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1. Rövidítésjegyzék

AUC - Area Under the Curve; görbe alatti terület

CDMA - Code Division Multiple Access, kódosztásos multiplexelés

EEG - elektroenkefalogram

EKP - Eseményfüggő kiváltott potenciál

EM - electromagnetic; elektromágneses

EMF - Electromagnetic Field; elektromágneses tér

EOG - elektro-okulogram

ERD - Event Related Desynchronization, Eseményhez kötött deszinkronizáció

ERS - Event Related Synchronization, Eseményhez kötött szinkronizáció

EU - Európai Unió

FAL - Fractional Area Latency; fraktális terület latencia

FFT - Fourier-transzformáció

fMRI - functional Magnetic Resonance Imaging, funkcionális mágneses rezonancia-vizsgálat

GSM - Global System for Mobile Communication

HPLC - High Performance Liquid Chromatography; nagyteljesítményű folyadékkromatográfia

IARC - International Agency fo Research on Cancer

ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

LORETA - Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography, kis felbontású elektromágneses

tomográfiás vizsgálat

LTP - Long Term Potentiation; hosszú távú potenciáció
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MMN - Mismatch Negativity; eltérési negativitás

NMDA - N-methyl-D-aspartate

MP - Mobile Phone; mobiltelefon

PSP - Postsynaptic Potencial, posztszinaptikus potenciál

RS - Repetition Suppression, ismétlés általi válasz elnyomás

RT - Reaction time; reakcióidő

SAR - Specific Absorption Rate; specifikus sugárelnyelődési ráta

sEEG - spontán elektroekefalogram

SPL - Sound Pressure Level; hangnyomás szint

SSA - Stimulus Specific Adaptation, stimulus specifikus adaptáció

STA - Single trial analysis; egyedi trial analízis

rANOVA - repeated measures Analysis of Variance; ismétléses variancia analízis

RTM - rövidtávú memória

UMTS - Universal Mobile Telecommunication System

WHO - World Health Organization
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2. Bevezetés

Hans Berger már a XX. század elején leírta (Berger, 1931), hogy a hajas fejbőrről elektro-

mos potenciálváltozásokat, azaz elektroenkefalogramot (EEG) lehet elvezetni. Úgy találta, hogy

ha elektródokat helyezünk a skalpra, akkor a jelet közvetetten a kéregről tudjuk elvezetni. Ezek

az elektromos jelek, az agykéreg különböző rétegeiben található piramissejtek szinkron műkö-

déseinek a következményei. Az egymással párhuzamosan és a koponya felszínére merőlegesen

elhelyezkedő piramissejteknél a posztszinaptikus potenciál (PSP) változások felerősíthetik egy-

mást, így ezek a jelek megfelelő EEG elektródok segítségével regisztrálhatók (Luck, 2005). Ezt

a jelenséget a fizikából jól ismert elektromos dipólusok segítségével tudjuk leírni. Az elektromos

dipólust két egyenlő nagyságú, egymástól valamilyen l távolságban lévő, de ellentétes előjelellel

rendelkező q töltések alkotják. Esetünkben a piramissejtek szómái és dentritjei, mint a dipólus két

ellentétes előjelű, de egyenlő nagyságú pólusai szerepelnek (Luck, 2005). A töltések távolsága

alapján két típust lehet megkülönböztetni. Ha a dipólust alkotó töltések közel vannak egymás-

hoz near field, ellenkező esetben far field pólustípusokról beszélünk. A dipólust egy vektorral

lehet jellemezni, ahol a kiindulási pont a forrásterület. A két ellentétes töltés közötti távolság

pedig megadja az elektromos tér erősségét, aminek nagysága a távolság négyzetével fordítottan

arányos. Mivel az EEG egy rendszer, mely elektromosságon alapul, ezért kölcsönhatásba lép-

het más rendszerekkel [például elektromágneses (EM) tér], melyek annak egyensúlyi állapotát

megváltoztatni képesek.

Napjainkban közvetlen környezetünk nem ionizáló elektromágneses (EM) sugárzás kitett-

sége jelentősen nőtt. Így különös figyelem irányul a széles körben használatos mobiltelefonok
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idegrendszeri működése gyakorolt lehetséges hatásának felderítésére. Sajnos a széles körű elter-

jedést semmilyen emberrel végzett vizsgálatok nem előzték meg, melyek alátámasztották volna

a tereknek emberi szervezetre gyakorolt (javító, rontó vagy akár semleges) hatásait. Általános-

ságban az EM technológiákat használó készülékek az elektromágneses spektrum 110 nm, vagy

annál nagyobb hullámhosszal mikro- ill, rádióhullám tartományában működnek, amely tipikusan

a 30 kHz-től 3 ·1012 Hz-ig terjedő frekvenciatartományt jelent. Ennek az energiaértéke a

E = h ·n

képlet alapján meghatározható, ahol h a Planck-állandó, értéke 6,62 ·10�34 és n a sugárzás frek-

venciája Hz-ben. Az egyenlet alapján kimondható, hogy a kapott energia csak a sugárzás frek-

venciájától függ, ezért a legmagasabb 300 GHz-es frekvenciát figyelembe véve is ez kevés ener-

giát (eV) jelent. Így a nem ionizáló sugárzások relatíve kicsiny fotonenergiával rendelkeznek így

inter- és intramolekuláris kötésfelhasításokat nem okoznak. Azonban energiájuk, és azok leadási

módja révén képesek lehetnek megváltoztatni az érintett rendszer energia-háztartását, entrópiáját,

ami a normálistól eltérő működést okozhat. Ennek tudatában a WHO (World Health Organizati-

on) az IARC (International Agency for Research on Cancer)-vel közösen egy 2011-es ajánlásban

a mobiltelefonokat 2B kategóriába sorolta jelezve ezzel, hogy a készülékek működése potenci-

álisan rákkeltő lehet. Mindezek tekintetében különösen fontos és időszerű az elektromágneses

sugárzások, és elsősorban a mesterséges elektromágneses terek emberi szervezetre gyakorolt ha-

tásainak mind szélesebb körű, és mind részletesebb kísérletes vizsgálata.

