterade sjukdomar. Det sker en 

vätskeförlust i olika delar av kroppen bl.a. av plasma, lymfa och ryggmärgsvätska. I genomsnitt 

så har antalet celler minskat med 30 %, efter 75 års ålder. Vätskeförlusten bidrar också till en 

minskning av vävnader, muskler och benmassa. Åldersprocessen är förenad med genetiskt arv, 

sjukdom och påverkan från miljöförhållanden. 

 

Det finns olika teorier om orsaken till det biologiska åldrandet, de klassificeras efter cellulära 

förändringar i organsystem (Weinstein, 2000). Nedan följer tre teorier vid ett biologiskt åldrande.  

 

Organsystembaserade teorier  

Enligt Weinstein (2000) är de teorier som går under namnet organsystembaserade teorier basera-

de på de organiska förändringar som berör det immuna och endokrina systemet. De åldersrelate-

rade förändringar som sker i immunsystem och hormoner leder till att kroppen åldras. I dessa 

teorier anses åldrandet vara genetiskt styrd, samt att genetiska faktorer till stor del avgör hur lång 

livslängden blir.  
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Slumpmässiga eller cellbaserade teorier  

Dessa teorier bygger på att miljöfarliga utsläpp samlas i kroppen, som till slut inte klarar av att 

hantera detta och på sikt åldras. Detta kan bidra till att fel uppstår i det enzym som kroppens 

DNA använder för att styra cellernas produktion av de proteinmolekyler som gör att vävnader 

hålls samman i kroppen (Weinstein, 2000). Radioaktiv strålning har visats påverka mutationshas-

tigheten i generna, vilket leder till ett för tidigt åldrande (Hayflick, 1994). I cellerna sker ibland 

kemiska reaktioner, där syre slår sönder vissa molekyler i fragment, kallade fria radikaler. Ett 

exempel på skada som fria radikaler kan orsaka är ett ålderspigment som samlats i cellerna, 

plack. Detta är en bidragande orsak till Alzheimer sjukdom (Weinstein, 2000; Hayflick, 1994). 

  

Populationsbaserade teorier 

Dessa teorier bygger på två teorivariationer. Typ I teorin innebär att åldrandet är en grundläggan-

de egenskap i det biologiska systemet. Typ II teorin utgår från att åldrandet är ett resultat från 

förändringar i beståndsdelen kollagen, vilket har en sammanbindande funktion i kroppens vävna-

der. Det finns inga vetenskapliga fakta som stödjer teori typ II (Weinstein, 2000). 

 

2.2 Anatomi och fysiologi  
För att få förståelse för hur det biologiska åldrandet påverkar centrala hörselsystemet ges nedan 

en översiktlig beskrivning av centrala hörselsystemets anatomi och fysiologi.  

 

Transmittorsubstans 

I centrala nervsystemet (CNS) sker kemiska synapser via transmittorsubstanser. Det finns två 

huvudtyper av synapser, excitatoriska (retande) och inhibitoriska (hämmande), vilka möjliggör 

kommunikationen mellan nervceller. Den vanligaste transmittorsubstansen hos människan är 

Acetylkolin (ACh) som finns mellan nervcell och muskelcell för att generera muskelaktivitet. 

ACh förekommer även i det autonoma nervsystemet innehållande efferenta nerver och på flera 

platser i CNS. Den är viktig för minnesfunktionen och en degenerering av ACh återfinns vid de-

menssjukdom (Seikel, King & Drumright, 2005). Andra transmittorsubstanser är Adrenalin och 

Noradrenalin som främst förekommer i autonoma nervsystemet. Dopamin är en transmittorsubs-

tans som förekommer övervägande i CNS och återfinns i de basala ganglierna (grå nervcells-

kroppar) belägna centralt i hjärnan. Dopamin är viktigt för känsloupplevelser och välbehag. 

Transmittorsubstansen serotonin eller 5 HT förekommer i bansystem med vidsträckt utbredning 

över cortex och påverkar sinnesstämning. Glutamat finns inom ämnesgruppen aminosyror och är 

den vanligaste excitatoriska transmittorsubstansen i CNS. GABA (gamma-amino-smörsyra) är 

den vanligaste förekommande inhibitoriska transmittorsubstansen i CNS (Seikel et al., 2005).   

 

Centrala hörselsystemet 

Hörselsystemet är indelat i det perifera och det centrala hörselsystemet. Det perifera hörselsyste-

met består av ytteröra, mellanöra, inneröra och hörselnerv. Centrala hörselsystemet består av hör-

selbanor i hjärnstam och auditory cortex (Roeser, Valente & Hosford-Dunn, 2007). Nerver som 

leder nervimpulser in mot det centrala hörselsystemet utgör de afferenta impulserna och nervim-

pulser som leder ut från centrala hörselsystemet kallas för efferenta impulser (Roeser et al., 

2007).  

 

För att lokalisera riktningar inom kroppen nämner Lindskog (2004) olika benämningar som an-

vänds inom anatomin:  
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 posterior - bakre 

 anterior - främre 

 dorsal – bakåt, i riktning mot ryggen 

 ventral – framåt, i riktning mot magen 

 inferior - nedanför 

 superior - ovanför 

 medial - in mot kroppens mittlinje 

 lateral – åt sidan, räknat från kroppens mittlinje 

 

I centrala hörselsystemet finns enskilda relästationer där nervimpulsernas mönster modifieras 

betydligt beroende av det inkommande ljudets egenskaper. Vissa relästationer alstrar nervimpul-

ser när ett ljud börjar eller upphör. Andra relästationer signalerar ljudens styrka och frekvensin-

nehåll eller signalerar skillnader i ljudmönster mellan öronen (Elberling & Worsøe, 2006). Sam-

mantaget spelar de olika grupperna av neuron i hjärnstam och auditory cortex en väsentlig roll 

vid analysen av inkommande ljud (Nyberg, 2009).  

 

Hörselnerven utgör tillsammans med balansnerven kranialnerv N VIII, Nervus vestibulocochlea-

ris. N VIII når hjärnstammen i den cerebellopontina vinkeln i lillhjärnan och dess axon slutar i 

cochlear nucleus som är belägen ytligt på sidan av hjärnstammen (Arlinger, Jauhiainen & Hart-

wig, 2007). Hos människan kan hjärnstammen vara upp till fyra cm lång och sträcker sig från 

cochlear nucleus till inferior colliculus (Arlinger et al., 2007).   
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Fig. 1. Bilden visar olika strukturer och hörselbanor i det centrala hörselsystemet. 

 

Cochlear nucleus  

Cochlear nucleus är den första relästationen i det centrala hörselsystemet. Seikel et al. (2005) 

delar upp cochlear nucleus i 3 delkärnor:  

 Anterior ventral cochlear nucleus (AVCN) 

 Posterior ventral cochlear nucleus (PVCN) 

 Dorsal cochlear nucleus (DCN) 

 

Enligt Roeser et al. (2007) är cochlear nucleus sammansatt av olika typer av celler som tar emot 

afferenta nervimpulser från hörselnerven. Arlinger et al. (2007) menar att de olika cellernas reak-

tionsmönster modifieras av synapserna från hörselnerven och genom en påverkan från andra cel-

ler. De mest framstående cellerna är enligt Roeser et al. (2007), Pyramidal (fusiform), octopus, 

stellate, spherical (bushy), globular (bushy) och multipolar. 

 

De enda afferenta insignalerna till cochlear nucleus är ipsilaterala och kommer från cochlean via 

hörselnerven. Dessa är organiserade för att upprätthålla den tonotopiska organiseringen från 

cochlean (Roeser et al., 2007). Den tonotopiska organiseringen innebär att låga, mellan och höga 

frekvenser registreras i olika områden (Gelfand, 2001). Alla tre delkärnor av cochlear nucleus 

upprätthåller den tonotopiska organiseringen. Tuning curves från hörselnerven och AVCN har 



 

5 

 

liknande form, medan vissa nerver i cochlear nucleus har bredare tuning curves. Detta innebär att 

frekvensupplösningen av akustisk information från hörselnerven bibehålls i cochlear nucleus 

(Roeser et al., 2007).   

 

Acoustic stria 

Det finns tre huvudsakliga nervbanor som fortsätter från cochlear nucleus till högre nivåer i det 

centrala hörselsystemet. Dessa nervbanor är: 

 Dorsal acoustic stria (DAS) 

 Intermediate acoustic stria (IAS) 

 Ventral acustic stria (VAS) 

 

Nervbanan DAS fortsätter kontralateralt till superior olivary complex (SOC), lateral lemniscus 

och inferior colliculus. Nervbanan IAS kommunicerar med kontralaterala lemniscus och inferior 

colliculus. VAS är den största av de tre banorna och sträcker sig kontralateralt genom lateral 

lemniscus till SOC och andra auditiva strukturer i det centrala hörselsystemet. Det finns även 

nerver som går ipsilateralt från varje del av cochlear nucleus (Roeser et al., 2007).    

