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„A szél ott fúj, ahol akar,  

hallod a zúgását, de nem tudod,  

honnan jön és hova megy.”  

János 3,8 

 

  

I. Bevezetés 
 
 

Az emberi agy spontán elektromos tevékenységét elsőként Hans Berger írta le 

(Berger, 1929). Az első közleményeket követően viszonylag rövid időn belül 

leírásra kerültek a legfontosabb alapjelenségek, kialakították az egységes vizsgálati 

protokollokat. A vizsgálómódszer - amelyet elektroenkephalographiának (EEG) 

neveztek el - az 50-es évekre egy világszerte elfogadott, standardizált és validált 

funkcionális vizsgálóeljárássá vált, és a klinikai neurofiziológiában azóta is a 

leggyakrabban elvégzett vizsgálat.  

 

A skalpi EEG az agykéreg elektromos aktivitásából létrejövő mezőpotenciálok 

eredője; több komponensű, alapvetően periodikus változásokat mutató görbe, 

melyet a ma legelfogadottabb teória szerint elsősorban azon piramissejtek 

posztszinaptikus potenciáljai hoznak létre, melyek a skalpra közel merőlegesen 

helyezkednek el (Martin, 1991). 

 

A kóros EEG általában nem-specifikus információt ad a klinikus számára a 

pathológiás agykérgi elektromos tevékenységről, de egyes esetekben 

pathognomikus is lehet (így pl. egyes epilepszia szindrómák vagy Jakob-

Creutzfeldt betegség esetében). Ismeretlen eredetű tudatzavarok, valamint 

metabolikus eredetű encephalopathiák, intracranialis fertőzések, tumorok, stroke 

differenciál-diagnosztikájában értékes segítséget nyújthat. 
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Az EEG vizsgálat egyre több területen részévé válik a neurológiai diagnosztikának 

és differenciál-diagnosztikának egyéb bioelektromos jelek szimultán elvezetésével. 

Az alvásdiagnosztika esetében, a poliszomnográfiás vizsgálat elengedhetetlen 

kelléke az EEG. Az EEG-elvezetések során, azok kiegészítése párhuzamos képi 

információval (videó-EEG), illetve hosszabb monitorizálások segítségével (24 órás 

videó-EEG monitor vizsgálat) elkülöníthetőek a pszichogén eredetű nem 

epilepsziás rosszullétek a valós epilepsziás rosszullétektől. Epilepszia preoperatív 

kivizsgálása során rendkívül hasznos adatok nyerhetőek mind az ictalis, mind az 

interictalis EEG-k elemzéséből az epileptogén régió meghatározására, illetve a 

műtéti prognózist illetően. 

 

Összességében az EEG a mindennapos klinikai rutinban jól használható 

funkcionális vizsgálómódszer, amely könnyen elvégezhető, noninvazív, olcsó, 

ennél fogva széles körben alkalmazzák.  
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 I. 1. Az EEG keletkezésének neuroanatómiai háttere 

 

A formatio reticularis - mely fontos szerepet játszik többek között az ébrenlét 

fenntartásában - és a thalamus nem-specifikus magjai (nuclei intralaminares, 

centrum medianum) afferentációt adnak a nucleus reticularis thalamihoz, melynek 

GABAA és GABAB receptorokat tartalmazó sejtjei vannak. Ha a nucleus reticularis 

thalami GABAAerg sejtjei tüzelnek, akkor dominálóan 5-10 Hz alaptevékenység 

rögzíthető (Huntsman és mtsai., 1999), míg ha a GABABerg sejtjei tüzelnek, ebben 

az esetben 2-4 Hz alaptevékenység észlelhető (Destexhe, 1998; Destexhe, 1999). A 

nucleus reticularis thalami afferenseket ad a thalamus relésejtjeihez, a nuclei 

intralaminareshoz és a frontális lebenyhez, emellett efferentációt kap a frontalis 

lebenyből. A thalamus relésejtjei és a nuclei intralaminares viszonylag kisszámú 

vékony rostozatú afferentációt ad a neocortexbe és ott azonnali, szinkronizált 

tüzelést képes kiváltani. A fentiek alapján kijelenthető, hogy a convexitáson 

regisztrálható EEG „karmestere” maga a thalamus (1. ábra). 

 

mesencephalon - formatio reticularis                  thalamus nem-specifikus magjai 

 

                                                           centrum medianum      nuclei intralaminares 

  

 

     nu. reticularis thalami GABAA, GABAB   

   

relé sejtek (thal.)    frontalis lebeny 

 

 

 

neocortex 

 

aktiváció 

inhibíció 

1. ábra: A convexitáson regisztrálható EEG keletkezésében részt vevő agyi struktúrák és azok kapcsolatai 
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I. 2. Kvantitatív EEG vizsgálómódszerek 

 

Az elmúlt két évtizedben a korábbi, papíron rögzített EEG-t felváltotta a 

digitalizált, a számítógép háttértárolóján rögzített kvantitatív EEG („paperless”-

EEG). A kvantitatív EEG számos előnnyel bír a hagyományos papír-EEG-vel 

szemben: kevesebb helyett foglal, kisebb fogyóeszköz igényű, kevésbé 

zajérzékeny. Talán a legnagyobb előnye, hogy a vizsgálatot követően, az adatokat 

archiválva, utólag (off-line) tetszés szerint újra feldolgozhatóak a felvett 

regisztrátumok: utólagos szűrés, montázsváltás, vágás, megjegyzések szerkesztése, 

amplitúdóviszonyok pontosabb elemzése az erősítés változtatásával.  

 

Különböző matematikai módszerekkel olyan finom eltérések is kimutathatóak, 

melyek a hagyományos EEG-ben elképzelhetetlenek voltak. A kvantitatív EEG 

vizsgálómódszerek a frekvencia-, az idő-, illetve a frekvencia-idő tartománybeli és 

állapottérbeli feldolgozásokkal képesek további, igen értékes információkat 

szolgáltatni az agy működéséről. 

 

A rutin EEG-nek, mint vizsgálómódszernek viszonylag jó az időbeli 

felbontóképessége (msec), viszont a térbeli felbontóképessége - főleg a 

funkcionális mágneses rezonancia (fMRI) vizsgálattal összehasonlítva - 

alacsonyabb (Wikswo és mtsai., 1993) (2. ábra).  
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2. ábra: Agyi vizsgálómódszerek felosztása térbeli és időbeli felbontóképesség alapján. Az y koordinátán a 
térbeli felbontás, az x tengelyen az időbeli felbontás helyezkedik el. Az ábrát prof. dr. di Bonaventura 
ábraanyagából kaptuk és engedélyével módosítottuk. 
 

 

I. 3. Skalpról történő elvezetés és forráslokalizáció: az „inverz 

probléma” 

Az elmúlt évtizedek során folyamatosan élt az igény azzal kapcsolatosan, hogy a 

hajas fejbőrről elvezetett, „skalpi”-EEG segítségével „belelássunk” az ember 

gondolataiba, az agy különböző, finom, kognitív és egyéb specifikus funkcióit 

lokalizálhassuk a releváns neuroanatómiai derivátumok azonosításával. A 

kvantitatív EEG lehetőséget adott a különböző forráslokalizációs módszerek 

használatára. 

Az alapkérdés a következő: hogyan lehet egy fekete doboz (fej) különböző külső 

pontjain regisztrált elektromos jelből (skalpról elvezetett EEG) visszakövetkeztetni 
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arra, hogy a fekete doboz belső, egyébként ismert szerkezetében (agykéreg) hol, 

mikor, milyen típusú elektromos aktivitás keletkezik? Ezt az alapvető problémát 

nevezi a szakirodalom inverz problémának. A pontos lokalizációt tovább 

bonyolítja, hogy míg az agy háromdimenziós szerkezete miatt (sulcusok, gyrusok) 

a calvaria alatt közvetlenül és merőlegesen elhelyezkedő piramissejtekből származó 

elektromos aktivitás viszonylag kis veszteség árán mérhető, addig az egymással 

szöget bezáró gyrusokból eredő elektromos jelek esetén interferencia léphet fel, 

emellett a sulcusokat határoló, egymással párhuzamosan elhelyezkedő gyrusokból 

származó elektromos jelek akár ki is olthatják egymást. A fentieken túl, az agyból 

származó elektromos jelet szűrik, tompítják az agyhártyák, a calvaria, valamint a 

hajas fejbőr. 