Jelen dolgozatban az igen elterjedt Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)

típusú mobiltelefon besugárzásnak az emberi agyi működésekre gyakorolt lehetséges hatásait

mutatjuk be különböző vizsgálatok alapján. Ezekben a vizsgálatokban egyrészt arra kerestük a

választ, hogy csupán a besugárzás képes-e módosítani az auditoros és vizuális információfel-

dolgozást, másrészt, hogy koffeinnel kombinálva képes-e a tér interakcióba lépni a biológiai

rendszerrel.
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2.1. Az EEG hullám keletkezése

Hans Berger már az 1920-as évek végén olyan vizsgálatokat végzett (Luck, 2005), ahol kü-

lönböző pszichológiai állapotokhoz kereste a megfelelő elektrofiziológiai kapcsolatot (korrelá-

tum). Vizsgálatai során azt tapasztalta, hogy a regisztrált periodikus görbe különböző mentális

állapotoknak megfelelően változást mutat. Nyugalomban leginkább 8-12 Hz-es ú.n. alfa hullám-

komponensek domináltak, addig amíg a vizsgált személy valamilyen mentális változást idézett

elő. Ekkor ugyanis a nagy amplitúdójú (30-50 µV ) alfa dominancia alacsonyabb amplitúdójú,

de magasabb frekvenciájú béta dominanciára váltott. A későbbiekben kutatók további frekven-

ciatartományokat határoztak meg (Luck, 2005), amelyeket más fiziológiai, pszichológiai vagy

mentális állapotokkal kapcsoltak össze. Például alacsony frekvenciájú EEG, mint például a delta

frekvencia, mély alvási fázisban szembetűnő, míg a magasabb frekvenciájú komponensek fo-

kozott éberségi állapotra utalnak. Fontos megjegyezni, hogy adott tudati állapotban mindegyik

frekvencia jelen van az EEG felvételen, de azok különböző mértékben és hangsúllyal. Fourier jel

analitikai módszert alkalmazva az EEG regisztrátumot több alkomponensre lehet bontani (2.1.

táblázat), ezáltal az egyes frekvenciakomponensek nagyfokú pontossággal vizsgálhatók külön-

böző előzőekben említett helyzetekben. Az analízis során egy megadott időtartományt vizsgálva

meghatározhatjuk az egyes frekvenciatartományok amplitúdóját (teljesítményét) vagy, akár a fá-

zisát is. Az így kapott tartományok különböző tudati állapotokat magyarázhatnak. Manapság leg-

Oszcilláció Frekvencia (Hz) Amplitúdó (µV )
delta 0,5-3 100-200
téta 4-7 <30
alfa 8-12 30-50
béta 13-30 <20

gamma 30-50 <10

2.1. táblázat. EEG frekvenciák felosztása.

inkább az alfa frekvenciasáv kutatott, ami korai vizsgálatok szerint leginkább a nyugalmi állapot

leírását szolgálja és csukott szemű állapotnál regisztrálható. Viszont egy egyszerű fénystimulá-
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ció, mint a perifériától a magasabb, agyi szintek felé (bottom-up) történő információfeldolgozási

folyamat képes csökkenteni az előbb leírt alfa aktivitást, azaz az EEG-ben deszinkronizáció lép

fel. A bottom-up iránynál az alsóbb rendű struktúrákból - mint például a receptorok - a hierar-

chia tekintetében magasabb rétegek felé (agykéreg) tart az információs útvonal. Az agykéregtől

a perifériák irányába terjedő feldolgozás, pedig a top-down feldolgozás.

Az EEG jelek elvezetése hajas fejbőrről nem-invazív módon is történhet. Klasszikusan az

elektródok felhelyezésénél a nemzetközileg elfogadott 10-20-as rendszert használják (Jasper,

1958; Jurcak és mtsai., 2007), ahol az egyes elektródok a 4 referenciapont (nasion, inion, 2 prea-

uriculáris) között 10 vagy 20 % távolságra helyezkednek el. Mivel a technika fejlődése lehetővé

tette a nagyobb számú, akár 128, vagy annál több elektród használatát is, így elterjedt a 10/10-es,

a 10/5-ös, vagy az ekvidisztáns kiosztás is (Jurcak és mtsai., 2007). Az elektródok elnevezésénél

figyelembe vették az általuk lefedett kérgi területeket [frontális (F); centrális (C); temporális (T);

parietális (P); okcipitális (O)]. Továbbá az elektródok tartalmaznak egy számot is, ahol a páratlan

számok a bal, míg a páros számok a jobb oldali féltekét jelölik. Így például az F3 elektród a bal-

oldali frontális kérgi terület felett helyezkedik el. Az elektródok számának növelése azért fontos,

mert egy elektród csak pár mm2 kérgi aktivitást érzékel. Így könnyen igazolható a több szem

többet lát elv. Viszont az elektródok nem feltétlenül pontosan az alattuk található kérgi működést

mutatják. Ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy mely kérgi aktivitás honnan indult, bonyolult lo-

kalizációs algoritmusokat kell alkalmazni, mint például a Low Resolution Brain Electromagnetic

Tomography (LORETA). Itt meg is mutatkozik az EEG technikának az egyik hátránya, miszerint

a térbeli felbontása igen csekély pl. az fMRI-hez képest (Luck, 2005). Ezzel szemben az időbe-

li felbontása nagyon is precíz. Akár milliszekundumos pontossággal is lehet vizsgálni az adott

EEG felvételt. Ennek köszönhetően nagyon sok tanulmányban vizsgálták különböző betegségek,

pszichoaktív vegyületek vagy egyéb környezeti faktoroknak az eseményhez kötött kiváltott po-

tenciálok (EKP) tulajdonságaira gyakorolt hatásait (Lorist és Tops, 2003; Kwon és Hämäläinen,

2011; Stefanics és mtsai., 2011b), így az EKP-k biomarkerként értelmezhetők.
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2.2. Az EEG hullám frekvenciatartományai

2.2.1. Delta aktivitás

A delta oszcilláció, az alacsony frekvenciájú 0,5 és 4 Hz közötti tartományt jelent. Általában

100-200 µV-os amplitúdóval mély alvási fázisban jelentkezik, de kutatások bizonyították, hogy

éber állapotban a különböző kognitív feladatok minél hatékonyabb megoldásában (gyorsabb in-

gerfeldolgozás) is jelentős szereppel bír. Az alacsony delta frekvenciájú hullámok fázisigazítása

(Arnal és Giraud, 2012), az ingerek időbeli megjelenésével kapcsolatos bizonytalanságot csök-

kentő mechanizmus, mely így elősegíti az adott inger minél gyorsabb feldolgozását. Majmok-

nál (Lakatos és mtsai., 2008) és embereknél (Stefanics és mtsai., 2010) is kimutatták, hogy az

ingerek előrejelezhetősége (predikció) miatt megfelelő delta fáziszártság alakul ki, mely azok

feldolgozását meggyorsítja. Ennek egyik feltétele, hogy a figyelt ingerek ritmusosan jelenjenek

meg, így a delta oszcilláció fázisa szinkronizálódik az ingerek megjelenési valószínűségéhez. Ez

a jelenség növeli a feladat megoldásának hatékonyságát, ami gyorsabb reakcióidővel járhat (La-

katos és mtsai., 2008). Elmondhatjuk, hogy az ingerek megjelenése következtében az igazított

alacsony frekvenciás EEG komponens fázisa fontos szerepet játszik a térbeli figyelmi folyama-

tokban (Arnal és Giraud, 2012).