 

Superior Olivary Complex (SOC) 

Ventralt och medialt om cochlear nucleus ligger SOC som enligt Roeser et al. (2007) består av 

flera grupper av kärnor, däribland finns följande fem:  

 Lateral superior olivary complex (LSO) 

 Medial superior olivary nucleus (MSO) 

 Nucleus of the trapezoid body 

 Lateral preolivary nuclei 

 Medial preolivary nuclei 

 

Den tonotopiska organisationen är bevarad i alla dessa kärnor. MSO som är den största kärnan 

behandlar huvudsakligen låga frekvenser medan LSO bearbetar ett bredare utbud av frekvenser. I 

både LSO och MSO är frekvensselektiviteten god med skarpa tuning curves (Roeser et al., 2007).   

 

SOC är den första relästationen i auditiva nervsystemet där funktionen för binauralt lyssnande 

finns. Binauralt lyssnande utnyttjas av interaurala tids och intensitets variationer i insignalerna 

vilket är en förutsättning för förmågan att lokalisera varifrån ljud kommer (Gleich, Weiss, & 

Strutz, 2004; Roeser et al., 2007).    

 

Lateral Lemniscus  

Lateral lemniscus är en viktig auditiv nervbana i hjärnstammen och är sammansatt av både affe-

renta och efferenta nervtrådar. De afferenta nervtrådarna sträcker sig bilateralt från cochlear nuc-

leus till inferior colliculus i mitthjärnan. Nervbanan innehåller både kontralaterala och ipsilaterala 

nervtrådar från cochlear nucleus och SOC. Lateral lemniscus består av två huvudsakliga cell-

grupper som är belägna i övre delen av pons. Dessa cellgrupper är ventral och dorsal nuclei av 

lateral lemniscus. Frekvensselektiviteten är sämre i lateral lemniscus än i lägre nivåer i det auditi-

va nervsystemet (Roeser et al., 2007).   
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Inferior Colliculus  

I dorsala ytan av mitthjärnan ligger en auditiv struktur som kallas inferior colliculus. Inferior col-

liculus består av tre regioner där den viktigaste regionen då det gäller auditiv bearbetning är cen-

tral nucleus. I denna region sammanstrålar många afferenta nervtrådar från lägre regioner i hjärn-

stammen. De två andra regionerna kallas lateral och dorsal nuclei och ligger som ett bälte runt 

central nucleus. Inferior colliculus har en hög grad av tonotopisk organisation och innehåller 

många nervtrådar med extremt skarpa tuning curves. Inferior colliculus innehåller dessutom neu-

ron som är känsliga för tids- och rumsliga förändringar samt binaural stimulering. Inferior colli-

culus är en viktig auditiv station som skickar information vidare till högre nivåer i centrala hör-

selsystemet. En stor bana med nervtrådar förmedlar information ipsilateralt från inferior collicu-

lus till medial geniculate body (MGB) (Roeser et al., 2007).   

 
Medial geniculate body (MGB) 

MGB är belägen i thalamus endast ca 1 cm från inferior colliculus i mitthjärnan. MGB tar emot 

afferenta insignaler från inferior colliculus, vilka till största delen är ipsilaterala. MGB är uppde-

lad i en ventral, en dorsal och en medial del. Celler i den ventrala delen svarar i första hand på 

akustisk stimuli medan de andra delarna svarar på både akustisk och somasensorisk stimuli. Den 

ventrala delen förmedlar auditiv information till cerebral cortex medan den dorsala delen förmed-

lar nervimpulser till associationsområdet i auditory cortex (Roeser et al., 2007).   

 

Många neuron i MGB är känsliga för binaural stimulering och interaurala intensitets skillnader. 

Utformningen av tuning curves i MGB kan vara allt från breda till skarpa men över lag är de inte 

lika skarpa som i inferior colliculus. Tonotopisk organisation har rapporterats i ventrala delar av 

MGB (Roeser et al., 2007).  Den temporala upplösningen i den ventrala delen av MGB är likvär-

dig med Inferior Colliculus men sämre än i cochlear nucleus (Roeser et al., 2007).   

 

Auditory cortex  

Nerverna fortsätter från MGB till auditory cortex i temporalloben. Auditory cortex sträcker sig 

från thalamus som behandlar information från hörselbanorna till cerebral cortex (hjärnbarken). 

Cerebral cortex består av tre olika typer av celler, pyramidal, stellate och fusiform. Det viktigaste 

området för auditiv bearbetning i cortex är Heschl´s gyrus eller transverse gyrus som området 

ibland kallas. Heschl´s gyrus är beläget i området Wernicke’s area där den huvudsakliga språk-

behandlingen sker. Wernicke’s area är för det mesta belägen på vänster sida hos högerhänta och 

på höger sida eller på båda sidor hos vänsterhänta (Roser et al., 2007). 

 

Den tonotopiska organiseringen finns även i auditory cortex. Auditory cortex är känslig för 

temporal kodning och interaurala fas- och intensitetsskillnader (Roser et al., 2007). 

 

2.3 Central hörselskada 
De förändringar som sker i det centrala hörselsystemet vid biologiskt åldrande kan ge konsekven-

ser för individen. Då de centrala hörselbanornas funktioner är lika viktiga som de perifera vid 

bearbetning av akustisk information (Arlinger et al., 2007). 

 

Patienter med en central hörselskada har ofta markant försämrad talförståelse i ljudrika miljöer, 

tinnitus och/eller lider av ljudöverkänslighet (Arlinger et al., 2007). De kan dessutom ha nedsatt 

diskriminationsförmåga av ljudegenskaper och försämrad riktningshörsel (SAME, 2004). 
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På senare år har det ägnats allt mer uppmärksamhet till förändringar i det centrala hörselsystemet. 

I en studie som Rajan och Cainer (2008) utfört beskrivs samband mellan ålder och försämrad 

taluppfattning i buller, oberoende av hörselnedsättning. Resultatet visade på försämring av kogni-

tiva förmågor trots att testpersonerna innan testet inte hade några kända kognitiva funktionshin-

der. Andra studier har gjorts för att kartlägga äldre lyssnares förmåga att upptäcka eller urskilja 

förändringar i stimuli. Det har bland annat gjorts en studie där man undersökt äldre människors 

förmåga att upptäcka gap-detection (kortvarigt avbrott) i en signal (Mazelová, Popelar & Syka, 

2002). Studien visade att gruppen med yngre människor hade en nästintill dubbelt så bra förmåga 

att upptäcka gap-detection vid stimuli jämfört med gruppen med äldre människor. Dessa resultat 

stöder andra författares uppfattning att problem med hörseln i den äldre befolkningen inte enbart 

beror på försämrade funktioner perifert utan även på förändringar i centrala hörselsystemet. En-

ligt Fitzgibbons och Gordon-Salant (1996) har liknande undersökningar visat att det endast är 

små skillnader i förmågan att uppfatta gap-detection mellan yngre och äldre människor. De me-

nar att denna skillnad i resultat från olika studier beror på vilken typ av stimuli man använt sig av. 

I den studie som Fitzgibbons och Gordon-Salant (1996) utfört har det visat sig vara svårare att 

särskilja förändringar i ett komplext ljud speciellt vid central hörselpåverkan. 

 

Centrala hörselskador kan också härledas från en skada eller sjukdom orsakad av t.ex. tumör, 

skallskada, kärlsjukdomar, olika demenssjukdomar, infektioner eller vara av genetisk art (Arling-

er et al., 2007). Detta kommer dock inte att belysas i aktuell studie. 

 

3. Syfte 
Syftet med studien är att belysa vilken påverkan det biologiska åldrandet kan ha på det centrala 

hörselsystemet.  

 

4. Metod  
Aktuell studie är en systematisk litteraturstudie där syftet besvaras genom granskning av aktuella 

forskningsresultat. Denna metod ansågs vara den mest lämpade utifrån studiens syfte. 

 

4.1 Datainsamling 
Artiklarna söktes systematiskt i databaser tillgängliga via Örebro universitetsbiblioteks hemsida. 

Litteratursökning utfördes vid två tillfällen, vid den första litteratursökningen valdes databaserna 

Elin@Örebro, AMED, SwePub, Cinahl och Pubmed. De sökord som användes var, auditory pro-

cessing, elderly och hearing loss. Sökorden användes enskilt och i kombination med varandra och 

resultaten av första sökningarna presenteras i bilaga 1. Den andra litteratursökningen genomför-

des i databaserna Elin@Örebro och PubMed. Vid denna sökning var sökorden Cochlear Nucleus, 

Lateral lemniscus, Superior olive, Colliculus inferior, Medial geniculate nucleus och Auditory 

cortex. Alla sökord kombinerades med sökordet Aging och resultaten från sökningarna presente-

ras i bilaga 2. Manuella sökningar utfördes även utifrån intressanta referenser.  

 

4.2 Urval 
Vid den första systematiska litteratursökningen gjordes en tidsbegränsning på fem år, i syfte att få 

fram aktuell forskning inom området. Detta ändrades till tio år vid den andra systematiska littera-

tursökningen. Ett urval av artiklar gjordes utifrån titel och abstrakt. Därefter granskades artiklarna 

i sin helhet, valdes ut och bedömdes sedan efter dess relevans och kvalitet. Artiklarna kunde få 
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omdömena hög, medel eller låg. Artiklarnas relevans och kvalitet bedömdes utifrån följande kri-

terier: 

1. Vetenskapliga artiklar 

2. Relevant innehåll till studiens syfte 

3. Etiska hänsynstaganden 

4. Artikelns ålder  

 

Artiklar som bedömdes ha låg kvalitet togs inte med i studiens resultat medan de med medel och 

hög kvalitet inkluderades. För att en artikel skulle bedömas ha hög relevans skulle alla kriterier 

vara uppfyllda. Artiklar som bedömdes ha medelhög relevans visade på brister i ovanstående 

punkter. De artiklar som bedömdes ha låg relevans uppfyllde inte kriterierna eller visade på stora 

bister. Den artikelmatris som utformades redovisas i bilaga 3. 