 Az inverz probléma megoldására először az úgynevezett dipól teória alapján 

születtek különböző vizsgálóeljárások, melyek limitált számú, diszkrét, adott 

konfigurációjú, dipólus jellegű, pontszerű jelforrást feltételeztek és vizsgáltak az 

éppen kérdéses kéregterületen (Niedermeyer, 1996). Tehát egyes önkényesen 

kiválasztott agyi régiók aktivitását összevonták, és az így nyert aktivitást nevezték 

dipólnak (fontos kiemelni, hogy az elemi dipól egy teljesen más entitás: a felszínre 

merőleges neuroanatómiai mozaikokat nevezzük elemi dipólnak; ha egyszerre 6-8 

cm2-es ilyen felületen szinkronizált aktivitás jön létre, akkor jöhet létre az EEG).  

A dipól-megközelítés legnagyobb hátránya, hogy a felhasználónak saját magának 

kell megadnia a forrás-lokalizáció során alkalmazandó generátorok számát, és ez 

alapján történik a lokalizáció. Ez a bizonytalanság magában hordozza azt, hogy 

nem egyértelmű a dipól-modell alapú lokalizációs eljárások neuroanatómiai 

megfeleltethetősége: ugyanabból a skalpi EEG-regisztrátumból többféle eredményt 

is nyerhetünk, az alkalmazott dipólszám függvényében.  

A dipól teória mellett megindult egy más irányú megközelítés is az inverz 

probléma megoldására az ún. elosztott-rendszer modellek megalkotásával. Ezek 

lényege, hogy tomogramszerű, folyamatos, a három dimenziót teljes mértékben 

lefedő generátor-tömeg kiszámításával pontosabb, neuroanatómiailag jóval 
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korrektebb eredmények nyerhetőek (Pascual-Marqui és mtsai, 2002). Legelőször a 

2D minimum norm solution került leírásra (Hämäläinen és Ilmoniemi, 1984), majd 

a weighted minimum norm (Gorodnitsky és mtsai, 1995), low resolution brain 

electromagnetic tomography/LORETA (Pascual-Marqui és mtsai., 1994; Pascual-

Marqui, 1999), a Dale-módszer (Dale és mtsai, 2000), local autoregressive 

average/LAURA (Grave Peralta de Menedez és mtsai, 2001) és az EPIFOCUS 

(Grave Peralta de Menedez és mtsai, 2001).  

Az alább látható (3-6.) ábrákon a fentebb felsorolt módszerek közül a minimum 

norm solution, a LORETA és a Dale-módszer különböző szempontok szerinti 

(zajmentes és zajszűrés nélküli kondíció esetén) összehasonlítása figyelhető meg. 

 

3. ábra: Ezen az összehasonlító ábrán a Dale-módszer, a LORETA és a minimum norm solution módszerek 
lokalizációs hibáját demonstrálják zaj nélküli kondíció esetében. Az y koordinátán a lokalizációs hiba 
(voxelenként), az x tengelyen a teszt forrás sugara (mm-es nagyságrendben értendő) helyezkedik el. Az ábra 
Pascual-Marqui és munkatsai által 2002-ben közölt cikkből származik. 
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4. ábra: Ezen az összehasonlító ábrán a Dale-módszer, a LORETA és a minimum norm solution módszerek 
pontosságát demonstrálják a térbeli eloszlás tekintetében zaj nélküli kondíció esetében. Az y koordinátán a 
térbeli eloszlás (voxelenként), az x tengelyen a teszt forrás sugara (mm-es nagyságrendben értendő) helyezkedik 
el. Az ábra Pascual-Marqui és munkatsai által 2002-ben közölt cikkből származik. 
 
Jól látható a zaj nélküli kondíció esetében (3. és 4. ábra), hogy a lokalizációs értéke 

a LORETÁ-nak a legmagasabb a három módszer közül. A minimum norm solution 

és a LORETA által elért eredmények tekintetében nem volt szignifikáns különbség. 

Ezzel szemben a LORETÁ-t és a Dale-módszert összehasonlítva a Dale-

módszernek szignifikánsan nagyobb volt a lokalizációs hibaértéke és a térbeli 

eloszlást tekintve is szignifikánsan rosszabb értékeket ért el – a LORETÁ-hoz 

képest. Figyelemre méltó az, hogy zajszűrés nélküli kondíció esetén (5. és 6. ábra) 

a fentebb említett különbségek még inkább kifejezettebbé váltak, főként annak a 

tükrében, hogy a Dale-módszert specifikusan a zajos EEG-k feldolgozására 

fejlesztették ki.  
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5. ábra: Ezen az összehasonlító ábrán a Dale-módszer, a LORETA és a minimum norm solution módszerek 
lokalizációs hibáját demonstrálják zajszűrés nélküli kondíció esetében. Az y koordinátán a lokalizációs hiba 
(voxelenként), az x tengelyen a teszt forrás sugara (mm-es nagyságrendben értendő) helyezkedik el. Az ábra 
Pascual-Marqui és munkatsai által 2002-ben közölt cikkből származik. 
 

 
6. ábra: Ezen az összehasonlító ábrán a Dale-módszer, a LORETA és a minimum norm solution módszerek 
pontosságát demonstrálják a térbeli eloszlás tekintetében zajszűrés nélküli kondíció esetében. Az y koordinátán a 
térbeli eloszlás (voxelenként), az x tengelyen a teszt forrás sugara (mm-es nagyságrendben értendő) helyezkedik 
el. Az ábra Pascual-Marqui és munkatsai által 2002-ben közölt cikkből származik. 

Az eddig közölt és validált módszerek közül a jelen dolgozatban ismertetett 

vizsgálataink során a LORETÁ-t használtuk. 
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I. 4. LORETA 

 

A LORETA végtelen számú generátort és nyelőt, illetve azok térbeli 

elrendezésének végtelen számú lehetőségét veszi alapul a teljes agykéreg 

vizsgálatához, mivel az egy időben aktív jelforrások valódi számát egyértelműen 

nem lehet meghatározni (Pascual-Marqui és mtsai., 2002).  

Az új metodika kifejlesztése alapjául szolgált egy fontos neurofiziológiai 

megfigyelés, miszerint kis távolságon belül a szomszédos idegsejtek szinkron és 

szimultán aktiválódnak (Bland és Colom, 1993; Kreiter és Singer, 1992; Murthy és 

Fetz, 1992; Steriade és mtsai, 1990). Ezt a tényt korábban több, főleg intracraniális 

elektródák segítségével végzett állatkísérlet során bizonyították mind spontán, mind 

stimulált agyműködés mellett, eltérő kéregterületeken és különböző 

frekvenciasávokban (Bland, 1986; Eckhorn és Reitboeck, 1989; Engel és mtsai.; 

Gray és mtsai, 1989; Haalman és Vaadia, 1997; 1990; Llinas, 1988; Silva és mtsai., 

1991; Sukov és Barth, 1998). A LORETA az elektromos mező skalpi eloszlásából 

határozza meg a szinkron aktiválódó neuronpopulációk corticalis lokalizációját 

azzal az alapfeltételezéssel („peremfeltétellel”), hogy tetszőlegesen kis 

környezetben a kérgi neuronok szinkronizáltan, egymást erősítve aktiválódnak 

(Pascual-Marqui és mtsai, 1994). 