2.2.2. Téta aktivitás

A téta oszcilláció frekvenciája 4-7 Hz, ami a delta és az alfa frekvencia tartományok között

van. Memóriafolyamatokkal való kapcsolatát tanulmányok eredményei támasztják alá (Guderi-

an és mtsai., 2009; Gruber és mtsai., 2012). Például magnetoenkefalogramos mérések során -

amikor szavakat kellett memorizálni - azt tapasztalták, hogy az ingert megelőző periódusban a

téta aktivitás amplitúdója nagyobb volt a szó/szavak későbbi, memóriából történő visszahíváskor,

mint a felejtés során.

Egy folyamatban többször bemutatott inger - a fáradás vagy a meglepetés hiánya miatt - ki-
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sebb mértékű agyi választ vált ki, mint az bemutatáskor [repetition suppression - RS; (Summer-

field és mtsai., 2011)]. A frontális kéreg téta aktivitását befolyásolja az RS, jelezve ezzel, hogy

olyan tanulási folyamatokban játszik fontos szerepet, melyek az elülső cinguláris és a mediális

préfrontális kéreg működéséhez köthetők (Summerfield és mtsai., 2011). Továbbá intrakraniá-

lis EEG-vel epilepsziás betegeknél mutatták ki, hogy rhinális és hippokampális téta emelkedés,

egy folyamatos, szófelidézési feladatban, a stimulus előtti szakaszban későbbi sikeres memória

kódolást jelentheti (Fell és mtsai., 2011). Klinikai betegek hippokampuszából és amygdalájából

extracelluláris elvezetésű mérésekkel igazolták, hogy a sikeres memória formációt előrejelezhe-

ti a lokális téta oszcilláció és a tüzelési idő szoros koordinációja (Rutishauser és mtsai., 2010).

Mindezek mellett kimutatták, hogy a téta oszcilláció a tanulási és memóriafolyamatokon túl

fontos szerepet játszik érzelemmel kapcsolatos feldolgozások során is (Cahn és mtsai., 2013).

Továbbá ismert, hogy az inger előtti téta aktivitás nagyon fontos szerepet játszik a jutalommal

(reward) kapcsolatos inger feldolgozásában (Gruber és mtsai., 2012).

2.2.3. Alfa aktivitás

Már korábban említésre került, hogy Hans Berger az alfa (8-12 Hz) frekvenciatartományt az

agykéreg alapaktivitásaként írta le. A jelenség folyamán nagyszámú idegsejt egy fázisban szink-

ronizálódik, s így a posztszinaptikus potenciálok (PSP) szummációjával elérhető a megfelelő tel-

jesítményű jel regisztrálása (Hanslmayr és mtsai., 2011). A parietális agykérgi területen az alfa

aktivitás elnyomását egyszerűen, például a szem nyitásával, vagy bármilyen vizuális stimulussal

előidézhető. A jelenség az alfa deszinkronizáció. Ez a deszinkronizáció nem csak bottom-up,

hanem, egy top-down feldolgozással is elérhető. Mert míg egy fényinger bottom-up feldolgozást

indít el, addig a szem kinyitásával jelentkező alfa aktivitás elnyomásával top-down folyamata

játszódik le (Klimesch és mtsai., 2007).

Az utóbbi évtizedekben az alfa frekvenciatartománnyal összefüggő hipotézisek bővültek az-

zal az új elképzeléssel, hogy az alfa frekvencia fontos szerepet tölt be az aktív gátló, és kérgi
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szintű információfeldolgozási mechanizmusokban is (van Dijk és mtsai., 2008). Számos tanul-

mány igazolta, hogy az alfa aktivitás bármilyen inger által kiváltott csökkenése (eseményhez kö-

tött deszinkronizáció - ERD) aktív kognitív feladatokhoz, míg növekedése (eseményhez kötött

szinkronizáció - ERS) gátló folyamatokhoz is köthető (Klimesch és mtsai., 2007).

Kutatók alfa aktivitás teljesítmény változást figyeltek meg olyan feladatokban, melyekben

memóriafunkciók álltak a középpontban. Így pl. teljesítmény növekedését mértek stimulus kó-

dolásánál, és visszatartásánál epizodikus rövidtávú memória (RTM) feladatban (Klimesch és mt-

sai., 1999). A vizsgálatokban résztvevők egy módosított Sternberg feladatot oldottak meg, ahol

5 és 10 közötti karakterből álló szekvenciát láttak a kijelzőn. Ezután egy karakter (probe) jelent

meg, melyről el kellett dönteni, hogy benne volt-e vagy sem az előzőleg bemutatott sorozat-

ban. A feladat során három kognitív feldolgozó lépés zajlik le, melyek sorrendben a kódolás

(encoding), visszatartás vagy átmeneti tárolás (retention) és a visszahívás (retrieval). A szerzők

úgy találták, hogy leginkább a 10 karakterből álló szekvencia esetében, mikor a RTM terhelése

eléri maximumát, a kódolás és az átmeneti tárolás ideje alatt nagymértékű alfa szinkronizáció

volt megfigyelhető egészen a jelzőinger megjelenéséig, ahol deszinkronizáció jelezte a memória

előhívását. Ebben az esetben az alfa szinkronizációnak az első két lépésben aktív, gátló szerepe

volt.

Egy másik tanulmányban (Klimesch és mtsai., 1999) a kutatók igazolták az alfa oszcilláció

és a munkamemória kapcsolatát. A feladat hasonlóan az előzőhöz egy kódolási, visszatartási és

előhívási fázisból állt. A szerzők állítása szerint a memorizálandó elemek számának növeke-

désével emelkedett az alfa aktivitás teljesítménye, de az előhívási szakaszban deszinkronizáció

lépett fel. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy az ellazult, nyugalmi állapotban regisztrálható alfa

generátorok hasonlóak, vagy ugyanazok, mint memóriafüggő alfa aktivitást előidézők. Így azok

a területek, melyek nem vesznek részt az adott feladat elvégzésében gátoltak az aktívan résztvevő

területek által (Klimesch és mtsai., 1999). Például a motoros területek feletti alfa szinkronizáció

a visszatartási időszak alatt egyfajta gátló tényezőként funkcionál (Worden és mtsai., 2000). Így

azok a területek, melyek felelősek a memória visszatartásáért mintegy kiemelődnek, mentesül-
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nek az információfeldolgozás többi lépése alól, ennek következtében működésük hatékonyabbá

válik (Jensen és mtsai., 2002). A célingert megelőző alfa aktivitás erőssége befolyásolja az in-

gerre adott reakcióidőt. Hiszen a célingert megelőző szakaszban (egy vizuális ingerpárosításos

memóriafeladatban) mind frontális, mind pedig parietális kérgi területeken az alfa aktivitás tel-

jesítményének a növekedése jobb reakcióidőt eredményezett (Nenert és mtsai., 2011).

2.2.4. Béta aktivitás

A béta frekvenciatartomány 13 Hz-től kb. 30 Hz-ig terjed. Kognitív folyamatokban és mozgás

kontrollban betöltött szerepét több tanulmány is igazolta (Engel és Fries, 2010). Alacsony béta

aktivitás és csökkentett magatartásbeli teljesítmény (ingerekre adott válaszadási pontosság és

reakcióidő) korrelációját mutatták ki Folstein feladatban idős embereknél (Gola és mtsai., 2011).