 

4.3 Analys och bearbetning 
Utvalda artiklar lästes och granskades innan relevant information sammanställdes i resultatet som 

sedan tolkades i resultatdiskussionen.  

 

4.4 Etik 
Aktuell litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar där experimentella studier på djur och 

människor utförts. Alla artiklar som har använts i studien har genomgått en kritisk granskning 

och endast de artiklar som fått tillstånd från etisk kommitté/etisk djuromsorgskommitté eller som 

har visat på etiska ställningstaganden har använts i studien. I studien har alla resultat redovisats 

oavsett om de har stämt överrens med vår förförståelse eller inte. 

 

5. Resultat  
Nedan följer en beskrivning av studiens resultat där artiklarna presenteras i logisk ordning utifrån 

dess innehåll. 

 

Helfert, R. H., Krenning, J., Wilson, T. S., & Hughes, L. F. (2003). 

Age-related synaptic changes in the anteroventral cochlear nucleus of fischer -334 rats. 

 

Syftet med studien var att utvärdera om det finns några samband mellan transmittorsubs-

tans/receptorers minskning i samband med åldrandet i anterior ventral cochlear nucleus (AVCN).  

 

Med en elektronisk mikroskopskamera granskades bilder på AVCN sektionsvis. Populationen 

bestod av 14 råttor (3, 19 och 28 mån). Längd och omkrets mättes på råttornas presynapstermina-

ler, dendriter och celler, i vars områden ett samarbete mellan transmittorsubstanser och receptorer 

sker. Presynapsterminaler utgör den största andelen i AVCN. Insamlad data jämfördes mellan de 

tre åldersgrupperna.  

 

Resultatet från studien visade på en signifikant åldersrelaterad volymminskning med 44 % av 

presynapsterminalens område som kontaktar små dendriter. En signifikant åldersrelaterad vo-

lymminskning med 24 % kunde också ses i presynapsterminaler i AVCN. Utseende eller antal 

synapsterminaler skilde sig inte mellan grupperna. Det fanns inte heller någon minskning av antal 

nerver hos äldre råttor jämfört med yngre. I studien diskuterar författarna att minskningen i pre-
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synapsterminalens storlek kan bero på en åldersrelaterad reduktion i neurotransmittorsubstansens 

nivå, som också andra studier enligt författarna har visat. 

 

Wang, Y., & Manis, P. B. (2006). 

Synaptic transmission at the cochlear nucleus endbulb synapse during age-related hearing loss 

in mice. 

 

Syftet med studien var att undersöka åldersrelaterade förändringar i anterior ventral cochlear nuc-

leus (AVCN) hos möss med en hörselnedsättning i diskanten. Genom en laboratorieteknik kallad 

Patch clamp, studerades celler i AVCN ingående.  

 

I studien kunde man se åldersrelaterade förändringar under synapsöverföringen mellan hörselnerv 

och bushy celler i AVCN. Bushy celler har en specialiserad elektrisk egenskap som överför 

tidsinformation från hörselnerven till det centrala hörselsystemet. Excitatoriska postsynapser är 

retande och ökar sannolikheten för att en aktionspotential ska uppstå i nervcellen. Resultatet visar 

att den spontana excitatoriska postsynapsens hela frekvensflöde reducerades med 60 %, hastighe-

ten blev 115 % långsammare och excitatoriska postsynapsen från det diskanta frekvensområdet 

var 70 % mindre hos äldre möss jämfört med yngre. Yngre möss visade sig ha 30 % ökad synaps-

frigörelse vid diskantområdet vid en jämförelse mellan åldersgrupperna. Däremot fanns ingen 

skillnad i synapsfrigörelsen vid en jämförelse mellan unga och äldre möss utan hörselnedsättning. 

 

 

Gleich, O., Weiss, M., & Strutz, J. (2004). 

Age-dependent changes in the lateral superior olive of the gerbil (Meriones unguiculatus). 

 

Syftet med studien var att söka efter åldersrelaterade förändringar i lateral superior olivary comp-

lex (LSO).  

 

Studien baserades på ett blindtest som utförts på LSO hos 27 ökenråttor (1-54 mån). Ökenråttor-

nas ålder avslöjades först när undersökningen var klar och data tolkades därefter. Förändringarna 

beräknades utifrån antal och storlek hos neuron innehållande hämmande transmittorsubstanserna 

glycin och GABA hos unga och gamla ökenråttor.  

 

Resultatet av studien visade ingen signifikant skillnad mellan yngre och äldre råttor, när det gäller 

antal nervceller och deras densitet av glycin och GABA. Däremot visade studien på signifikant 

åldersrelaterad minskning av storleken hos neuron innehållande glycin och GABA, belägna i 

mellan och högfrekventa området i LSO. Andra åldersrelaterade förändringar i LSO var små hos 

ökenråttan. 

 

Wang, H., Turner, J. G., Ling, L., Parrish, J. L., Hughes, L. F., Caspary, D. M. (2009). 

Age-related changes in glycine receptor subunit composition and binding in dorsal cochlear nu-

cleus.  

 

Syftet med studien var att bedöma åldersrelaterade förändringar av postsynaptiska glycinrecepto-

rers (GlyRs) subenheter och deras förankring i protein gephyrin i fusiform celler. Dessutom un-

dersöktes förmågan att uppfatta kortvarigt avbrott i en signal, gap-detection.  
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I studien användes unga och vuxna Fischer Brown Norway (FBN) råttor (7-11 och 28-33 mån). 

Graden av åldersrelaterad hörselnedsättning mättes genom BRA.  

 

Postsynaptiska GlyRs uppgift är att ta emot transmittorsubstansen glycin från presynaptiska 

membran. Glycin är den främsta transmittorsubstansen i DCN. I studien studerades tre olika typer 

av GlyR: GlyR1, GlyR2 och GlyR3.  GlyR1 är vanligt förekommande i hjärnstammen och rygg-

märgen inklusive hjärnstammens centrala hörselbanor. GlyR2 förekommer rikligt under fosterut-

vecklingen men kvarstår i viss mån även i vuxen ålder. GlyR3 liknar GlyR1 fast förekommer på 

lägre nivåer. 

 

I studien har man undersökt åldersrelaterade förändringar av GlyRs mRNA. mRNA innehåller 

genetisk information om ett proteins sammansättning och styr hopkopplingen av proteinets ami-

nosyror. Resultatet visade på en signifikant ökning av GlyRs 1 mRNA över hela frekvensområdet 

i DCN. GlyRs 2 mRNA nivåer visade på åldersrelaterad minskning i fusiform celler i områdena 

för låga och mellan frekvenser men inte någon signifikant förändring för höga frekvenser. Det 

fanns en signifikant minskning av GlyRs 3 mRNA i fusiform celler över hela frekvensområdet i 

DCN.  

 

När man undersökte gap-detection visade det sig att äldre råttor behövde längre gap-tider än yng-

re råttor för att kunna uppfatta pauserna. Vid gap-tider på över 3 ms (pauser som djur normalt 

kan förväntas höra) var upptäckt avsevärt sämre för de äldre FBN råttorna. De unga djuren visade 

markant förbättring i gap-detection mellan 3 och 50 ms medan förbättringar för de äldre djuren 

var mindre. Tröskeln var ca 4 ms hos unga råttor och nära 10 ms hos äldre råttor. 

 

Burianova, J., Ouda, L., Profant, O., & Syka, J. (2008). 

Age-related changes in GAD levels in the central auditory system of the rat. 

 

Syftet med studien var att utvärdera åldersrelaterade förändringar i GAD65 och 67 i det centrala 

hörselsystemet hos Long-Evans råttor.  

 

I studien användes Long-Evans råttor (15 unga, 3-5 mån och 15 gamla, 30-35 mån), en ras som 

har visat sig ha en mycket begränsad åldersrelaterad förlust av hörseln. Studien utfördes även på 

en mindre grupp med Fischer 344 råttor (7 unga, 3-5 mån och 5 gamla, 24 mån), en ras som visat 

sig ha en uttalad åldersrelaterad försämring av hörseln. Syftet var att studera möjliga skillnader 

mellan sorterna.  

 

Utsöndring av GABA i en nervcells synaps hämmar nervcellen från att överföra impulser till näs-

ta nervcell. Glutamate decarboxylase (GAD) är det viktigaste hastighetsbegränsande enzymet 

som katalyserar dekarboxyleringen av glutamat till GABA. Två former av GAD undersöks i stu-

dien, GAD65 och GAD67. GAD65 är mer utbredda i axoner medan GAD67 i huvudsak före-

kommer i neuron.  
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Åldersrelaterad minskning av GAD 

Auditory cortex CIC EIC 

GAD65 GAD67 GAD65 GAD67 GAD65 GAD67 

Optisk densitet X X X X  X 

Antal celler  X X    

Volym       

Protein nivåer X X X X X X 

 

Tabell 1. Tabellen visar på förekomsten av minskningar av GAD65 och GAD67 i auditory cortex, CIC och EIC. 