 

A LORETA képes három-dimenzióban, a kérgi szürkeállománynak és a 

hippocampusnak megfeleltethetően 2394 darab, 7 mm3-es voxel térfogatára 

meghatározni az agyban keletkező elektromos aktivitást tetszőleges 

frekvenciasávokban. A kapott eredményt a nemzetközileg elfogadott Talairach-féle 

humán MR térkép (Talairach és Tournoux, 1988), 2008 óta az MNI (Montreal 

Neurological Institute) térkép alapján jeleníti meg. 
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A módszert az eredeti validálás során vizuális kiváltott válasz vizsgálatokon (event 

related potentials, ERP) tesztelték, és a 7 mm3-es voxelméretek adták a legjobb 

jel/zaj arányt (Pascual-Marqui és mtsai., 1994); a módszer megbízhatósága 

önállóan és más vizsgálóeljárások mellett is bizonyított (Pascual-Marqui és mtsai., 

2002). A LORETA validációjával foglalkozó közlemények az interneten is 

elérhetőek (http://www.unizh.ch/keyinst/NewLORETA). 

  

Bár tetszőleges frekvenciaprofil is vizsgálható a LORETA-val, vizsgálataink során 

egy korábbi faktoriális analízis (Kubicki és mtsai, 1979) eredményeként definiált, a 

program által alapértelmezettként felajánlott hét frekvenciasávot használtuk: delta 

(1.5-6 Hz), theta (6.5-8 Hz), alpha1 (8.5-10 Hz), alpha2 (10.5-12 Hz), beta1 (12.5-

18 Hz), beta2 (18.5-21 Hz) és beta3 (21.5-30 Hz). 

 

A LORETA nagy lépést tett előre a fókusz-lokalizációs eljárások gyenge térbeli 

felbontásának javítása terén, hiszen 7 mm3-es voxelméretével megközelítette a jó 

térbeli felbontással bíró fMRI átlag 2 mm3-es felbontását. A LORETA 

teljesítménysűrűséget (A/mm3) mér összesen 2394 darab, 7 mm3-es voxelben – ezt 

a dolgozat további részében aktivitásnak hívjuk. 

 

Az EEG-k feldolgozása során a LORETA az egyes vizsgálati kondíciók 

összehasonlítása során (egymintás, illetve kétmintás dependens vagy independens 

t-tesztek futtatásával) nyert statisztikai különbségeket, tulajdonképpen az egyes t-

értékeket jeleníti meg (Holmes és mtsai, 1996) piros, illetve kék színnel 2, (7. ábra) 

illetve 3 dimenzióban (8. ábra).  

 

http://www.unizh.ch/keyinst/NewLORETA
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7. ábra: Diurnális változások /aktivitásnövekedés/ normál kontroll személyekben, a beta3 sávban (14 és reggel 
8 órai összehasonlítás). 

 

 

8. ábra: Passzív jobb kézmozgatás során mért aktivitáscsökkenés normál kontroll személyekben, a beta2 
sávban. 

 

A programon belül a statisztikai szignifikanciaszintnek megfelelően (p<0.01) a t-

értékek megjelenési küszöbe egyszerűen állítható. Mivel minden egyes statisztikai 

összehasonlításnál 2394 t-teszt zajlik, jogosan merül fel post-hoc korrekció 

kérdése. Emiatt a LORETA programban automatikus nem-paraméteres permutációs 

teszt (Nichols és Holmes, 2002) fut minden egyes statisztikai analízis során, és így 

eleve post-hoc korrigált eredményeket kapunk minden egyes statisztikai futtatás 

esetén. 
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II. Célkitűzések 

 

Vizsgálataink során tesztelni kívántuk a LORETA használhatóságát különböző 

kondíciók esetén. Elsősorban olyan összehasonlító csoportvizsgálatokat szerettünk 

volna elvégezni, ahol egy viszonylag egyszerű vizsgálati helyzet valósítható meg, 

minden olyan zavaró körülmény kiiktatásával, amely esetleg megnehezíti a kapott 

eredmények értelmezését. A fentiek miatt koherens egészséges önkéntesek, ill. 

egységes betegpopuláció jöhetett szóba. Ugyanakkor az esetleges kognitív 

folyamatok zavaró hatásainak kiküszöbölése céljából spontán, nem-

feladathelyzetben történő felvételeket terveztünk, mindenféle gyógyszerhatás teljes 

eliminációjával. 

 

A fenti feltételek alapján, az alábbi két vizsgálatot terveztük és valósítottuk meg: 

 

I. Egészséges, felnőtt, éber személyek EEG-jének diurnális változásait vizsgáltuk 

forrás-lokalizációs módszerrel. Emellett, a 24 órás kontroll EEG vizsgálattal a 

módszer 24 órás megbízhatóságát is vizsgálni kívántuk.  

 

II. A krónikus intermittáló agyi hypoxia esetleges specifikus neurofiziológiai 

hatásait vizsgáltuk: obstruktív alvási apnoe szindrómában szenvedő betegek EEG-

jét hasonlítottuk össze a nem- és korazonos normál kontroll csoportéval. 
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III. Vizsgálati módszer 

 

A jelen tézis alapjául szolgáló mindkét vizsgálati sorozat az alábbi körülmények 

között készült. 

 

Az EEG vizsgálatok a Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika EEG 

laboratóriumában zajlottak, ugyanabban az akusztikusan és elektromágnesesen 

izolált helyiségben, ugyanazzal a készülékkel (Brain Quick System 98, Micromed, 

Italy), képzett személyzettel, a kvantitatív EEG tanulmányok standardjainak 

megfelelően (Nuwer, 1994). 19 csatornás EEG elvezetéseket készítettünk, az 

elektródák a 10/20 elvezetés alapján kerültek felhelyezésre (Fp1,2, F3,4,7,8,z, C3,4,z, 

P3,4,z, O1,2, T34,5,6), referenciaként a közösített fület használtuk.  

 

A spontán EEG-t minimum 15 percig rögzítettük 12 bites A/D konverzióval, a 

mintavételi frekvencia 128 Hz volt. A vizsgálati alany relaxált, éber állapotban, de 

csukott szemmel feküdt a felvétel alatt, vigilanciáját egyszerű rutin kérésekkel és 

kérdésekkel ellenőriztük (a feltett kérdéseket az EEG-n bejelöltük, de a 

továbbiakban ezek a szakaszok nem kerültek ténylegesen feldolgozásra). 

  

Off-line, minden EEG-görbét körültekintően végigvizsgáltunk a technikai, 

biológiai műtermékek, illetve a mikroalvások kizárása céljából. Minden felhasznált 

EEG-szakasz („epoch”) alpha háttértevékenységet tartalmazott. 

  

Az EEG-görbékből az egész vizsgálat tartama alatt egyenlően elosztva, vizsgálati 

személyenként és kondíciónként 30 darab 2 másodperces epochot vágtunk ki, a 

további LORETA-analízishez csak ezeket használtuk fel. 

 

Az epochokat a LORETA által alapértelmezettként felajánlott hét frekvenciasávban 

analizáltuk: delta (1.5-6.0 Hz), theta (6.5-8.0 Hz), alpha1 (8.5-10.0 Hz), alpha2 

(10.5-12.0 Hz), beta1 (12.5-18.0 Hz), beta2 (18.5-21.0 Hz) és beta3 (21.5-30.0 Hz). 
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A kezesség vizsgálatához az Annette-kérdőívet (Annette, 1970) és az ún. „grooved 

pegboard” tesztet használtuk (Brown és mtsai, 2004). 