A béta frekvenciatartomány arcfelismerésben betöltött szerepét vizsgálták például 26 egész-

séges személy esetében, akiknek ismert és ismeretlen női arcokat mutatták. A szerzők úgy talál-

ták, hogy a béta oszcilláció fontos szerepet játszik az arcfelismerésben és az ismert ill. ismeret-

len arcok közötti különbségtételben. Szignifikáns béta amplitúdó növekedést, és elnyújtott béta

aktivitást mértek ismeretlen arcok esetében, az ismert arcfelismeréshez viszonyítva (Özgören

és mtsai., 2005).

Mind állatoknál (Buschman és Miller, 2007), mind embereknél (Hanslmayr és mtsai., 2007)

igazolták a béta aktivitás vizuális figyelmi rendszerben, azon belül az éberségben betöltött vivő-

frekvenciás szerepét (Kamiński és mtsai., 2012). A szerzők megállapították, hogy a megnöveke-

dett éberség gyorsabb reakcióidővel, és nagyobb béta teljesítménnyel járt.

2.3. Az ingerhez, mint eseményhez kötött kiváltott válasz

Ha semmilyen külső inger nem ér bennünket, akkor a hajas fejbőrről spontán EEG regisztrál-

ható. Azonban korábbi vizsgálatokból ismert, hogy egy tetszőleges inger - ez lehet egy egyszerű

auditoros vagy vizuális inger - képes megváltoztatni az éppen futó EEG hullámteljesítményét.
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Ezek a változások nem mások, mint a nagyszámú piramissejtek szinkron működései, és amelyek

potenciálváltozásban nyilvánulnak meg. Ezeket az ingerek által okozott potenciálváltozásokat

eseményhez kötött, vagy eseményfüggő kiváltott potenciálváltozásnak (EKP) nevezünk (Luck,

2005). Emberen első EKP vizsgálatokat már az 1930-as években végezték (Luck, 2005), amiko-

ris a vizsgálatban résztvevő személyeknek egy jelzőinger utáni célingerre, vagy véletlen inger-

környezetben egy adott típusú célingerre kellett választ adni. Az eredmények azok a hullámok

vagy EKP-k voltak, melyek pozitív vagy negatív potenciálúak. A pozitív potenciálváltozásokat

(P), míg a negatív változásokat (N) betűvel jelöljük. A pozitív és negatív változásokat jelölő

betűn kívűl még egy számmal is jellemezzük az adott potenciálcsúcsot, ami jelzi, hogy az adott

inger megjelenési idejéhez képes hány ms-al jelent meg maga a csúcs. Így például a P300 hullám-

komponens egy 300 ms-al az inger megjelenése utáni pozitív csúcsot jelöl. Mivel a háttér EEG

felvétel az EKP szempontjából zajként funkcionál, ezért az azonos ingereket többszöri ismétlés-

sel, majd a kapott válaszok matematikai átlagolásával nagyon jó jel-zaj arányt lehet elérni, és így

jól elkülönülten láthatóvá és analizálhatóvá válnak a potenciálok. A megfelelő jel-zaj arányt a

következő képlet segítségével tudjuk kiszámolni.

ratio =
p

n · S
N

Ahol S a jel (pl: 20 µV-os P300-as amplitúdó), N a zaj (pl: 50 µV-os EEG háttérzaj) és n a

regisztrált szakaszok (epochok) száma.

Általában az ismétlések számának meghatározása egyes potenciálértékeknél különböző lehet,

de minimum 30-35 epochból célszerű az átlagolás elvégzése, amelyek mindenféle egyéb zajtól

(pl: pislogás) mentesek. Az átlagolásnak köszönhetően, ha az adott potenciál minden esetben

ugyanabban a kis időintervallumban jelenik meg, akkor annak értéke megőrződik, míg a hát-

tértevékenységekből adódott random EEG jel átlagolódik. Ezt mutatja be a 2.1 ábra. Manapság

az EKP technika széles körben alkalmazott mind a kutatók körében, mind pedig orvosi diag-

nosztikában (Duncan és mtsai., 2009). Ezzel a technikával megbizonyosodhatunk az EEG nagy
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2.1. ábra. A bal oldali grafikon egyedi, a jobb oldali átlagolt kiváltott válaszok értékeit mutatja. A jobb
oldali grafikon kevesebb zaj meglétét érzékelteti. Egy EKP vizsgálat során a jó jel-zaj arány elérése érde-
kében minimum 15-50 egyedi válasz átlagaival szükséges számolni.

előnyéről, nevezetesen hogy az idői pontossága milliszekundumos, ill. akár µV-os amplitúdójú

potenciálváltozások is regisztrálhatók (Luck, 2005).

Ezen tulajdonságokat vizsgáló módszereket többféleképpen lehet csoportosítani. Ezek lehet-

nek konvencionális és nem-konvencionális feldolgozások. A konvencionális analízisek csoport-

ját a csúcsok amplitúdójának és latenciájának (meghatározott triggerjeltől mért távolsága időben)

elemzése adja. Természetesen az amplitúdó esetében a csúcs körüli kis intervallum átlagértékét

szokás megadni, elkerülve ezzel az esetlegesen előforduló kiugró zajértékeket.

A nem-konvencionális csoportba tartoznak a területalapú analízisek, mely az 1) 50%-os frak-

cionális terület latencia (fractional area latency - FAL) és a 2) görbe alatti terület (area under the

curve - AUC). Előző elemzésekkel szemben az utóbbiak előnye, hogy sokkal kevésbé érzékenyek

a zajra (Luck, 2005), így nagyobb pontossággal alkalmazhatók egyedi próba (trial) elemzések-

hez. A FAL ezen kívűl érzéketlenebb a latencia-jitter-re és a komponens latenciáját adja szemben

annak csúcsával, míg a görbe alatti terület tükrözheti az adott EKP alakját. A FAL megadja azt a

latencia értéket, mely az adott komponens görbe alatti területét két egyenlő frakcióra, azaz terü-

letre osztja. Az AUC pedig numerikus analízisből ismert trapéz-módszer segítségével kiszámolja

a görbe alatti területet egy megadott intervallumon belül. Ezeket a nem-konvencionális módsze-

reket ismert előnyeik miatt számos tanulmányban felhasználták (Luck, 2005; Kreher és mtsai.,
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2008; Guillaume és mtsai., 2009; Ditman és mtsai., 2011).