 

Resultatet av studien visade på signifikanta förändringar i GAD i inferior colliculus och auditory 

cortex. Nedan visas storleken på förändringarna i procent.  

 

Signifikant minskning av den optiska densiteten av GAD65 (23 %) och GAD67 (25 %) påträffa-

des i central nucleus av inferior colliculus (CIC). Antalet GAD65 celler i CIC minskade (17 %) 

medan GAD67 inte visade på någon signifikant minskning. I external cortex av inferior colliculus 

(EIC) var det bara GAD67 som visade på en signifikant minskning (14 %) av densiteten. I EIC 

var det ingen skillnad på antalet GAD65 och GAD67 mellan yngre och äldre råttor. Resultatet 

visade inte på någon signifikant minskning av volymen av GAD i inferior colliculus (Burinova et 

al., 2008). I studien visade det sig att förekomsten av GAD proteiner var nästan tre gånger större i 

inferior colliculus jämfört med auditory cortex. Studien visade på en signifikant åldersrelaterad 

nedgång av protein nivåerna av GAD65 (51 %) och GAD67 (49 %) jämfört med yngre råttor i 

hela inferior colliculus. 

 

Signifikant minskning av den optiska densiteten av GAD65 (21 %) och GAD67 (22 %) visade sig 

i auditory cortex. Antalet GAD65 celler i auditory cortex visade inte på någon signifikant skillnad 

jämfört med yngre råttor medan GAD67 minskade (13 %). Volymen av GAD visade inga ålders-

relaterade förändringar. Studien visade på en signifikant åldersrelaterad minskning av protein 

nivåerna av GAD65 (43 %) och GAD67 (53 %) jämfört med yngre råttor i auditory cortex. 

 

Resultatet av studien av Fischer 344 råttor följde i princip samma mönster som studien av ålders-

relaterad förlust hos Long-Evans råttorna. Siffrorna visade dock på lite mindre förändringar i 

studien av dessa råttor. 

 

Christensen, N., D'Souza, M., Zhu, X., Frisina, R.D. (2009). 

Age-related hearing loss: Aquaporin 4 gene expression changes in the mouse cochlea and audi-

tory midbrain.  

 

Syftet med studien var att avgöra om det finns betydande förändringar i genuttrycken hos aqua-

porin 4 (Aqp4) i cochlean och inferior colliculus hos möss med en åldersrelaterad hörsel-

nedsättning. Aqp4 är membranproteiner med en viktig roll i vatten och jonflöde genom cellmem-

bran, inklusive celler i innerörat och nervbanor i hjärnan som används för hörsel.  
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Till studien användes möss med en åldersrelaterad hörselnedsättning. Mössen delades in i fyra 

grupper, unga med god hörsel, medelålder med god hörsel, äldre med mild presbyacusis och äldre 

med svår presbyacusis.  

 

Resultatet av studien visar att det sker åldersrelaterade förändringar av Aqp4 i inferior colliculus. 

Då bara åldern var en faktor såg man en nedreglering av Aqp4 i inferior colliculus men i kombi-

nation med en hörselnedsättning så skedde det en uppreglering då man jämförde med gruppen 

unga med god hörsel.  Förändringar i Aqp4 i auditiva mitthjärnan kan enligt författarna leda till 

försämrad neuro-retbarhet och störning av auditiv kodning av komplicerade ljud.  

 

Lutz, J., Hemminger, F., Stahl, R., Dietrich, O., Hempel, M., Reiser, M., Jager, L. (2007). 

Evidence of Subcortical and Cortical Aging of the Acoustic Pathway: A Diffusion Tensor 

Imaging (DTI) Study. 

 

Syftet med studien var att utvärdera åldrandets inverkan på strukturerna i det centrala hörselsy-

stemet. 35 frivilliga volontärer (medelålder 28,5 och 61,3 år) genomgick MR undersökning. Det 

gjordes även mätningar med diffusion tensor imaging (DTI) som avspeglar i vilken grad diffusio-

nen är riktningsberoende.  

 

I studien undersöktes förändringar i Fractional anisotropy (FA) som är ett mått på riktningsbero-

ende, dvs. om vattenmolekylerna färdas i en viss riktning eller om de färdas fritt i alla riktningar.  

Man undersökte också om det fanns förändringar i Apparent diffusion coefficient (ADC) som är 

ett direkt mått på vattenmolekylernas diffusions storlek, dvs.  rörelseutslag i den givna volymse-

lementet oavsett riktning. 

 

I studien kunde man inte se någon asymmetri mellan höger och vänster sida i de utvalda struktu-

rerna. Det fanns ingen signifikant skillnad i ADC och FA i lateral lemniscus och medial genicula-

te body (MGB) hos unga och äldre människor. FA minskade i auditory cortex hos den äldre 

gruppen jämfört med den yngre. Däremot ökade FA signifikant i inferior colliculus hos den äldre 

gruppen. 

 

Mendelson, J. R., & Lui, B. (2003). 

The effects of aging in the medial geniculate nucleus: a comparison with the inferior colliculus 

and auditory cortex. 

 

Syftet med studien var att undersöka åldersrelaterade förändringar i den ventrala delen av medial 

geniculate body (MGB) och jämföra resultaten med tidigare gjorda studier av inferior colliculus 

och auditiva cortex hos yngre och äldre råttor.  

 

Vid undersökningen användes 139 råttor (67 yngre och 72 äldre). Frekvensmodulerat (FM) ton-

svep utfördes från 0,15 och upp till 45,0 kHz och sedan åter ned till 0,15 kHz. Stimuli presentera-

des i en kammare där råttorna fanns placerade. Registreringar gjordes utifrån de svar som kom 

från råttornas MGB via mikroelektroder lokaliserad med hjälp från en fjärrstyrd hydraulic mic-

rodrive. 
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Enligt författarna till studien har tidigare undersökningar med FM tonsvep gjorts hos äldre och 

yngre djur. Dessa undersökningar har visat på en långsammare behandling i cellerna hos de äldre 

jämfört med yngre djur och endast i auditiva cortex. Celler belägna längre ned i inferior collicu-

lus har inte visat på några ålderrelaterade hastighetsförändringar. 

 

Resultatet av studien visade inte på några åldersrelaterade skillnader i hastighetsbehandling från 

FM tonsvep.  

 

Mendelson, J. R., & Ricketts, C. (2001). 

Age-related temporal processing speed deterioration in auditory cortex. 

 

Syftet med studien var att utforska nervernas temporala tidsbehandling av en signal i auditiva 

cortex, relaterat till åldrandet. Frekvensmodulerat (FM) tonsvep spelades upp för unga och gamla 

råttor utan hörselnedsättning. Tonsvepen förändrades i ljudriktning och ljudhastighet mellan tes-

ten.  

 

FM tonsvep presenterades från 150 Hz upp till 45.0 kHz, med en varaktighet på 200 ms vid den 

lägsta och högsta frekvensen. Sammanlagt gjordes 99 undersökningar. Dessa utfördes via elek-

troder fastsatta på råttornas auditiva cortex. 

 

Resultatet visade på en signifikant hastighetsskillnad mellan unga och gamla råttor. Registrering-

arna från råttornas auditiva cortex talar för att unga råttors celler reagerade mest kraftfullt vid 

snabba FM tonsvep samt vid medelhastighet. Hos de äldre råttorna fanns däremot en åldersrelate-

rad hastighetsminskning, vars registreringar visade sig mest vid de långsamma hastigheterna. 

 

Schatteman, T. A., Huges, L. F., Caspary, D. M. (2008) 

Aged-related loss of temporal processing: altered responses to amplitude modulated tones in rat 

dorsal cochlear nucleus. 

 

Syftet med studien var att testa hypotesen att åldersrelaterad förlust av undertryckning skulle 

äventyra förmågan hos utåtgående neuron att koda sinusoidally amplitude modulated (SAM) to-

ner.  

 

I studien utfördes kirurgiska experiment på Fischer Brown Norway (FBN) råttor, där man jäm-

förde unga vuxna nervceller med gamla nervceller i DCN. Råttorna delades in i två grupper, unga 

vuxna (4-5 mån) och gamla (31-33 mån).  

 

Studien visade på signifikant åldersrelaterad förlust vid temporal kodning av SAM stimuli i fusi-

form celler i DCN. 

 
Allen, P. D., Burkard, R. F., Ison, J. R., & Walton, J. P. (2003). 

Impaired gap encoding in aged mouse inferior colliculus at moderate but not high stimulus le-

vels. 

 

Syftet med studien är att påvisa om åldrandet har någon inverkan vid presentation av olika stimu-

lusnivåers längd och återhämtning vid ett ljuduppehåll i brus (gap-detection). Undersökningen 
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utfördes på åtta CBA/Caj möss (3 och 24 mån). Alla möss hade normala hörtrösklar utifrån sin 

ålder. Stimuli bestod av ett bredbandsbrus på 40, 60 och 80 dB SPL. Registreringar gjordes om 

latenstid (den tid det tar från det ljudet uppstod tills det registrerades) och amplitudtoppar via 

elektroder fastsatta i inferior colliculus som redovisades på en monitor.   