 

A vizsgálatokat a Pécsi Tudományegyetem Etikai Bizottsága engedélyezte, a 

vizsgálatok előtt minden résztvevő aláírta a beleegyező nyilatkozatot.  
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IV. DIURNÁLIS VÁLTOZÁSOK EGÉSZSÉGES KONTROLL SZEMÉLYEK 

EEG-HÁTTÉRTEVÉKENYSÉGÉBEN 
 

IV. 1. Bevezetés 

 

Korábban néhány tanulmány - elsősorban Fast Fourier Transzformációt használva - 

foglalkozott a humán EEG diurnális változásaival. Ezen vizsgálatok eredményei azt 

mutatták, hogy a theta, alpha és beta frekvenciasávban reggel alacsonyabb, míg 

délután és este egyre magasabb teljesítménysűrűség volt észlelhető csukott, illetve 

nyitott szemmel is (Cacot és mtsai, 1995; Cummings és mtsai, 2000; Gundel és 

Witthoft, 1983; Lafrance és Dumont, 2000; Lafrance és mtsai, 2002; Machleidt, 

1980). 

   

A delta sávban nem volt észlelhető szignifikáns eltérés a nap folyamán (Cacot és 

mtsai, 1995; Gundel és Hilbig, 1983). 

  

A theta sávban a maximális teljesítménysűrűség délután volt észlelhető (Cacot és 

mtsai, 1995; Cummings és mtsai, 2000; Machleidt, 1980; Takii, 1986); az ebben a 

frekvenciasávban észlelhető eltéréseket a vigilancia szint finom változásával hozták 

összefüggésbe (Cacot és mtsai, 1995). 

 

A theta frekvenciasávhoz hasonlóan, az alpha frekvenciasávban is délután volt 

mérhető a teljesítménysűrűség maximuma (Machleidt, 1980; Gundel és Hilbig, 

1983). Kubicki és munkatársai által 1979-ben közölt faktoriális analízis eredményei 

alapján az alpha sáv kétfelé választható: az alpha1 (8.5-10 Hz) és alpha2 (10.5-12 

Hz) sávra. A két sáv nem csak statisztikai (Kubicki és mtsai, 1979), hanem 

biológiai értelemben is másként viselkedik (Cacot és mtsai, 1995): alpha1 sávban a 
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diurnális változás (teljesítménysűrűség növekedés) nem függött 

elektródapozíciótól, és az eltérés magnitúdója különbözött a csukott és nyitott 

szemmel rögzített görbék esetén. Ezzel szemben alpha2 sávban a diurnális változás 

elektródapozíció-függő volt, de az nem számított, hogy csukott vagy nyitott 

szemmel készítették-e az EEG-t (Cacot és mtsai, 1995). 

  

A beta frekvenciasávban kissé később: este 5 órakor és 7 órakor (Gundel és Hilbig, 

1983), valamint este 6 órakor mérték a teljesítménysűrűség maximumát (Cacot és 

mtsai, 1995).  

 

Az eredmények alapján a diurnális változások és az EEG-frekvenciaprofil közötti 

összefüggéseket Cacot frappánsan a következőképpen fogalmazta meg: minél 

magasabb frekvenciasávról van szó, annál később mérhető az adott sáv 

teljesítménysűrűségének maximuma (Cacot és mtsai, 1995).  

 

Egy kombinált EEG-neuropszichológiai vizsgálat során az úgynevezett „Four 

Choice Reaction Time Test” során a reakcióidőkben mért diurnális javulás jól 

korrelált a 12 és 20 Hz közötti frekvencia tartományban mért teljesítménysűrűség 

növekedésével, így a szerzők azt feltételezték, hogy az EEG-eltérések a 

sensomotoros feldolgozással összefüggésben lehetnek (Wilkinson és Houghton, 

1975). 

 

Egy másik kombinált EEG-vigilanciaszint vizsgálat során (Higuchi és mtsai, 2001) 

hasonló diurnális változásokat (teljesítménysűrűség növekedés) észleltek, mint a 

feladathelyzet nélküli szituációk során (Aeschbach és mtsai, 1997; Cacot és mtsai, 

1995).  
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[18F]-fluorodeoxyglucose pozitron emissziós tomográfiás (FDG-PET) vizsgálattal 

a következő diurnális metabolikus változásokat észlelték egészséges személyekben: 

az FDG metabolizmus alacsonyabb volt a reggeli órákban a vigilancia 

fenntartásában kulcsszerepet játszó formatio reticularisban, a középagyi Raphe mag 

területén, a locus ceruleusban és a hypothalamus hátsó területén, míg az esti 

órákban a jobb oldali temporalis cortexben és az occipitalis lebenyekben volt 

alacsonyabb metabolizmus mérhető (Buysse és mtsai, 2004).  

 

IV. 2. Célkitűzések 

 

Jelen vizsgálatunk fő célja a háttértevékenység lehetséges regionális diurnális 

változásainak kimutatása volt egészséges személyekben, a korábbi tanulmányoktól 

eltérően normál napi életvitel mellett. Ez utóbbi kitételt különösen fontosnak 

tartottuk, mivel a korábbi tanulmányok során a résztvevőknek a vizsgálat teljes 

időtartama alatt laboratóriumi körülmények között kellett tartózkodniuk. A fentiek 

mellett a 24 órás kontroll vizsgálat segítségével arra is választ kerestünk, hogy a 

humán EEG mennyire stabil a nap ugyanazon időszakában. 

 

 

IV. 3. Vizsgálati személyek  

 

Tizennégy egészséges jobbkezes férfi orvostanhallgató vett részt a tanulmányban 

(átlag életkor: 23.6 év, S.D. = 1.7 év). Olyan koherens vizsgálati csoport 

létrehozása volt a célunk, melynek használata a leginkább elfogadott a különböző 

EEG-, illetve farmako-EEG tanulmányok során. Egyik önkéntes vizsgálati 

személynek sem volt az anamnézisében komolyabb neurológiai vagy pszichiátriai 

megbetegedés, drog-, vagy alkoholabúzus, neurológiai statusuk negatív volt.  
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IV. 4. Vizsgálati módszer 

 

A vizsgálatok a szokásos napi életvitelt követve, hétfőtől csütörtökig zajlottak a 

szorgalmi időszak elején - októberi hónapban -, ezáltal kikerülve a 

vizsgaidőszakkal járó fokozott stressz esetleges módosító hatását. A vizsgálati 

alanyokat megkértük, hogy a normális napi aktivitásuknak megfelelően 

viselkedjenek a vizsgálati nap folyamán (tanulás, előadások hallgatása, olvasás, 

sportolás, stb.). Megkértük a vizsgálati személyeket, hogy a kísérlet előtt 7 nappal 

már ne fogyasszanak alkoholt, kávét és egyéb pszichoaktív szereket, és 

éjszakánként 7-8 órát aludjanak, a saját normális alvásigényüknek megfelelően (így 

a vizsgálat előtt is 7-8 órát aludtak). Összesen 4 EEG-vizsgálat zajlott 

személyenként: 8 órakor, 14 órakor, 20 órakor és következő nap 14 órakor. 

Mindkét vizsgálati napon 7 órakor kelt fel minden vizsgálati személy. Az összes 

kísérleti alany legalább 3 órával korábban étkezett, hogy kikerüljük az úgynevezett 

“post-lunch dip” lehetőségét (Monk, 2005). Az EEG vizsgálatokat követően 

neuropszichológiai tesztek történtek, melyek során a figyelem (Stroop teszt) és a 

rövidtávú memória esetleges változásait vizsgáltuk (Digit Cancellation Test, 

Auditory Verbal Learning Test).  

 

Három összehasonlítás történt: 

1. A 14 órakor rögzített háttértevékenységet hasonlítottuk össze a 8 óraival. 

2. A 20 órakor rögzített háttértevékenységet hasonlítottuk össze a 8 óraival. 

3. A másnap 14 órakor rögzített háttértevékenységet hasonlítottuk össze az előző 

napi 14 óraival. 

 

A rögzített EEG-k további, off-line feldolgozása korábban már részletezésre került. 