A feladattól függően minden egyes EKP-hoz valamilyen neuronális információ-feldolgozó

lépés rendelhető. Így a válaszok lehetnek különböző kognitív képességeknek - mint például a

térbeli, szelektív figyelemnek, auditoros és vizuális ingerek feldolgozásának vagy akár memória

frissítési folyamatoknak - neurofiziológiai korrelátumai is (Polich, 2006; Duncan és mtsai., 2009;

Näätänen és mtsai., 2011; Gaál és mtsai., 2012; Gunduz-Bruce és mtsai., 2012; Ruzzoli és mtsai.,

2012). Továbbá az EKP technika alkalmazásával akár különböző, ú.n. neuroaktív vegyületek

információfeldolgozásra gyakorolt hatásait lehet nagy pontossággal mérni (Lorist és Tops, 2003).

2.3.1. Eltérési negativitás

Az EKP irodalomban széles körben kutatott az eltérési negativitás, vagy angol nevén mis-

match negativity (MMN). Ez a potenciál egy kb. 100-250 ms-al az inger után megjelenő nega-

tivitás, mely olyan auditoros (Escera és mtsai., 1998) vagy vizuális (Stefanics és mtsai., 2011a;

Stefanics és Czigler, 2012) ingertípusokra jelenik meg, melyek eltérést mutatnak a szenzoros

memóriában tárolt információval (Näätänen és mtsai., 1978). Ez egy automatikus, akaratlagos

figyelmet nem igénylő, változásdetektálási folyamat. Vizsgálati elrendezése a passzív auditoros,

vagy vizuális kakukktojás paradigma. Tipikusan két jól elkülönülő inger különböző valószínű-

ségekkel (pl: 80%-20%) történő bemutatásakor a gyakori (standard) inger a szenzoros memó-

riában egy emléknyomatot hoz létre (Duncan és mtsai., 2009). Minél hosszabb szekvenciában

történik a gyakori inger bemutatása, annak emléklenyomata annál erősebb. Ezt az emléknyo-

matot hasonlítja össze a figyelem előtti (pre-attentive) információfeldolgozó folyamat a később

bemutatott inger tulajdonságaival. Az auditoros különbségek megnyilvánulhatnak frekvenciá-

ban, ingerhosszúságban, ingerek közötti időtartamban és akár hangintenzitásban. Ezeket lehet

külön-külön is tesztelni, viszont manapság egyre többen alkalmazzák ezek komplex, egy ülés-

ben történő vizsgálatát (Näätänen és mtsai., 2004; Kwon és mtsai., 2010a). Az eltérési negativitás

(MMN) kiváltásakor a figyelmi fókusz automatikusan, akaratlagosan áthelyeződik az új objek-
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tumra. Egy ilyen tipikus feladatban a vizsgálati személyek dokumentum filmet nézhetnek, vagy

akár könyvet is olvashatnak (Duncan és mtsai., 2009). Ez a deviancia detekció már alacsonyabb

szinteken is regisztrálható. Kutatók MMN-hez hasonló jelenséget tapasztaltak kéreg alatti struk-

túrákban (colliculus inferior, thalamus) is, mely stimulus specifikus adaptációval (SSA) írható le

(Malmierca és mtsai., 2009; Grimm és Escera, 2012; Patel és mtsai., 2012;Gao és mtsai., 2014).

Hiszen mind az SSA, mind pedig az MMN negatívan korrelál a deviáns inger megjelenési va-

lószínűségével és pozitívan korrelál a deviáns és a standard válaszok különbségével (Stefanics

és mtsai., 2013). Azonban a két válasz időbeli megjelenése és a hierarchikusan szerveződő au-

ditoros rendszerben elfoglalt helyük is eltérést mutatnak. Hiszen az SSA közel 20 ms-al jelenik

meg az inger után, addig az MMN 100-200 ms-al, ill. az SSA az MMN-nek egyfajta felfutó ága

az elsődleges auditoros kortexben, míg az MMN az elsődleges auditoros kortex és magasabb

kérgi területek közötti kommunikáció összetett válasza (Stefanics és mtsai., 2013).

Az MMN potenciál leginkább fronto-centrális agykérgi eloszlást követ (Duncan és mtsai.,

2009). A rendszer, mely felelős ennek generálásáért egy hierarchikusan és reciprokálisan szerve-

zett neurális hálózat, melynek hátterében főleg két agykérgi terület összehangolt működése állhat

(Garrido és mtsai., 2009). A magasabb frontális kérgi területek összeegyeztetik a már meglévő,

szenzoros memórianyomban található információt az alacsonyabb temporális területekről érke-

zővel. Mindeközben a temporális területek a frontális részekről érkező, ingerek tulajdonságaival

kapcsolatos jóslást (predikciót) hozzáigazítják az aktuális tartalomhoz. Ez egy folyamatos hie-

rarchia szempontjából hátra (backward) és előrefelé (forward) irányuló kommunikációt egyaránt

feltételez (Garrido és mtsai., 2009; Ruzzoli és mtsai., 2012).

Az MMN komponenst széles körben alkalmazzák különböző klinikai vizsgálatokban, mi-

vel nagyon jól működő markere a neurológiai deficiteknek (Duncan és mtsai., 2009). Például

kómában lévő egyéneknél az MMN regisztrálása nagyon jó eséllyel mutatja a beteg majdani fel-

ébredési esélyeit (Daltrozzo és mtsai., 2007). Az MMN amplitúdójának csökkenése is jól ismert

skizofrén betegeknél (Umbricht és Krljes, 2005). Mivel az MMN generálásában fontos szerepet

játszanak a frontális agykérgi területek, így nagy valószínűséggel az MMN-t követő figyelmi
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váltás hiánya vagy alulműködése szerepet játszhat a különböző betegek (pl: skizofrének) szoci-

álisan visszahúzódó viselkedésében (Baldeweg és mtsai., 2002; Sato és mtsai., 2003). Kutatók

igazolták, hogy a skizofrén betegeknél az N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptorok alulműkö-

dése a betegség egyik meghatározója, mivel ezek fontos szerepet játszanak a szinaptikus plasz-

ticitásban, tanulási és memóriafolyamatokban (Umbricht és mtsai., 2003). Számos tanulmány

támasztja alá az eltérési negativitás NMDA receptor működésével való kapcsolatát. Az iroda-

lom szerint a receptor alulműködése MMN amplitúdó csökkenéssel, ezáltal kisebb pre-attentív

figyelmi működéssel jár (Garrido és mtsai., 2009; Gunduz-Bruce és mtsai., 2012; Moghaddam

és Javitt, 2012). Diszlexiás gyerekeknél, és szklerózis multiplexben szenvedőknél is megválto-

zott MMN-ről számol be több tanulmány is (Baldeweg és mtsai., 1999; Jung és mtsai., 2005;

Stefanics és mtsai., 2011b).

2.3.2. P300 eseményhez kötött hullámkomponens

Az eltérési negativitás mellett a másik széles körben tanulmányozott esemény által kiváltott

potenciál az inger után kb. 300 ms-al megjelenő pozitív komponens, a P300. Több alkompo-

nensét is megkülönböztetjük, melyek különböző kontextusban és skalpeloszlásban jelennek meg

(Duncan és mtsai., 2009). Az egyik a P3a, míg a másik a P3b. A továbbiakban a P3b potenciált

az irodalommal való nagyobb egyezés és az egyszerűbb olvashatóság miatt P300-nak nevezem.