 

I studien visade resultatet på en stor skillnad i gap-detection mellan unga och gamla möss. Studi-

en visade att återhämtningen var långsammare dvs. att latenstiden var längre innan amplitudtop-

pen kom vid 60 och 40 dB SPL hos äldre möss, medan det inte skilde sig mellan åldersgrupperna 

vid 80 dB SPL.  

 

Kim, S., Frisina, R. D., & Frisina, D. R. (2002). 

Effects of age on contralateral suppression of distortion product otoacoustic emissions in human 

listeners with normal hearing. 

 

Syftet med studien var att undersöka åldrandets påverkan på mediala olivary cochlear (MOC) 

systemets efferenta del.   

 

I studien undersöktes sammanlagt 30 människor. De delades in i tre åldersgrupper (19-30, 38-52 

och 62-75 år), med lika många kvinnor och män i varje grupp. Alla testdeltagare genomgick först 

en tonaudiometrisk mätning, därefter genomgick de en product otoacoustic emissions (DPOAE) 

undersökningen. Alla hade normala hörtröskelresultat från 20 dB HL eller bättre, upp till 4 kHz. 

 

Författarna till studien menar att DPOAE mäter de yttre hårcellsrörelserna i cochlean och vid 

tillförsel av ett vitt kontralateralt brus minskar aktiviteten i de yttre hårcellerna. Eftersom yttre 

hårceller står i direkt förbindelse med kontralaterala superior olivary complex (SOC) via MOC 

bunten (tjocka myeliniserade nervtrådar), så tyder det på att den efferenta delen av MOC står för 

en hämmande effekt av de yttre hårcellsaktiviteterna. Denna hämning ger en relevant parameter 

för att fastställa MOC systemets verkan hos människor.  

 

Resultatet visade på signifikant svagare amplitudsvar från DPOAE samtidigt som ett vitt brus 

presenterades kontralateralt, hos äldre människor jämfört med yngre. Alla åldersgrupper hade 

starkare svar vid 1-2 kHz än vid 4-6 kHz. De största signifikanta förändringarna fanns mellan 

yngre och medelåldersgruppen, där den senare gruppen hade svagare amplitudsvar. Detta menar 

författarna till studien kan bero på att det sker en tidig aktivitetshämmande effekt från MOC-

systemet vid kontralateralt brus. Fynden talar för en försämring från MOC-systemet redan i me-

delåldern. Studien visar också på en minskning av de yttre hårcellernas svar vid DPOAE utan 

kontralateralt brus, i samband med åldrandet.  

 

5.1 Resultat sammanfattning 
Resultatet visar att det sker biologiska åldersrelaterade förändringar i överföring av auditiv in-

formation mellan hörselnerv och cochlear nucleus (Wang & Manis, 2006). Det sker hastighets-

minskningar under överföring av auditiv information mellan olika nervceller i centrala hörselsy-

stemet (Wang & Manis, 2006; Mendelson & Ricketts, 2001; Mendelson & Lui, 2003). En studie 

visar på volymminskningar i excitatoriska postsynapser över hela frekvensflödet i AVCN (Wang 

& Manis, 2006). Åldersrelaterade förändringar förekommer även genom volymminskning i 

transmittorsubstanser, medan antalet nerver är konstanta (Helfert et al., 2003; Gleich et al., 2004). 
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Förändringar har påvisats i receptorer som tar emot transmittorsubstansen glycin i dorsal cochlear 

nucleus (DCN), inferior colliculus och auditory cortex. Denna studie visar även på minskning av 

glycinreceptorer över hela frekvensområdet i fusiform celler i DCN (Wang et al., 2009).  Ålders-

relaterade förändringar i enzymet GAD som påskyndar det hämmande transmittorsubstansen 

GABA har återfunnits i inferior colliculus, bl.a. genom minskade protein nivåer (Burinova et al., 

2008). Det sker åldersrelaterade förändringar i neuro-retbarhet i membranproteinet Aqp4, vilket 

har visat sig leda till störningar vid auditiv kodning av komplicerade ljud (Christensen et al., 

2009). Högre upp i auditory cortex visade FA (mått på riktningsberoende) på en signifikant 

minskning hos äldre jämfört med yngre människor (Lutz et al., 2007). Vid gap-detection visar 

studierna på en försämrad latenstid hos äldre råttor jämfört med yngre (Allen et al., 2003; Wang 

et al., 2009).   

 

6. Diskussion   
Nedan följer en metod och resultatdiskussion kring aktuell studie. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Vid den första litteratursökningen användes databaserna Elin@Örebro, AMED, SwePub, Cinahl 

och Pubmed. Vid den andra litteratursökningen användes endast databaserna Elin@Örebro och 

PubMed. Detta val gjordes eftersom vi efter första litteratursökningen kunde konstatera att det 

endast var de databaser som representerade för oss relevanta artiklar. Den andra sökningen blev 

aktuell att genomföra eftersom ytterligare sökord behövdes för att få fram artiklar som behandla-

de specifika strukturer i det centrala hörselsystemet. När artiklarna från litteratursökningen 

granskades fann vi ytterligare intressanta artiklar som vi sökte efter manuellt via artiklarnas refe-

renser.  

 

Vi valde att vid den andra litteratursökningen öka begränsningen av årtal till 10 år, eftersom det 

visade sig att det endast fanns ett begränsat utbud av artiklar. Detta resulterade i ett något större 

urval än tidigare. 

 

Under arbetets gång upptäckte vi att några artiklar var svåra att förstå. Därför kan artiklar ha ute-

slutits trots relevans till studien. Orsaken berodde på bristfälliga förkunskaper inom området och 

ibland kändes det som att våra språkkunskaper i engelska inte räckte till. Vi bedömer dock ha ett 

bra artikelunderlag för studien.  

 

Eftersom aktuell studie grundar sig på experimentella artiklar, där flertalet är baserade på djurför-

sök ansåg vi att det är av yttersta vikt att etiska hänsynstaganden gjorts. Detta har dock inte klart 

framgått i alla artiklar. Vi har däremot i samtliga fall kunnat konstatera att etiska aspekter varit 

tillfredsställande genom att granska artiklarnas metodrapport.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Från de utvalda artiklarna har ett resultat formats som svarar på studiens syfte: att belysa vilken 

påverkan det biologiska åldrandet kan ha på det centrala hörselsystemet. Resultatet visar att det 

sker olika åldersrelaterade förändringar i strukturer i det centrala hörselsystemet hos möss och 

råttor. I tolkningen av resultatet utgår vi ifrån att dessa förändringar är överförbara på människan. 
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Vår tolkning av studiens resultat är att det framförallt sker åldersrelaterade förändringar i cochle-

ar nucleus, superior olivary complex (SOC), inferior colliculus och auditory cortex.  

 

Vår tolkning är att de förändringar som sker i synapser, transmittorsubstanser och receptorer kan 

påverka hastigheten vid bearbetning av information och att storleken på förändringarna är avgö-

rande för om ljudupplevelsen påverkas. Vår förförståelse är att antalet nervceller i kroppen är så 

pass många att människan klarar av en viss grad av åldersrelaterad påverkan innan man märker 

av förändringarna. Wang och Manis (2006) studie tyder på att det sker en större påverkan i det 

centrala hörselsystemet vid en kombinerad hörselskada perifert. Vår tolkning är att den genetiska 

faktorn även påverkar det centrala hörselsystemet. Vi har funderat på om de förändringar som 

sker i synapser och transmittorsubstanser (Wang & Manis, 2006; Mendelson & Ricketts, 2001; 

Mendelson & Lui, 2003; Helfert et al., 2003; Gleich et al., 2004) leder till att auditiv information 

blir fördröjd, förvrängd eller om delar av informationen försvinner. Sedan tidigare vet vi att den 

studie som Rajan och Cainer (2008) utförde beskriver samband mellan ålder och försämrad tal-

uppfattning i buller, oberoende av hörselnedsättning. Vi anser att detta tyder på att åldersrelatera-

de förändringar som uppstår i centrala hörselsystemet faktiskt påverkar ljuduppfattningen. Detta 

stärker vår misstanke om att ljudimpulserna påverkas så pass mycket, att de som når fram till 

auditory cortex har förlorat stor del av informationen och man får svårt att koda det man har hört.  

 

Vi funderar på om de studier utförda av Wang och Manis (2006) som visar på en påverkan av 

frekvensflöde verkligen beror enbart på förändringar som uppstått i synapsöverföringen i cochle-

ar nucleus, eller om det kan bero på ett minskat antal hårceller i cochlean. Vilket vi tolkar som 

troligt eftersom undersökningen baserades på råttor med diskant hörselnedsättning. 

 

Eftersom de studier som vi har tagit del av är utförda på råttor, har inte studierna kunnat komplet-

teras med undersökningar som visar på om talförståelsen är påverkad. Med denna möjlighet hade 

vi kunnat ta reda på hur stor påverkan som behövs innan förmågan att uppfatta tal i försvårade 

lyssningssituationer blir försämrad.  