A statisztikai analízishez egymintás t-tesztet használtunk, a statisztikai 

szignifikancia szint p <0.01 volt. 
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IV. 5. Eredmények 

 

IV. 5. 1.    14 óra versus 8 óra 

 

Szignifikánsan emelkedett aktivitás volt észlelhető a theta, alpha2 és a beta1, beta2 

és beta3 sávban (részletek az 9., 10. és 11. ábrán láthatóak). Az alábbiakban 

részletezett eredmények mind statisztikailag szignifikáns (p<0.01) eltérések voltak. 

 

A theta frekvenciasávban aktivitás növekedés volt észlelhető a következő kétoldali 

középvonali frontális struktúrákban: anterior cingulum, gyrus frontalis medius és 

superior. Emellett aktivitás növekedés volt még látható a bal oldali dorsolateralis 

prefrontalis lebenyben. 

 

Az alpha2 frekvenciasávban kétoldali aktivitás növekedés volt észlelhető a mesialis 

régió nagy részében, emellett a bal oldali premotor régióban és a jobb oldali 

temporo-occipitalis területeken. 

 

A beta1 frekvenciasávban kétoldali aktivitás növekedés volt észlelhető a temporalis 

területek basalis részében, a frontális és parietalis lebeny mesialis részében. 

Emellett aktivitás növekedés volt észlelhető a bal insula, a bal frontalis lebeny 

területén és a jobb oldali temporo-occipitalis cortexben és a jobb oldali 

hippocampusban. 

 

A beta2 frekvenciasávban bilaterális aktivitás növekedés volt észlelhető a 

temporalis területek basalis részében, a frontális és parietalis lebeny mesialis 

részében, valamint a frontalis lebeny convex részében. Emelkedett aktivitás volt 
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észlelhető a bal premotor cortex területén és a jobb oldali temporo-parietalis 

cortexben és a jobb oldali hippocampusban. 

 

A beta3 frekvenciasávban kétoldali aktivitás növekedés volt látható a parieto-

occipitalis mesialis területeken és a bal oldali prefrontalis kéregben, a jobb oldali 

hippocampusban  és a jobb oldali temporo-parieto-occipitalis cortex területén. 

 

A neuropszichológiai tesztek szignifikáns eltérést nem mutattak. 
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9. ábra: A 14 órai és a 8 órai háttértevékenység összehasonlítása során nyert eredmények. A piros szín aktivitás 

növekedést jelez.  
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10. ábra: A 14 órai és a 8 órai háttértevékenység összehasonlítása során nyert eredmények: theta, alpha2 és 

beta1 frekvenciasáv. A felfelé mutató nyíl aktivitás növekedést jelez. A koordináták a standardizált Talairach 

térkép koordinátáinak feleltethetőek meg. 
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11. ábra: A 14 órai és a 8 órai háttértevékenység összehasonlítása során nyert eredmények: beta2 és beta3 

frekvenciasáv. A felfelé mutató nyíl aktivitás növekedést jelez. A koordináták a standardizált Talairach térkép 

koordinátáinak feleltethetőek meg. 
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IV. 5. 2.    20 óra versus 8 óra 

 

Szignifikáns aktivitás növekedés volt észlelhető a theta, az alpha2 és a beta1, beta2 

és a beta3 frekvenciasávban (részletek a 12., 13., 14., 15. és 16. ábrán láthatóak). 

 

A theta frekvenciasávban a bal oldali dorsolateralis prefrontalis kéregben volt 

szignifikáns aktivitás növekedés. 

  

Az alpha2 sávban diffúz, igen kifejezett, az egész bal oldali hemispherium területén 

(beleértve a bal oldali hippocampust is) aktivitás növekedés volt észlelhető. 

 

A beta1 frekvenciasávban diffúz aktivitás növekedés volt észlelhető mindkét oldali 

hemispheriumban (mindkét oldali hippocampust is beleértve) a jobb oldali gyrus 

frontalis medius és a jobb oldali lobulus parietalis inferior kivételével. 

 

A beta2 frekvenciasávban kifejezett, diffúz aktivitás növekedés volt látható 

mindkét oldali hemispheriumban (mindkét oldali hippocampust is beleértve) a bal 

oldali temporo-parietalis régió kivételével. 

 

A beta3 frekvenciasávban szignifikáns aktivitás növekedés volt mindkét oldali 

temporalis lebeny basalis részén (mindkét oldali hippocampust is beleértve) és a bal 

oldali prefrontalis lebeny és a jobb oldali temporo-parieto-occipitalis cortex 

területén. 

A neuropszichológiai tesztek szignifikáns eltérést nem mutattak. 

 

IV. 5. 3.    Következő nap 14 óra versus előző nap 14 óra 

 
Ebben az összehasonlításban nem találtunk szignifikáns eltérést sem a LORETA-

analízisek, sem a neuropszichológiai tesztek során. 



 28 

 
12. ábra: A 20 órai és a 8 órai háttértevékenység összehasonlítása során nyert eredmények. A piros szín 

aktivitás növekedést jelez.  
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13. ábra: A 14 órai és a 8 órai háttértevékenység összehasonlítása során nyert eredmények: theta és alpha2  

frekvenciasáv. A felfelé mutató nyíl aktivitás növekedést jelez. A koordináták a standardizált Talairach térkép 

koordinátáinak feleltethetőek meg. 
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14. ábra: A 14 órai és a 8 órai háttértevékenység összehasonlítása során nyert eredmények: beta1 

frekvenciasáv. A felfelé mutató nyíl aktivitás növekedést jelez. A koordináták a standardizált Talairach térkép 

koordinátáinak feleltethetőek meg. 
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15. ábra: A 14 órai és a 8 órai háttértevékenység összehasonlítása során nyert eredmények: beta2 

frekvenciasáv. A felfelé mutató nyíl aktivitás növekedést jelez. A koordináták a standardizált Talairach térkép 

koordinátáinak feleltethetőek meg. 
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16. ábra: A 14 órai és a 8 órai háttértevékenység összehasonlítása során nyert eredmények: beta3 

frekvenciasáv. A felfelé mutató nyíl aktivitás növekedést jelez. A koordináták a standardizált Talairach térkép 

koordinátáinak feleltethetőek meg. 
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IV. 6. Megbeszélés 

 

Vizsgálatunk során egészséges, jobbkezes medikusok agyi elektromos 

tevékenységének diurnális változásait tanulmányoztuk LORETA segítségével; az 

EEG felvételek 8:00-kor, 14:00-kor, 20:00-kor és másnap 14:00-kor készültek el. 

 

A 24 órás kontroll vizsgálat során nem találtunk szignifikáns eltérést egy 

frekvenciasávban sem, összhangban korábbi tanulmányok eredményeivel (Cacot és 

mtsai, 1995; Gundel és Hilbig, 1983). Ez az eredmény azt mutatja, hogy a humán 

EEG viszonylag stabil, legalábbis az általunk vizsgált kora délutáni napszakban. 

 

Szignifikáns, jellegzetes frekvencia-eloszlású eltéréseket találtunk 14:00 versus 

8:00 és a 20:00 versus 8:00 közötti összehasonlítások során. A delta és az alpha1 

frekvenciasáv stabilitása a korábban az irodalomban közölt tanulmányok 

eredményeit támogatja (Cacot és mtsai, 1995; Gundel és Hilbig, 1983). Az összes 

többi frekvenciasávban kizárólag aktivitás növekedés volt észlelhető.  

 

Theta frekvenciasáv 

 

A 14 órai háttértevékenységet a 8 óraival összehasonlítva, theta aktivitás növekedés 

volt észlelhető a kétoldali frontalis középvonali struktúrákban (Br10-11), mely 

régióhoz korábban a fókuszált figyelemhez kötöttek (Ishii és mtsai, 1999; Mizuki 

és mtsai, 1992). Emellett a bal oldali dorsolateralis prefrontalis kéreg területén is 

theta aktivitás növekedés volt észlelhető, melyet korábbi vizsgálatok eredményei 

alapján a frontális kéreg válasz-kontrolláló funkciójához (Basar és mtsai, 2001), 

illetve a munkamemóriához kötöttek (Jensen és Tesche, 2002).  
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A 20 órai háttértevékenységet a 8 óraival összehasonlítva, a frontalis középvonali 

theta aktivitás növekedés eltűnt; ez a jelenség az estére bekövetkező fókuszált 

figyelem csökkenésével magyarázható (Ishii és mtsai, 1999). 