A P3a kb. 250-300 ms-al általában az eltérési negativitás potenciál után egy passzív kakukktojás

feladatban új, vagy nem figyelt ingert követően jelenik meg. A P3a az MMN-t követően jelenik

meg, mely jelzi az új ingerre történő akaratlan figyelmi váltást (Escera és mtsai., 2000). Az P3a

egyfajta bottom-up figyelmi orientációt fejez ki, és fronto-centrális eloszlást mutat (Boll és Berti,

2009; Berti, 2012). A P3a tulajdonságait nagy mértékben meghatározza az aktuális éberségi szin-

tünk, befolyásolhatják különböző pszichoaktív anyagok, mint például a koffein (Lorist és Tops,

2003; Deslandes és mtsai., 2006; Snel és Lorist, 2011) vagy az alkohol (Duncan és mtsai., 2009).

A másik alkomponens, szintén 300 ms-al az ingert követően megjelenő P300, melyet már az
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1960-as évek közepén fedeztek fel (Sutton és mtsai., 1965). A komponens leginkább parietális

eloszlást mutat (lásd 5.7. ábra). Legegyszerűbben aktív auditoros vagy vizuális kakukktojás para-

digmával lehet kiváltani. A feladatban a bemutatott ingerek különböző valószínűséggel jelennek

meg, definiálva így gyakori standardot és ritka deviánst. A vizsgálati személyeknek két különbö-

ző ingertípus közül a ritkábban megjelenőre kell valamilyen motoros választ adniuk billentyűzet,

vagy egérgomb lenyomás segítségével vagy egyszerűen számolni kell azokat (Polich, 2006). Ge-

nerálásában fontos szerepet játszik a munkamemória. Mindegyik inger, mint egy objektum eltá-

rolódik a munkamemóriában. Amikor egy inger, mint bemeneti objektum (input) feldolgozásra

beérkezik a munkamemóriába, az eldönti, hogy az inger a már korábban eltárolt objektum tulaj-

donságaival megegyezik-e vagy sem. Ha a korábban feldolgozott inger, mint neurális objektum

reprezentációja nem mutat egyezést az aktuális inger tulajdonságaival, akkor P300 generálódik.

Ez a hullámkomponens a figyelmi forrás allokációjának neurális korrelátuma (Polich, 2007).
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3. Az elektromágneses tér, mint környezeti

hatás

Az agyi oszcillációs és kiváltott válasz technikákkal nagyon pontos információt kaphatunk a

különböző ingerek feldolgozásáról. Mivel az egyes potenciálok biomarkerként működhetnek, a

kutatók előszeretettel alkalmazzák ezeket a környezeti ágensek központi idegrendszerre gyako-

rolt hatásának vizsgálatára is.

Az egyik ilyen környezeti hatás a telekommunikációt szolgáló mobiltelefon, hiszen az utób-

bi évtizedekben több milliárd ember nap, mint nap használja1. Dozimetriai mérések kimutatták,

hogy telefonálás közben a fejtől néhány cm-re lévő készülék elektromágneses (electromagne-

tic - EM) tér teljesítményének elnyelődése akár 40� 55%-os is lehet a fejben, mely potenciális

veszélyforrást jelenthet (Gandhi, 2002). A mobiltechnológiát használók nagy száma miatt egy

esetleges csekély egészségügyi kockázat is komoly népegészségügyi problémát okozhat. Ezért

nemzetközi szervezetek egészségügyi határértéket állapítottak meg a készülékek által kibocsát-

ható EM teljesítmények meghatározására (ICNIRP, 2009). A WHO 2011. évi ajánlásában2 a

mobiltelefonokat 2B kategóriába sorolta, jelezve ezzel, hogy a készülékek működése potenciáli-

san rákkeltő lehet. A teljesítménybeli határértékek szigorú betartására szabványokat, ajánlásokat

alkottak, melyekben feltüntették azokat a maximális teljesítményeket, amelyek az emberi egész-

ségre valószínűleg még nem kárósítóak.

Az élő szervezet által elnyelt EM energia több tényezőtől is függ. Mivel az energiafelvétel
1
http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/FactsFigures2010.pdf

2
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
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dielektromos polarizációval történik, ezért a teljesítményelnyelődést a sejtek, szövetek fizikai

tulajdonságai, például elektromos permitivitása és mágneses permeabilitása is meghatározzák

(ICNIRP, 2009). Továbbá fontos befolyásoló tényező az EM sugárzás frekvenciája is, mivel a

biológiai objektumok dielektromos állandója erős frekvenciafüggést mutat.

A biológiai rendszerek összetettsége miatt olyan mérési eljárást szabványosítottak, melynek

segítségével meghatározható az átlagosan abszorbált teljesítmény. Az Specific Absorption Ra-

te (SAR) megadja, az egységnyi tömeg által elnyelt teljesítmény nagyságát adott pontra nézve.

Mértékegységét általában W
kg vagy mW

g szokás megadni, melyet a következő formában kell kiszá-

molni:

SAR =
d
dt

✓
dW
dm

◆
=

d
dt

✓
dw

r(dV )

◆

ahol dW az elnyelt egységnyi teljesítmény, dm az egységnyi tömeg, r az anyag sűrűsége és dV

az egységnyi térfogat.

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) ajánlásokat tett az

átlagosan elnyelt teljesítmény (SAR) maximális értékére mind foglalkoztatási mind pedig lakos-

sági népességre. Viselkedést tanulmányozó állatkísérletekben a 3� 9W/kg-os sugárelnyelődési

szint már kognitív elváltozásokat okozott, ezért a WHO és az ICNIRP az emberek egészségé-

nek védelmében egész testre nézve a 4W/kg-os sugárzási szint ötvened részét határozta meg.

Ennek alapján a 10 MHz-től 10 GHz-ig terjedő működési frekvenciatartományban 10 g szövetre

vonatkoztatva a következő értékeket adták meg (ICNIRP, 2009):

1. A foglalkoztatási szektorban az egész testre vonatkoztatott határérték 0,4W/kg, fej és törzs

esetében 10W/kg, míg

2. a lakossági határértékek egész testre átlagosan 0,08W/kg, fej és törzsre pedig 2W/kg.

A szabványban megadott határértékek be nem tartása nem kívánatos hőhatásokat eredmé-

nyezhet. A 2� 8W/kg-os SAR értéknél az emberi szervezeten a hőmérséklet-emelkedés 1�C-

nál nagyobb is lehet. Atermális hatás esetében a biológiai rendszer termoregulációs tulajdonsága
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miatt nincs hőmérséklet emelkedés. Ilyet tipikusan 0,5� 2W/kg-os elnyelt átlagos sugárzási

szintnél tapasztalunk. Ha az SAR 0,5W/kg alatti, akkor nem-termális hatásról beszélünk.