 

I studien utförd av Helfert et al. (2003) visade resultatet på en åldersrelaterad volymminskning av 

synapsterminaler men utseende och antal skilde sig inte åt mellan grupperna. Detta tolkar vi som 

att överföringen av informationen inte påverkar ljudets kvalitet nämnvärt, utan det sker enbart en 

minskning av den information som kommer fram. Kan denna minskning påverka ljudets kvalité 

eller har människan som vi nämnde tidigare, ett överflöd av nervceller som är så pass stort att det 

inte påverkar upplevelsen av ljudet? Resultatet av studien utförd av Helfert et al. (2003) visar 

även att det sker en åldersrelaterad förändring redan i presynapsterminalerna belägna i cochlear 

nucleus. Vår tolkning är att eftersom åldersrelaterade förändringar har påvisats i många av struk-

turerna i centrala hörselsystemet så tyder det på att lite information försvinner vid varje station. 

Detta anser vi tyder på att när informationen slutligen når auditory cortex har en större del av 

informationen fallit bort eller på andra sätt påverkats, än vad som visats enskilt i de olika struktu-

rerna. Vår tolkning är att även om det är små förändringar som sker i de olika strukturerna så kan 

dessa troligtvis ändå ha en betydelse i bearbetningen av auditiv information. Eftersom det biolo-

giska åldrandet är en individuell process (Berg, 2007) så anser vi att alla människor kan ha en 

viss grad av åldersrelaterad påverkan på strukturerna i det centrala hörselsystemet, men denna 

behöver inte visa sig som en hörselnedsättning hos alla.  
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Eftersom vi diskuterat vad som händer i synapser och transmittorsubstanser, ska vi nu titta vidare 

på de resultat som visar vad som händer när impulserna förs vidare till receptorerna. Den studie 

som Wang et al. (2009) utfört visar att det sker åldersrelaterade förändringar i glycinreceptorer-

nas mRNA. mRNA innehåller genetisk information om ett proteins sammansättning och styr 

hopkopplingen av proteinets aminosyror (Wang et al., 2009). Vår tolkning är därför att de föränd-

ringar som sker i glycinreceptorernas mRNA kan påverka receptorernas funktion, vilket kan ha 

betydelse vid bearbetningen av auditiv information. En slutsats som vi kan dra är att även om den 

förändring som sker i synapserna (Helfert et al., 2003) inte påverkar ljudupplevelsen, så kan över-

föringen av information mellan neuronen påverkas då impulserna når receptorerna. Det har visat 

sig att de receptorer som tar emot låga och mellan frekvenser är de som är mest påverkade (Wang 

et al., 2009). Detta anser vi tyder på att även om patienten har en perifer skada som är mest utta-

lad i diskanten så kan de låga frekvenserna också vara påverkade när de når auditory cortex, ge-

nom åldersförändringar i det centrala hörselsystemet.  

 

Burinova et al. (2008) undersökte om det sker förändringar i Glutamate decarboxylase (GAD) 

som är det viktigaste hastighetsbegränsande enzymet som katalyserar dekarboxyleringen av glu-

tamat till GABA. Resultatet visade att det inte skedde någon signifikant volymminskning av 

GAD, däremot fanns det små signifikanta minskningar av antalet och proteinnivåerna minskade 

markant. Likaså visade studien på att det fanns små signifikanta minskningar av den optiska den-

siteten av GAD. Vår tolkning av resultatet är att minskningen av proteinnivåerna och av den op-

tiska densiteten borde påverka funktionen hos GAD. GAD är enligt Burinova et al. (2008) viktig 

för funktionen hos GABA, vilket är den transmittorsubstans som hämmar nervcellens funktion 

från att föra information vidare till nästa nervcell. Därför är vår tolkning av resultatet att en för-

ändring av GAD kan bidra till att ett överflöd av information överförs till nästa nervcell. När des-

sa förändringar kombineras med det som sker i receptorer och synapser tolkar vi det som att små 

förändringar även kan påverka ljuduppfattningen.   

 

Eftersom vi vet att SOC är den första relästationen där funktionen för binauralt lyssnande finns 

(Roeser et al., 2007) undrar vi om de åldersrelaterade förändringar som sker i SOC (Kim et al., 

2002; Gleich et al., 2004) påverkar förmågan att lokalisera vart ljud kommer ifrån, mer än i andra 

relästationer som också har denna egenskap.  

Eftersom undersökningar har visat att gap-detection är försämrad hos äldre råttor (Allen et al., 

2003; Wang et al., 2009) anser vi att detta tyder på att de förändringar som iakttagits i de olika 

strukturerna faktiskt påverkar bearbetningen av auditiv information och att detta resulterar i för-

ändrad ljuduppfattning hos människan.   

 

Efter att ha tagit del av dessa resultat ser vi vikten av att avsätta ordentligt med tid inför rehabili-

terande insatser vid central hörselpåverkan. Vi anser att det är angeläget att patienten får informa-

tion om sin hörselnedsättning, för att på så vis få den kunskap som vi menar bidra till en förståel-

se kring vad en eventuell rehabilitering kan innebära. Vi anser att en hörapparats förstärkning inte 

förbättrar ljuduppfattningen nämnvärt vid förändringar i det centrala hörselsystemet, däremot 

hjälper förstärkningen till att förbättra ljuduppfattningen vid en perifer skada. Äldre människor 

kan ha en kombinerad perifer och central hörselskada. Vi anser att förstärkningen i hörapparaten 

då främst kompenserar för den perifera skadan medan andra funktioner i hörapparaten kan hjälpa 

till vid den centrala skadan. För att kompensera för den centrala hörselskadan vid hörapparatan-

passningen anser vi att äldre människor bör anpassas med hörapparat med en avancerad brusre-
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duktion för att utestänga onödig auditiv information. Vi tycker att ett större intresse borde ägnas 

till externa mikrofoner och t-slinga, vilket också kan hjälpa till att reducera bakgrundsbrus och 

minska avståndet till ljudkällan. Vi anser att det är av stor vikt att kombinera dessa hjälpmedel 

tillsammans med kommunikationsstrategier samt möjlighet till text funktion på tv.  

 

7. Slutsats 
Utifrån de resultat vi har tagit del av är vår slutsats att det sker olika förändringar i det centrala 

hörselsystemet vid ett biologiskt åldrande. Det sker hastighetsminskningar under synapsöverfö-

ringen av auditiv information mellan olika nervceller. Det förekommer åldersrelaterade föränd-

ringar i excitatoriska postsynapser och i transmittorsubstanserna GABA och glycin. Förändringar 

har även iakttagits i receptorer som tar emot transmittorsubstansen glycin och i enzymet GAD 

som påskyndar det hämmande transmittorsubstansen GABA. Det har även framkommit att det 

sker åldersrelaterade förändringar i proteiner som är viktig för upprätthållandet av strukturer i det 

centrala hörselsystemet. De största förändringarna har vi sett i nucleus cochlearis, superior oliva-

ry complex och inferior colliculus. Vår slutsats är att de förändringar som sker i centrala hörsel-

systemet i takt med ett biologiskt åldrande kan påverka ljuduppfattningen hos den äldre männi-

skan. Vi har med aktuell studie belyst åldersrelaterade förändringar i centrala hörselsystemet. 

Fortsatt forskning behövs dock för att säkerställa vad som sker vid överföring av auditiv informa-

tion mellan nervceller och i vilken utsträckning detta påverkar ljuduppfattningen.  
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Bilaga 1–Resultat av litteratursökning 1  
 

Sökord: 

A. auditory processing        B. elderly 

C. hearing loss      

 

Vid mindre än 30 träffar har antal dubbletter 

antecknats per kategori. Beräkning utifrån alla 

kategorier har sammanlagt 148 unika träffar 

påträffats. 

 

Databas: Elin@Örebro, Datum: 2010-03-16 

Begränsningar: Årtal 2005-2010, engelska och 

endast dokument i fulltextversion. 

 

Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Dubbletter 

A 616  

B 22346  

C 3448  

AB 12 2 

AC 25 1 

BC 47  

ABC -  

 

Databas: AMED, Datum: 2010-03-16 

Begränsningar: Årtal 2005-2010, engelska 

 

Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Dubbletter 

A 18 - 

B 930  

C 82  

AB 2 2 

AC 2 1 

BC 3 - 

ABC 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas: SwePub, Datum: 2010-03-16 

Begränsningar: Årtal 2005-2010 

 

Databas: Cinahl, Datum: 2010-03-16 

Begränsningar: Årtal 2005-2010, engelska 

 

Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Dubbletter 

A 646  

B 11980  

C 2818  

AB 16 5 

AC 112  

BC 58  

ABC 7 2 

 

Databas: Medline PubMed, Datum: 2010-03-

16 Begränsningar: Årtal 2005-2010, engelska 

 

Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Dubbletter 

A 4151  

B 619140  

C 9463  

AB 824  

AC 331  

BC 3228  

ABC 153  

 

 

 

 

 

Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Dubbletter 

A 49 - 

B 1227  

C 98  

AB 3 2 

AC 6 - 

BC 3 - 

ABC 1  



 

 

 

Bilaga 2-Resultat av litteratursökning 2 
 

 Sökord:                                                                    

A. Cochlear Nucleus 

B. Superior olive 

C. Lateral lemniscus 

D. Colliculus inferior 

E. Medial geniuculate nucleus 

F. Auditory cortex 

G. Aging 

      

    Begränsningar: Årtal 2000-2010, engelska och endast dokument i fulltextversion. 