 

Alpha2 frekvenciasáv 

 

A 14 órai háttértevékenységet a 8 óraival összehasonlítva, alpha2 aktivitás 

növekedés volt látható a kétoldali mesialis régiók legnagyobb részén, valamint a 

bal oldali premotor cortex területén és a jobb oldali temporo-occipitalis területeken 

(a hippocampust nem érintve). 

A 20 órai háttértevékenységet a 8 óraival összehasonlítva, az alpha2 aktivitás kérgi 

eloszlása gyökeresen megváltozott: emelkedett alpha2 aktivitás volt észlelhető a bal 

oldali hemispherium területén, a bal oldali hippocampust is beleértve.  

A jobb oldali ventrolateralis és dorsolateralis prefrontalis, az orbitofrontalis, 

parietalis és temporalis régiók az irodalomban mint “right hemispheric vigilance 

system” ismeretesek (Arruda és mtsai, 1999; Lewin és mtsai, 1996; Pardo és mtsai, 

1991; Paus és mtsai, 1997; Saletu és mtsai, 2005). 

A fentiek és az eddig ismert irodalmi adatok alapján a jobb oldali hemispherium 

alpha2 aktivitás növekedésének hiányát a vigilancia csökkenésének lehetséges 

neurofiziológiai korrelátumaként értelmezzük. 

Az a tény, hogy szignifikáns eltérések csak az alpha2 frekvenciasávban voltak 

észlelhetőek, megerősítik a korábbi faktoriális analízisek eredményei alapján 

szorgalmazott szétválasztását az alpha frekvenciasávnak alpha1-re és alpha2-re 

/alpha1: 8.0-10.0 Hz, alpha2: 10.5-12.5 Hz/ (Anderer és mtsai, 1993; Kubicki és 

mtsai, 1979; Petsche és mtsai, 1997). Eredményeink alapján kijelenthető, hogy nem 

csak statisztikai, hanem biológiai értelemben is eltérően viselkedik az alpha1 és az 

alpha2 frekvenciasáv. 
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Beta1, beta2, beta3 frekvenciasáv 

 

A 14 órai háttértevékenységet a 8 óraival összehasonlítva, aktivitás növekedés volt 

észlelhető mindegyik beta frekvenciasávban a jobb oldali hippocampusban és - 

hasonlóan az alpha2 frekvenciasávban észlelt eltérésekhez -, a kétoldali mesialis 

régiókban, a bal oldali prefrontalis és a jobb oldali parieto-occipitalis területeken. 

  

Mindegyik beta sáv az arousalhoz (Sheer, 1984), a fókuszált figyelemhez (Lopes da 

Silva és mtsai, 1970) és a vigilanciához (Bouyer és mtsai, 1987) köthető. 

 

A beta1, beta2, beta3 sávban észlelt bal oldali prefrontalis aktivitás növekedés 

alapján felmerül ezen frekvenciasávok lehetséges szerepe  a munkamemória 

folyamataiban (Jensen és Tesche, 2002).  

 

A bilateralis mesalis területeken talált aktivitás növekedést a napi aktivitás és 

stressz lehetséges következményének tartjuk (Ishii és mtsai, 1999).   

 

Maguire és Frith által közölt funkcionális MRI (fMRI) tanulmányban a korfüggő 

változásokat vizsgálták a sikeres memória előhívás során: a bal oldali hippocampus 

aktivációját találták a 45 éves csoportban, míg a 60 év feletti csoportban mindkét 

oldali hippocampus aktiválódott, ezáltal feltételezve, hogy az öregedés által romló 

hippocampalis funkció miatt kompenzatórikusan válik aktívvá mindkét oldali 

hippocampus (Maguire és Frith, 2003). Egy másik munkacsoport 2000-ben közölt 

fMRI-tanulmányt, melyben az asszociatív (két arcot kellett párosítani) feladat során 

szelektív bal oldali hippocampus aktivációt észleltek (Killgore és mtsai, 2000). 

Ezen eredmények alapján csak a bal oldali hippocampus területén vártunk aktivitás 

növekedést, eredményeink (délutánra a jobb oldali, illetve estére mindkét oldali 
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hippocampus aktivitás növekedése) ezzel ellentétesek, valószínűsítve azt, hogy az 

orvostanhallgatók nemcsak a bal, hanem mindkét oldali hippocampusukat 

használják. Az elvégzett neuropszichológiai tesztek (rövidtávú memória, 

koncentráció) szignifikáns eltérést nem jeleztek, viszont statisztikai tendencia 

szintjén a fent említett funkciók javulása volt észlelhető. 

 

A jobb oldali posterior parietal cortex (PPC) területén észlelt aktivitás növekedés a 

sikeres nonverbális memóriaelőhívás eredményeként interpretálható (Shannon és 

Buckner, 2004). 

 

A 20 órai háttértevékenységet a 8 óraival összehasonlítva, diffúz, kifejezett 

aktivitás növekedés volt észlelhető mindegyik beta frekvenciasávban. Ez a 

biológiai jelenség csak a többi frekvenciasávban talált eltérések és a bevezetésben 

taglalt, az EEG létrejöttében részt vevő agyi struktúrák és neurofiziológiai 

folyamatok ismeretében értelmezhető. A delta frekvenciasávban nem találtunk 

szignifikáns eltérést, míg a többi sávban (az alpha1 frekvenciasáv kivételével) 

szignifikáns aktivitás növekedés volt észlelhető, tükrözve a formatio reticularis (és 

az így kiváltott thalamocorticalis feedback mechanizmusok) fokozatosan növekvő 

aktiválódását – mintegy vizualizálva magát az ébrenlétet (arousal).  
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V. KRÓNIKUS INTERMITTÁLÓ AGYI HYPOXIA HATÁSA OBSTRUKTÍV 

ALVÁSI APNOÉS BETEGEK AGYI ELEKTROMOS TEVÉKENYSÉGÉRE 
 

 

V. 1. Bevezetés 

 

Az obstruktív alvási apnoe szindróma (obstructive sleep apnoea syndrome, OSAS) 

a leggyakoribb alvásfüggő légzészavar. Fő jellemzői: alvás alatt ismétlődő felső 

légúti obstrukció következményes mikroébredésekkel, jellegzetes horkolásmintázat 

(horkolás-légzésszünet-felhorkantás), krónikus intermittáló hypoxia és 

alvásfragmentáció. Jellemző panaszok: horkolás, fokozott napközbeni 

aluszékonyság, koncentráció hiánya, valamint memória deficit (Findley és mtsai, 

1986). 

 Az elmúlt években Kamba és munkatársai - mágneses rezonancia spektroszkópia 

(MRS) felhasználásával - közölt munkák eredményei alapján felvetettek egy 

lehetséges összefüggést az OSAS súlyossága és a fehérállományban kórosan 

csökkent N-acetil-aszpartát/kolin arány (ez axonális sérülés vagy gliosis esetén 

jellemző) között (Kamba és mtsai, 1997, 2001).  