3.1. A mobiltelefonok keltette EM tér jellemzői

A mobiltelefonok rádiófrekvenciás elektromágneses tér segítségével továbbítják az adatot a

készülék és az átjátszóállomás között. Ez a továbbítás lehet analóg és digitális. Napjainkban az

analóg, vagy más néven első generációs információtovábbító technológia gyakorlatilag kihalt.

A második generációs (Global System for Mobile Communications - GSM), de főleg a 2000-

es években bevezetett harmadik generációs (Universal Mobile Telecommunications System -

UMTS) megoldások viszont nagy számban most is megtalálhatók. Ez a két technológia alapjai-

ban jelentős különbséget mutat. Míg a GSM rendszerek alacsonyabb (900, 1800 MHz) frekvenci-

án és 217 Hz-es burst-ös jellegű teljesítményleadással üzemelnek, addig az UMTS technológiát

használó készülékek esetében az 1920-1980 MHz-es frekvenciatartományt jelölték ki feltölté-

si, míg az 2110-2170-est letöltési műveletekre. Az UMTS telefonok egy összetettebb közeg-

hozzáférési protokollt használnak, szemben a GSM-el, mely esetében minden egyes felhasználó

egy kódot kap, azonosítva ezzel az egyéni adattovábbítást a készülék és az átjátszóállomás kö-

zött. Szemben a GSM burst-ös teljesítmény leadásával egy ilyen sávot adott időpillanatban akár

többen is használhatnak, melyek megfelelő elválasztását egy kód biztosítja. Ezt a közeghozzá-

férési módot nevezzük kódosztásos multiplexelésnek (Code Division Multipe Access - CDMA).

Mivel minden felhasználó egy adott időpillanatban ugyanazt a frekvenciasávot foglalja ezért a

CDMA rendszerek az adatok biztonsága miatt finom, 1500 Hz-es teljesítményszabályozást tar-

talmaznak (Kwon és Hämäläinen, 2011). Nagyon nagy előnye a GSM technológiához képest,

hogy több végpontot tudnak hatékonyabb sebességgel kiszolgálni. Így lehetővé válik ezeknek a

rendszernek a sokkal szélesebb körű kihasználása, melyet nap, mint nap láthatunk az okostelefo-

nok világában.

Összefoglalva elmondható, hogy a két napjainkban elterjedten használt mobilkommunikációs
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megoldás alapvetően működési frekvenciájukban és teljesítményleadási módjukban különbözik.

Ezek a különbségek az esetleges idegélettani hatásokban is megjelenhetnek, ezért - mindenkép-

pen a WHO ajánlást szem előtt tartva mindkét rendszer esetében - körültekintő, alapos kutatások-

ra van szükség. A következőkben betekintést szeretnék nyújtani azokba a vizsgálatokba, melyek

ennek a két rendszernek a lehetséges kognitív és neurofiziológiai hatásait tanulmányozták.

Jelen dolgozatban arra kerestük a választ, hogy az UMTS technológia, hasonlóan néhány

GSM tanulmányhoz képest, tudja-e módosítani és ha igen, milyen mértékben, a korábban nagy

pontossággal leírt információfeldolgozáshoz köthető EEG korrelátumokat, mint biomarkereket.

3.2. Vizsgálati módszerek

Ahhoz, hogy a környezeti hatásokat objektíven tudjuk vizsgálni, szükséges a mérési protokoll

precíz alkalmazása. Az egyik és talán legfontosabb kérdés az ú.n. vizsgálati vakság. Ez alapján a

kettős vak, a szimpla vak és a nem vak módszerek használatosak.

A felsoroltak közül a kettős vak módszer tudományosan leginkább megfelelő vizsgálati el-

rendezés, ahol sem a vizsgálati személynek sem pedig a vizsgálat vezetőnek nincs tudomása a

kezelés beállításairól, természetéről. Így biztosított, hogy semmilyen előzetes várakozás, vagy

placebo hatás nem érinti a méréseket.

A szimpla vak módszernél a kezelést illetően csak a vizsgálati személy vak, viszont ilyenkor

a vizsgálatvezető a mérés során, vagy esetleg a kiértékelésnél árulkodó, részrehajló lehet, ami

befolyásolhatja a mérési eredményeket.

A harmadik nem vak módszer tudományos vizsgálatokban nem elfogadott.

Ha valamilyen környezeti faktor hatását szeretnénk tanulmányozni fontos módszertani kérdés

az is, hogy mindenki, aki részt vesz a vizsgálatban megkapja-e a kezeléseket, beleértve a kontroll

(placebo) helyzetet is.

Vizsgálatainkban kettős vak és placebokontrollált módszereket alkalmaztunk annak érdeké-

ben, hogy elkerüljük a vizsgálat kimenetét negatívan befolyásoló tényezőket.
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4. Problémafelvetés és célkitűzések

Napjainkban, köszönhetően a technológia fejlődésének, az elmúlt évtizedekben különböző

mesterséges elektromágneses környezeti hatások érnek bennünket, melyek a magasabbrendű

idegrendszeri működéseket külön-külön vagy kombinálva befolyásolhatják. Ezekről a hatások-

ról azonban kevés információval rendelkezünk. A különböző technikákat alkalmazó készülékek

- pl. mobiltelefonok - robbanásszerű elterjedése megelőzte azokat a vizsgálatokat, melyek alap-

ján nagy pontossággal elmondhatnánk, hogy használatuk képes-e módosítani az agyi elektromos

válaszokat. Az EMF irodalomban található eredmények nem egyértelműek, ugyanis fele részben

semmilyen hatást nem tudtak igazolni (null eredmény), míg másik részben igazolni tudták a tér

agyi aktivitást módosító hatását. A null eredményeket igazoló kutatások egyik magyarázata lehet

az, hogy az elváltozások olyan kicsinyek, hogy azt a vizsgált rendszer önenergiája elfedni képes.

Ez az EMF irodalomból ismert ú.n. kT probléma (Binhi és Rubin, 2007), ahol k a Boltzmann-

állandó (1,38 ·10�23 J
K ) és T az abszolút hőmérséklet Kelvinben.

Első lépésben, hogy a kT probléma határain túllépjünk, egy nagy dózisú, és jól kontrollált

SAR értékkel rendelkező UMTS besugárzás hatásait kívántuk vizsgálni.

Továbbá annak érdekében, hogy mindezeken felül, minél eredményesebben tudjuk igazolni

az eredményeket pro vagy kontra, kidolgoztunk egy olyan eljárást, mely során egy már ismert

pszichoaktív vegyület hatását kívántuk együtt alkalmazni a 3. generációs UMTS típusú besugár-

zással. Feltételeztük, hogy ezen két környezeti faktor képes egymással oly mértékben interakció-

ba lépni, mely túlmutat a kT probléma korlátain. Vizsgálataink során, EEG technika segítségével,

az információfeldolgozás neurofiziológiai korrelátumait miliszekundomos és µV-os pontosság-
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gal tudtuk vizsgálni.