    Databas: Elin@Örebro, Datum: 2010-04-16 

 

 

 

 

 

 

 

      Sökord:                                                                    

A. Cochlear Nucleus 

B. Superior olive 

C. Lateral lemniscus 

D. Colliculus inferior 

E. Medial geniuculate nucleus 

F. Auditory cortex 

G. Aging 

 

    Begränsningar: Årtal 2000-2010, engelska och endast dokument i fulltextversion. 

    Databas: PubMed, Datum: 2010-04-16 

Sökordskombinationer Antal 

träffar 

AG 24 

BG 3 

CG 1 

DG 28 

EG 2 

FG 35 

Sökordskombinationer Antal 

träffar 

AG 20 

BG 14 

CG 1 

DG 21 

EG 25 

FG 46 



 

 

Bilaga 3 artikelmatris 

 

Författare Titel Syfte Metod Population Resultat Kvalitet 

Abel, S. M., Sass-

Kortsak, A., & Naug-

ler, J. J. (1999). 

The role of high-

requency hearing in 

age-related speech 

understnding deficits. 

Att undersöka åldran-

dets effekt på talupp-

fattning vid bullerljud 

. 

Experimentell Två grupper i åldern 20-39, 

och 50-57 år. 

Taluppfattningen var 

sämre i den äldre grup-

pen relaterat till frekvens 

och inte till ålder.  

Medel 

Relevansen är något bra till vår studie. 

Oklart om etiskt godkännande från 

testdeltagarna. 

Studien är något gammal. 

 

Allen, P. D., Burkard, 

R. F., Ison, J. R., & 

Walton, J. P. (2003). 

 

Impaired gap encod-

ing in aged mouse 

inferior colliculus at 

moderate but not 

high stimulus levels. 

Undersöka åldrandets 

påverkan från olika 

stimulusnivåer, gap-

detection och åter-

hämtning efter ett 

ljuduppehåll. 

Experimentell Djurförsök på unga och 

gamla möss, innan experi-

mentet hade alla genomgått 

BRA-mätning med normala 

tröskelvärden utifrån deras 

ålder 

Skillnader påvisades, de 

äldre mössen hade en 

längre gap-detection, 

återhämtningen var 

längre och latenstiden 

var länge. 

Medel 

Svårtolkad, men behandlar inferior 

colliculus vilket är ett intressant område 

för vår studie. 

Bellis, T. J., Billiet, C., 

& Ross, J. (2008). 

Hemispheric laterali-

zation of bilaterally 

presented homolog-

ous visual and audi-

tory stimuli in nor-

mal adults, normal 

children, and child-

ren with central 

auditory dysfunction. 

Undersöka resultat från 

normala vuxna, barn 

och barn med diagno-

sen central auditiv 

dysfunktion, vid dicho-

tic siffer test för dia-

gnosering. 

Experimentell Två dichotic test utfördes på 

10 vuxna och 10 barn. 

Visar på skillnader i 

testresultat mellan nor-

mala barn och barn med 

en diagnos central audi-

tiv dysfunktion. 

Låg 

Inte relevant till vår studies syfte. 

Burianova, J., Ouda, 

L., Profant, O., & 

Syka, J. (2008). 

 

Age-related changes 

in GAD levels in the 

central auditory 

system of the rat. 

 

Syftet med studien var 

att utvärdera ålders-

relaterade förändringar 

i GAD65 och 67 i det 

centrala hörselsystemet 

hos Long-Evans råttor.  

 

Experimentell I studien användes 30 Long-

Evans råttor (15 unga, 3-5 

månader och 15 gamla, 30-

35 månader), och 12 Fischer 

344 (7 unga, 3-5 månader 

och 5 gamla, 24 månader). 

Resultatet visade på 

åldersrelaterade föränd-

ringar av Glutamate 

decarboxylase (GAD) i 

inferior colliculus och 

Auditory cortex.  

Hög  

 

Relevant till studiens syfte.  

 

Studien har fått godkänt från etisk 

kommitté. 

 

 

Caspary, D. M., Ling, 

L., Turner, J. G., & 

Hughes, L. F. (2008). 

Inhibitory neuro-

transmission plastici-

ty and aging in the 

mammalian central 

auditory system. 

Inget specifikt syfte 

utan en översikt om 

plasticitet och åldrande 

i centrala hörselsyste-

met hos djur. 

Review artikel   Låg 

Är inte relevant till vår studie. 



 

 

 

Författare Titel Syfte Metod Population Resultat Kvalitet 

Christensen, N., 

D'Souza, M.,  

Zhu, X., & 

Frisina, R. D. (2009). 

 

Age-related hearing 

loss: Aquaporin 4 

gene expression 

changes in the mouse 

cochlea and auditory 

midbrain. 

Syftet med studien var 

att avgöra om det finns 

betydande förändringar 

i genuttrycken hos 

Aqp4 i cochlean och 

Colliculus Inferior hos 

möss med en ålders-

relaterad hörsel-

nedsättning. 

Experimentell Möss indelade i fyra grup-

per, baserat på ålder och 

hörsel: unga med god hörsel, 

medelålder 

med bra hörsel, gamla med 

lätt presbyacusis och gamla 

med svår presbyacusis. 

 

 

Resultatet av studien 

visar att det sker en 

nedreglering av Aqp4 i 

auditiva mitthjärnan hos 

möss utan svårare hör-

selnedsättning i takt med 

åldrandet. 

Medel 

Hög relevans till studien, dock berör 

stora delar förändringar som sker i 

cochlean. 

Enrietto, J. A.,  Jacob-

son, K. M., & Baloh, 

R. W. (1999). 

Aging Effects on 

Auditory and Vesti-

bular 

Responses: A Longi-

tudinal Study. 

Syftet med studien var 

att undersöka åldersre-

laterade förändringar i 

hörsel- och balanssy-

stem hos friska äldre 

försökspersoner, följt 

seriellt över tid. 

Longitudinell 

studie 

57 volontärer äldre än 75 år 

(medelålder 82 år) med 

normal hörsel och inga 

symptom på yrsel eller 

obalans och som hade nor-

mala resultat för sin ålder på 

neurologisk undersökning. 

Resultat visade på en 

signifikant försämring av 

genomsnittlig 

tontröskel vid alla fre-

kvenser. 

 

Låg 

Ej relevant för vårt syfte. En äldre stu-

die. 

Informerat samtycke erhölls från samt-

liga volontärer. 

Geal-Dor, M., Gold-

stein, A., Kamenir, Y., 

& Babkoff, H. (2006). 

The effect of aging 

on event-related 

potentials and be-

havioral responses: 

comparison of tonal, 

phonologic and 

semantic targets. 

Undersöka åldersrela-

terade förändringar I 

taluppfattning . 

Experimentell 64 patienter i tre olika ål-

dersgrupper. 

Ev., gradvisa förändring-

ar inom vänster - höger 

asymmetri i språkbear-

betningen vid åldrandet. 

Låg 

Handlar om talförståelse i olika hjärn-

halvor. 

Gleich, O., Weiss, M., 

& Strutz, J. (2004). 

 

Age-dependent 

changes in the lateral 

superior olive of the 

gerbil (Meriones 

unguiculatus). 

söka efter åldersrelate-

rade förändringar i 

LSO 

Experimentell  Djurförsök på ökenråttor. Signifikant skillnad på 

transmittorsubstans 

synapser vid mellan och 

höga frekvenser 

Hög 

Relevant utifrån vårt syfte. 

Helfert, R.H., Kren-

ning, J., Wilson, T. S., 

& Hughes, L. F. 

(2003). 

 

 

 

Age-related synaptic 

changes in the ante-

roventral cochlear 

nucleus of fischer -

334 rats. 

Utvärdera sambandet 

av transmitters och 

receptorers minskning 

som följer med åldran-

det i cochleakärnans 

Ant-ventrala del 

(AVCN). 

Experimentell Djurförsök på råttor. 5 st (3 

månader), 4 st (19 månader), 

och 5 st (28 månader). 

Signifikant ålders-

relaterad minskning i 

volym på presynaps-

terminaler med kontakt 

från små dendriter med 

44 % och 24 % på ägg-

formade pleomorphic 

terminaler. 

Hög 

Relevant utifrån vårt syfte. 

 



 

 

 

Författare Titel Syfte Metod Population Resultat Kvalitet 

Kim, M.-J.,  

Jeon, H.-A.,  

Lee, K.-M.,  

Son, Y.-D.,  

Kim, Y.-B., &  

Cho, Z.-H. (2008). 

Neuroimaging fea-

tures in a case of 

developmental cen-

tral auditory 

processing disorder. 

 

Syftet med studien var 

att göra en patientfalls 

beskrivning av en 

patient med CAPD. 

Experimentell En man 20 år, med CAPD. Elektrofysiologiska 

tester visar att struktur 

och funktion nedanför 

hjärnstammens nivå är 

normala medan nivåer 

högre upp i hörsel-

systemet visar på patolo-

giska svar. 

Låg 

 

Låg relevans gentemot vårt syfte. 

 

Etiska hänsynstaganden nämns ej i 

studien. 

 

Kim, S., Frisina, R. D., 

& Frisina, D. R. 

(2002). 

 

Effects of age on 

contralateral supp-

ression of distortion 

product otoacoustic 

emissions in human 

listeners with normal 

hearing. 