Egy 2012-ben megjelent 3T MRS tanulmány során hosszútávú (6 hónapos) CPAP-

légsínterápiának (continuous positive airway pressure therapy) az agyi 

metabolizmusra kifejtett hatását vizsgálták (30 alvási apnoés beteget hasonlítottak 

25 egészséges személyhez): kezelést megelőzően az egészséges kontrollhoz 

frontalisan kórosan megváltozott NAA/choline arányt (ezáltal a csökkent 

neuronalis életképességet sugallva) és a hippocampusokban kórosan megváltozott 

choline/creatine arányt (ezáltal kórosan csökkent membrán turnovert felvetve) 

találtak. A CPAP-légsínterápia a hippocampusokban talált eltérésben szignifikáns 

változást nem okozott, míg a frontalis lebenyekben észlelt kóros eltérésben enyhe 

javulást okozott, azonban a kóros eltérés az egészséges személyekhez viszonyítva 

még mindig szignifikáns maradt (O’Donoghue és mtsai, 2012). 
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Alvási apnoés betegek esetében végzett koponya MR voxel-based morfometria 

(VBM) eredményei ellentmondásosak. Morrell és munkatársai 7 alvási apnoés és 7 

normál kontroll személyt hasonlítottak össze: eredményeik szerint szignifikánsan 

csökkent a bal hippocampus területén a szürkeállomány térfogata (Morrell és mtsai, 

2003). Ezzel szemben Macey és munkatársai 21 alvási apnoés beteget vizsgálva 

mindkét prefrontális lebeny, jobb oldali gyrus postcentralis, mindkét „posterior 

parietal cortex /precuneus és inferior parietal cortex együttesen/” (PPC) és a jobb 

oldali hippocampus területén mutattak ki szignifikáns csökkenést a szürkeállomány 

térfogatában (Macey és mtsai, 2002). Egy harmadik, 2011-ben közölt 3T VBM-

tanulmány kezeletlen alvási apnoés betegekben mindkét hippocampusban, valamint 

számos lateralis temporalis kéregterületen kóros szürkeállomány térfogat 

csökkenést jelzett (Torelli és mtsai, 2011). 

Egy 2011-ben közölt VBM tanulmányban vizsgálták a 3 hónapos CPAP-

légsínterápia hatását 17 alvási apnoés betegben, kontrollnak 15 egészséges 

személyt használtak. A kezelést megelőzően bal hippocampus, bal entorhinalis 

cortex, valamint a jobb oldali frontalis lebeny területén (gyrus frontalis superior) 

találtak csökkentést szürkeállomány térfogatában (a fenti kéreg területeknek 

megfeleltethető neuropszichológiai eltérésekkel együtt), melyet a CPAP-

légsínterápia normalizált (Canessa és mtsai, 2011). 

Számos neuropszichológiai tanulmány született alvási apnoés betegek vizsgálata 

során, ezek közül a teljesség igénye nélkül csak néhányat emelnék ki. A központi 

végrehajtó funkciók károsodása – mely jól ismert OSAS esetén – inkább az 

éjszakai hypoxia szintjéhez köthető, mint a fokozott nappali aluszékonysághoz 

(Naegele és mtsai, 1998). Emellett az alvás szerkezetének rendellenességéhez is 

asszociálják a prefrontalis kéreghez köthető végrehajtó funkciók károsodásának 

mértékét, melynek egy része a CPAP-légsínterápia ellenére is fennállt (Ferini-

Strambi és mtsai, 2003; Jones és Harrison, 2001; Rouleau és mtsai, 2002). A 

figyelem és a memória zavarait az alvásfragmentáció, míg a végrehajtó funkciók, 
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motoros és visuospaciális képességek csökkenését a hypoxia eredményének tartják 

(Ferini-Strambi és mtsai, 2003).  

Zhang és munkatársai által végrehajtott kiváltott válasz (ERP) vizsgálat során 

alvási apnoés betegekben észlelt csökkent N270 amplitudó csökkenést a korai 

kognitív károsodáshoz asszociálták (Zhang és mtsai, 2002). 

Morisson és munkatársai által végzett kvantitatív EEG vizsgálatok során pozitív 

korrelációt találtak az éber állapot során mért, az egész cortex felett észlelhető 

lassulás és az éjszakai oxigén deszaturáció között (Morisson és mtsai, 1998). Alvási 

apnoés betegeket hasonlítva normál kontrollokhoz, a frontalis és centralis 

régiókban találtak lassulást ébrenlét során (Morisson és mtsai, 2001). 

Lee és munkatársai enyhe és súlyos alvási apnoés betegek EEG háttértevéeknységét 

hasonlították össze LORETA segítségével: alpha aktivitás csökkenést észleltek a 

jobb oldali posterior cingulum területén (Br23) ezáltal felvetve annak a lehetőségét, 

hogy az alvás alatti krónikus intermittáló hypoxia a memóriával és figyelemmel 

asszociálható agyterületeken okoz kérgi dysfunkciót (Lee és mtsai, 2008). 

 

 

V. 2. Célkitűzés 

 

Jelen kísérletünk során az intermittáló krónikus hypoxiának az agyműködésre 

kifejtett hatását kívántuk vizsgálni, ezért még kezeletlen, újonnan diagnosztizált 

alvási apnoés betegeket hasonlítottunk össze kor- és nemazonos egészséges 

kontroll csoporttal.  
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V. 3. Vizsgálati személyek  

 

Ebben a vizsgálatban 25, újonnan diagnosztizált alvási apnoés beteg vett részt 

(átlag életkor: 50.2 év, S.D. = 11.9 év; 2 nő, 23 férfi), az átlagos apnoe-hypopnoe 

index (AHI) 53. 6 volt (S.D. = 26.7), az átlagos testtömegindex 35.3 (S.D.: 2.3) 

volt.  

A nemi eloszlás aránya OSAS esetén ismert férfi dominanciát tükrözte, ezért 

igyekeztünk nem- és korazonos kontroll csoportot létrehozni.  

A kontroll csoportban 14 személy vett részt (átlag életkor: 49.2 év, S.D. = 10.9 év; 

3 nő, 11 férfi), az átlagos testtömegindex 24.5 volt (S.D.: 1.2).  

Minden, a vizsgálatban részt vevő személynek negatív neurológiai fizikális lelete 

volt, egyikük sem szedett pszichoaktív szereket, mindannyian egy műszakos 

nappali munkarendben dolgoztak, az esetleges váltott munkarend által kiváltott 

eltéréseket kiküszöbölendő. 

 

 

V. 4. Vizsgálati módszer 

 

Az EEG-k 21:00-kor kerültek rögzítésre mindkét csoport esetében. Egy 

összehasonlítást készítettünk: az alvási apnoés betegek háttértevékenységét 

hasonlítottuk össze a normál kontroll csoportéval. A rögzített EEG-k további, off-

line feldolgozása feljebb taglalásra került. Kétmintás independens t-tesztet 

használtunk a statisztikai analízishez, a statisztikai szignifikancia szint p <0.01 volt. 
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V. 5. Eredmények 

 

Az összes frekvenciasávot vizsgálva, csak az alpha2 sávban volt észlelhető 

szignifikáns eltérés: emelkedett aktivitás volt látható kétoldalt a precuneus, 

paracentralis cortex és a posterior cingulum területén (részletek a 17. ábrán 

láthatóak). 

 

 

 

17. ábra: Obstruktív alvási apnoés betegek és normál kontroll csoport EEG háttértevékenysége közötti 

különbségek láthatóak az ábrán. A piros szín aktivitás növekedést jelez az alpha2 sávban.  
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V. 6. Megbeszélés 

 

A két csoport adatainak összehasonlítása során alpha2 frekvenciasávban észleltünk 

szignifikáns eltérést mindkét oldali precuneus és a posterior cingulum területén, 

mely területek lehetséges neurofiziológiai jelentőségével az elmúlt években több 

fMRI vizsgálat is foglalkozott. 

 

A posterior parietal cortex, vagy PPC részeként a precuneus és a posterior 

cingulum szerepet játszik a sikeres hosszútávú memóriaelőhívás során (Shannon és 

Buckner, 2004). A precuneust egy újabb, 2006-ban publikált tanulmány 

eredményei alapján két részre osztják: egy elülső részre, mely az énközpontú 

képzetek kialakításban vesz részt, valamint egy hátsó részre, mely a sikeres 

epizódikus memóriaelőhívásban játszik fontos szerepet (Cavanna és Trimble, 

2006). Egy másik fMRI tanulmány során nyert eredmények alapján a posterior 

cingulum az undort keltő és a veszélyes stimulusok közötti különbség észlelésében 

(Benuzzi és mtsai, 2008), valamint a sikeres epizódikus memóriaelőhívásban is 

(Maddock és mtsai, 2001; Maguire és Mummery, 1999) fontos szerepet játszik. 

Korábban elvégzett, ún. axonalis „tracing” vizsgálatokkal demonstrálták a neuralis 

konnektivitást a posterior cingulum és a memóriában kulcsszerepet játszó medialis 

temporalis lebeny struktúrái (entorhinalis cortex, gyrus parahippampalis) között 

(Morris és mtsai, 1999; Suzuki és Amaral, 1994). 

 

Rendkívül érdekes, jelenleg is zajló kutatások forrpontja az úgynevezett „default 

mode network” (DMN), mely az agy „pihenőidejében” aktivizálódik (Broyd és 

mtsai, 2009; Greicius és mtsai, 2003; Raichle és mtsai, 2001). A DMN-t mai  

formájában 2003-ben írták le (Greicius és mtsai, 2003). A DMN-t a posterior 

cingulum és precuneus, medialis prefrontalis cortex, valamint a parietalis cortex 

medialis, lateralis és inferior része alkotja (Greicius és mtsai, 2003; Broyd és mtsai, 
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2009). Ezzel szemben a dorsolateralis prefrontalis cortex területén azonosítottak 3 

régiót, melyek a DMN-nel (ezen belül is leginkább a posterior cingulummal) 

fordított arányosságban aktiválódnak, különösen kognitív feladathelyzetben 

(Greicius és mtsai, 2003).  

 

A DMN fő jellemzői, hogy kohezív és tónusosan aktív (Greicius és mtsai, 2003). 

Célvezérelt magatartás során a DMN aktivitása jelentősen csökken. A DMN-t 

alkotó struktúrák közül a posterior cingulumnak tulajdonítanak központi szerepet 

(Greicius és mtsai, 2003).  

 

Egy, 2007-ben közölt tanulmányban kezdődő Alzheimer-kórban szenvedő 

betegeket a normál kontroll csoporttal voxel-based morfometriával összehasonlítva, 

a temporalis lebeny mesialis részének, illetve a DMN-t alkotó struktúrák atrophiáját 

találták (Sorg és mtsai, 2007). Ezen felül Alzheimer-kóros betegekben mindkét 

oldali hippocampus és posterior cingulum közötti funkcionális összeköttetés 

hiányát is jelezték a vizsgálatok. fMRI vizsgálattal „nyugvó állapotban” (resting 

state) csökkent aktivációt észleltek a DMN területén a normál kontroll csoporthoz 

képest (Sorg és mtsai, 2007). 

 

A DMN lehetséges szerepét krónikus fájdalomszindrómában (három hónapnál 

tovább fennálló organikus eredetű fájdalom esetén kialakuló tünetegyüttes: nem-

szteroid fájdalomcsillapítóra nem reagáló fájdalom, anxietás, depresszió, 

döntéshozó képesség csökkenése) is vizsgálták egy 2008-ban publikált tanulmány 

szerint (Baliki és mtsai, 2008). Krónikus derékfájdalomban szenvedő betegeknél 

fMRI-vel csökkent deaktivációt észleltek a DMN területén vizuális figyelem 

felkeltése során, a normál kontroll csoporthoz képest. 
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Egy EEG tanulmány során (teljesítménysűrűséget vizsgálva) az alpha2 

frekvenciasávban észlelt változásokat a DMN hátsó területeihez, a posterior 

cingulumhoz és a szomszédos kéregterületekhez kötötték (Chen és mtsai, 2008). 

Így a DMN kapcsolata az alpha2 frekvenciasávhoz (Chen és mtsai, 2008), az 

Alzheimer betegséghez (Sorg és mtsai, 2007), valamint a krónikus fájdalom 

szindrómához (Baliki és mtsai, 2008) - és eredményeink alapján az alvási apnoe 

szindrómához feltételezhető. 

 

Összefoglalva eredményeinket, a krónikus intermittáló hypoxia által kiváltott 

változások összefüggésbe hozhatóak az emocionális percepcióval (Benuzzi és 

mtsai, 2008), hosszútávú (Shannon és Buckner, 2004), illetve epizódikus (Cavanna 

és Trimble, 2006) memória tárolásával és előhívásával, valamint a DMN-nel 

(Raichle és mtsai, 2001) asszociált kéregterületekkel (posterior cingulum és a 

precuneus).  
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VI. Következtetéseink összegzése 
 

Vizsgálataink során különböző feltételrendszerek alkalmazásával teszteltük a 

LORETÁ-t, mely eredményeink alapján is alkalmas forráslokalizációs módszerként 

az agyi elektromos tevékenység viszonylag jó térbeli felbontású (7 mm3) 

vizsgálatára. 

 

Első vizsgálatunk során normál kontroll személyeken a diurnális változások 

esetleges hatásait vizsgáltuk LORETÁ-val. A delta és az alpha1 frekvenciasáv 

kivételével (itt nem volt szignifikáns eltérés) szignifikáns aktivitás növekedés volt 

észlelhető, tükrözve a formatio reticularis és az így kiváltott thalamocorticalis 

feedback mechanizmusok fokozatosan növekvő aktiválódását – mintegy 

vizualizálva magát az ébrenlétet.  

24 órás kontroll EEG vizsgálat elvégzésével nem találtunk szignifikáns eltérést, 

ami a humán EEG egy adott napszakban észlelhető stabilitását mutatta. 

 

Második vizsgálatunk során kezeletlen obstruktív alvási apnoés betegek EEG 

háttértevékenységét hasonlítottuk össze a nem- és korazonos normál kontroll 

csoportéval. A krónikus intermittáló hypoxia által kiváltott, az alpha2 

frekvenciasávban mérhető aktivitás növekedés lokalizációja összefüggésbe hozható 

az emocionális percepcióval (Benuzzi és mtsai, 2008), hosszútávú memória 

tárolásával és előhívásával (Shannon és Buckner, 2004), valamint a DMN-nel 

(Raichle és mtsai, 2001; Greicius és mtsai, 2003) asszociált kéregterületekkel 

(posterior cingulum és a precuneus). 

 

Eredményeink alapján kijelenthető, hogy megfelelő feldolgozást követően és 

megfelelő szoftver (LORETA) használatával sokkal részletesebb eredmények 

nyerhetőek akár egy rutin 19 elvezetéses EEG-regisztrátumból, mint azt korábban 

remélni mertük, és releváns neuroanatómiai összefüggéseket lehet korreláltatni 

specifikus agyi funkciókkal. 
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VII. A vizsgálatok által nyert új eredmények 

 

Az alábbiakban összefoglalom a vizsgálataink során nyert legfontosabb új 

eredményeket.  

 

1. Egészséges személyekben, aktív életvitel mellett az EEG háttértevékenység 

jellegzetes és frekvencia specifikus diurnális változásokat mutat, ugyanakkor a 24 

órás összehasonlítás adatai alapján stabil a kora délutáni napszakban. 

 

2. Egészséges orvostanhallgatók esetén a korábbi eredmények alapján várható 

unilateralis helyett bilateralis hippocampus aktivizáció észlelhető az esti és a 

reggeli méréseket összehasonlítva - szorgalmi időszakban, átlagos terhelés mellett 

(októberi hónap). 

 

3. A krónikus intermittáló hypoxia szignifikáns eltéréseket okoz az ún. „default 

mode network”-ért felelős agyi területeken, így összefüggés igazolható a DMN és 

az obstruktív alvási apnoe szindróma között. 

 

4. A krónikus intermittáló hypoxia befolyásolja az emocionális percepcióért, az 

epizódikus hosszútávú memória tárolásáért és előhívásáért felelős agykérgi 

területek működését. 
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