Åldrandets påverkan 

på mediala olivococh-

leara (MOC) systemets 

efferenta del 

Experimentell Undersökning med DPOAE 

15 män och 15 kvinnor i 

åldrarna 19-76 år grupperad 

i tre grupper: ung, medel och 

äldre 

DPOAE nivån var sva-

gare i gruppen med äldre 

jämfört med den yngsta 

gruppen. 

Hög 

Relevant utifrån vårt syfte. Undersöker 

mediala olivocochleara systemets på-

verkan vid åldrandet. 

Kim, S., Frisina, R. K., 

Mapes, F. M., Hick-

man, E. D., & Frisina, 

D. R. (2006). 

 

Effect of age on 

binaural speech 

intelligibility in 

normal hearing 

adults. 

Se om åldern har nå-

gon påverkan på tal-

uppfattningen. 

Experimentell 54 vuxna delades in i tre 

grupper, ung, medel och 

äldre. 

Sämre taluppfattning vid 

buller i gruppen med 

äldre människor. 

Hög 

Lutz, J., 

Hemminger, F., Stahl, 

R.,  

Dietrich, O., 

Hempel, M., 

Reiser, M., & 

Jäger, L. (2007). 

 

Evidence of 

subcortical and 

cortical aging of the 

acoustic pathway: a 

diffusion tensor 

imaging (DTI) study. 

 

Syftet med studien var 

att utvärdera åldrandets 

inverkan på strukturer-

na i det centrala hör-

selsystemet.  

 

Experimentell Tjugo frivilliga volontärer 

med en medelålder på 28,5 

år och femton frivilliga 

volontärer med en medelål-

der på 61,3 år. 

Det fanns ingen signifi-

kant skillnad i ADC 

(apparent diffusion 

coefficient) och FA 

(fractional anisotropy) i 

lateral lemniscus och 

medial geniculate body 

hos unga och äldre sub-

jekt. 

Hög 

Relevant utifrån vårt syfte. 

Studien har godkänts av gransknings-

nämnd. 

 

Martin, J. S., & Jerger, 

J. F. (2005) 

Some effects of 

aging on central 

auditory processing. 

Syftet med studien var 

att undersöka effekten 

av åldrandet på centra-

la auditiva mekanis-

mer. 

 

Litteraturstudie Undersökning har gjorts med 

bl.a. DL-test. 

Resultatet visar att några 

av de lyssningsproblem 

som drabbar äldre män-

niskor orsakas av en 

påverkan på det centrala 

hörselsystemet. 

Medel 

Beskriver åldrandet 

Mazelová, J., Popelar, 

J., & Syka, J. (2002). 

Auditory function in 

presbycusis: peri-

pheral vs. central 

changes. 

Att få en bild över 

äldres hörselnedsätt-

ning och hur man kan 

skilja mellan en perifer 

och central hörsel 

påverkan. 

Experimentell Testpersonerna bestod av 30 

personer i åldern 67-93 år 

och 30 yngre personer i 

åldern 19-27 år. 

Visar på signifikanta 

skillnader mellan ålders-

grupperna när det gäller 

talförståelse, tonaudio-

metri, OAE; DLI och 

Gap-detection, främst i 

de högfrekventa områ-

dena. 

Hög 

Relevant till vår studie då den ger en 

bild över ålderns påverkan på hörsel-

nedsättningar perifert och centralt. 



 

 

 

Författare Titel Syfte Metod Population Resultat Kvalitet 

Mendelson, J. R., & 

Lui, B. (2003). 

 

The effects of aging 

in the medial genicu-

late nucleus: a com-

parison with the 

inferior colliculus 

and auditory cortex. 

Se åldersrelaterade 

skillnader i MGB med 

tidigare studier gjorda 

på inferior colliculus 

och Auditiva cortex 

och jämföra dessa. 

Experimentell Djurförsök på 139 råttor 

varav 67 var yngre och 72 

äldre. 

Visade inga åldersskill-

nader i hastighets-

behandling. 

Hög 

Relaterar till studiens syfte 

Uppfyller kraven från Kanadensiska 

rådet för Animal Care (CCAC). 

Mendelson, J. R., & 

Ricketts, C. (2001). 

 

 

 

Age-related temporal 

processing speed 

deterioration in 

auditory cortex. 

Utforska nervernas 

temporala tidsbehand-

ling av ljud i auditiva 

cortex. 

Experimentell Djurförsök på råttor Signifikant skillnad 

mellan yngre och äldre 

råttor när det gäller 

hastighet behandling av 

ljud i auditiva cortex 

Hög 

Moore, D. R. (2006). Auditory processing 

disorder (APD)-

potential contribution 

of mouse research 

 Artikel (Brain 

research) 

  Låg 

 

Inte relevant utifrån vårt syfte med 

studien. 

Oswaldo Laércio, M. 

C., Cristiane, A. K., 

Sanchez, M., Flavio, 

B., & Flavia, A. B. 

(2004). 

Serotonin reuptake 

inhibitors in auditory 

processing disorders 

in elderly patients: 

preliminary results. 

Analysera effekt av 

ämnet cditalopram, 

som är en hämmar 

serotonin hos männi-

skan. 

Experimentell  En plasebo studie från 19 

vuxna människor under 60 

dagar 

De med verksamt ämne 

visade på signifikant 

bättre resultat vid auditiv 

bearbetning efter be-

handling. 

Låg 

Inte relevant utifrån vårt syfte med 

studien. 

Pichora-Fuller, M. K., 

& Singh, G. (2006). 

Effects of age on 

auditory and cog-

nitive processing: 

implications for 

hearing aid fitting 

and audiologic reha-

bilitation 

Tillhandahålla ett 

regelverk för en vidare 

förståelse till hörsel 

bearbetning och kogni-

tion samt dess samspel 

när äldre lyssnar till 

tal. 

Litteraturstudie   Låg 

Inte relevant utifrån vårt syfte med 

studien. 

Rajan, R., & Cainer, K. 

E. (2008). 

Ageing without 

hearing loss or cog-

nitive impairment 

causes a decrease in 

speech intelligibility 

only in informational 

maskers. 

Att undersöka hur 

åldrandet hos normal-

hörande berörs vid 

urskillning av ljud i 

bakgrundsljud. 

Experimentell Ålder 20 – 69 år Vid SWN brus fanns 

inga signifikanta skillna-

der mellan 10-års grup-

perna. Vid BN visades 

en signifikant skillnad 

från de övriga grupperna 

och den äldsta gruppen. 

Medel 

Studien visar på en skillnad i talförståel-

se hos 60-årsgruppen. 

Etiskt godkänd. 



 

 

 

Författare Titel Syfte Metod Population Resultat Kvalitet 

Schatteman, T. A.,  

Huges, L. F. & Cas-

pary, D. M. (2008). 

 

Aged-related loss of 

temporal processing: 

altered responses to 

amplitude modulated 

tones in rat dorsal 

cochlear nucleus. 

Syftet med studien var 

att testa 

hypotesen att åldersre-

laterad förlust av un-

dertryckning skulle 

äventyra förmågan för 

utåtgående nervceller 

att koda sinusformade 

amplitudmodulerade 

toner (SAM). 

Experimentell Djurförsök på yngre och 

äldre råttor. Alla djurexpe-

riment godkändes av 

Southern Illinois University 

(SIU). Godkänt av kommitté 

för försöksdjursvetenskap. 

Studien visar på en 

signifikant åldersrelate-

rad förlust av temporal 

precision vid kodning av 

SAM stimuli. 

Medel 

Relevansen till studien är medel, det 

intressanta är att studien berör dorsal 

cochlear nucleus. 

Wang, H.,  

Turner, J. G.,  

Ling, L., 

Parrish, J. L., 

Hughes, L. F., & 

Caspary, D. M. 

(2009). 

 

Age-related changes 

in glycine receptor 

subunit composition 

and binding in dorsal 

cochlear nucleus. 

Syftet med studien var 

att bedöma ålders-

relaterade förändringar 

i gap detection och 

förändringar neuroke-

miska av postsynaptis-

ka glycin receptorer 

(GlyRs) subenheter 

och deras förankring i 

protein gephyrin i 

spolformade celler.  

Experimentell Försökspersoner var manliga 

unga och vuxna Fischer 

Brown Norge (FBN) råttor i 

åldrarna 7-11 månader och 

28-33 månader. 

Studien visade på ålders-

relaterade minskningar 

av nivån av GlyR 1 

protein i spolformade 

celler i DCN. 

Hög 

 

Alla experiment utfördes enligt National 

Institutes of Health Guide för den etiska 

användningen av djur. 

Wang, Y., & Manis, P. 

B. (2006). 

Synaptic trans-

mission at the coch-

lear nucleus endbulb 

synapse during age-

related hearing loss 

in mice. 

Syftet med studien var 

att granska synaps-

överföring, vid synaps-

änden och mellan 

auditiv nerv och cell 

från främre ventrala 

cochlarkärna. 

Experimentell Djurförsök på två olika 

musarter (104 st DBA/2J 

och 43 st CBA/Caj). 17 – 65 

dagar gamla. 

Gamla möss med hns, 

visade på förändringar 

vid synapsöverföring, 

jämfört med unga möss. 

Medan gamla möss utan 

hns jämfört med unga 

inte visade på någon 

skillnad. 

Hög 

Godkänd av institutionell djuromsorgs-

kommitté, vid University of North 

Carolina I Chapel Hill. 

 

 