A tanulmányainkat az EMFnEar1 Európai Uniós (EU) projekt keretén belül végeztük el,

melynek célja volt, hogy felderítse, hogy milyen hatással van a legelterjedtebben használt mo-

biltelefonok sugárzása hétköznapi használat mellett a kognitív működésekre. Ennek érdekében

olyan vizsgálati paradigmát kellett kidolgoznunk, melyben a valóságos helyzetet modellezzük.

Továbbá, mivel bármilyen provokációs vizsgálat során kritikus kérdés a vizsgált populáció ho-

mogenitása, ezért mindegyik vizsgálati személyünk jobb kezes volt, akik mindegyike a telefonját

általában a jobb kezével a jobb füléhez tartja. A dolgozatban tárgyalt vizsgálati protokollunk se-

gítségével megfelelően tudtuk modellezni a hipotézisünket, melyben azt a kérdést tettük fel, hogy

a 3. generációs UMTS típusú EM besugárzás hétköznapi használat során tudja-e módosítani az

alap agyi oszcillációkat ill. auditoros és vizuális információfeldolgozást.

1EMFnEAR “Exposure at UMTS Electromagnetic Fields: Study on Potential Adverse Effects on Hearing”, Euro-
pean Commission, DG Health and Consumer Protection, Public Health and Risk Assessment, Work Plan 2004,
Commission decision 25 February 2004 2004/192/EC. Seventh Framework Programme (FP7)

22



Célkitűzések

Munkánk konkrét célja az volt, hogy megfigyeljük egy dozimetriailag jól kontrollált UMTS

típusú mobiltelefonos besugárzás hatását:

• a nyugalmi agyi oszcillációs tevékenységre delta (1-3 Hz), téta (4-8 Hz), alfa (9-12 Hz) és

béta (13-32 Hz) frekvencia tartományokban,

• a korai automatikus auditoros változásdetektálás (MMN) és figyelmi váltás (P3a) képessé-

gekre,

• koffeinnel kombinálva a vizuális döntési folyamatokra (reakcióidő, P300).
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5. Vizsgálatok

5.1. Akut UMTS mobiltelefonos besugárzás hatásának

vizsgálata

5.1.1. Változtatja-e az UMTS tér, mint külső energia, a spontán EEG

aktivitást?

Bevezetés

Mint azt korábban említettük a mobiltelefonok használata ugrásszerűen nőtt, és feltehetően

nőni fog az elkövetkezendő időszakban, anélkül, hogy ismernénk lehetséges hatásait. Több nagy

nemzetközi projekt is elindult annak érdekében, hogy ezt a hiányt pótolják. A pályázatok közül

az egyik legjelentősebb a GUARD (5. Kutatási és Technológiai Fejlesztési Keretprogram1) pro-

jekt, de említhetjük az EMFnEar2 programot is. Az utóbbi program célja az volt, hogy a viharos

gyorsasággal terjedő újgenerációs UMTS típusú mobiltelefonoknak a központi idegrendszer mű-

ködését módosító hatásait felderítse ill. ezekhez a vizsgálatokhoz megfelelő besugárzórendszert

elkészítését támogassa (Stefanics és mtsai., 2008; Parazzini és mtsai., 2009a).

Többek között ezeknek is köszönhető, hogy az utóbbi évtizedekben számos tanulmány jelent

meg, melyek a mobiltelefonok feltételezett hatásait vizsgálták EEG technika segítségével. Az
1
http://www.guard.polimi.it/; "GUARD Potential Adverse Effects of GSM Cellular Phones on Hearing",

European Commission, 5th Framework Programme for Research and Technological Development (2002–2004)
2EMFnEAR “Exposure at UMTS Electromagnetic Fields: Study on Potential Adverse Effects on Hearing”, Euro-

pean Commission, DG Health and Consumer Protection, Public Health and Risk Assessment, Work Plan 2004,
Commission decision 25 February 2004 2004/192/EC. Seventh Framework Programme (FP7)
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irodalmi adatok ismeretében azt mondhatjuk, hogy az eddigi eredmények ellentmondóak (van

Rongen és mtsai., 2009; Kwon és Hämäläinen, 2011).

Tanulmányok tárgya volt a különböző mobilkommunikációs modulációk hatásának megis-

merése az EEG aktivitásra mind éber, mind pedig alvó állapotban (Kwon és Hämäläinen, 2011).

Nyugalmi, vagy spontán EEG eredmények elemzése során a kutatók egy csoportja arra a megál-

lapításra jutott, hogy a 8-12 Hz-es alfa komponens spektrális teljesítménye nő GSM besugárzás

hatására. Croft és mtsai. (2008) által elvégzett vizsgálatban meglehetősen nagyszámú, 120 vizs-

gálati személyt 30 percen át GSM típusú jellel sugároztak. Vizsgálták az EM tér hatását a besu-

gárzás alatt és a besugárzás után. Azt tapasztalták, hogy a besugárzási blokk alatt növekedett az

alfa aktivitás. Egy másik tanulmányukban (Croft és mtsai., 2010) három életkor szerinti - serü-

lő, fiatal felnőtt és idős - csoport tagjai kerültek megfigyelésre. A vizsgálatok kimutatták, hogy

GSM jel hatására fiatal felnőttek esetében az alfa aktivitás növekszik. Curcio és mtsai. (2005) is

a 217 Hz-es pulzus modulált GSM jel alfa teljesítményt növelő hatását mutatták ki egészséges

fiatalokat vizsgálva. Továbbá kimutatták, hogy a GSM besugárzás képes módosítani a frontális

és temporális interhemiszférikus koherenciát az alfa frekvenciatartományban (Vecchio és mtsai.,

2007). Az éber állapothoz tartozó EEG vizsgálatokon kívül alvási oszcillációs mintázat válto-

zását jelentették több tanulmányban is (Borbély és mtsai., 1999; Huber és mtsai., 2000; Huber

és mtsai., 2002). A szerzők megállapították, hogy mobiltelefonok keltette pulzus-modulált EM

terek képesek módosítani az alfa frekvencia teljesítményét.

Sajnos a tanulmányok egy részénél ú.n. egyes típusú statisztikai hiba fedezhető fel, ugyanis az

adatokat többszörös összehasonlítás nélkül elemezték, így tévesen utasították el a nullhipotézist

(Kwon és Hämäläinen, 2011). Ezeket a fals eredményeket más tanulmány nem tudta igazolni

(Hietanen és mtsai., 2000; Perentos és mtsai., 2007; Kleinlogel és mtsai., 2008b).

A GSM rendszerekkel foglalkozó tanulmányokkal ellentétben az újgenerációs UMTS besu-

gárzás feltételezett hatásait jóval kevesebben vizsgálták (Kwon és Hämäläinen, 2011). A két tech-

nológia eltérését korábban már bemutattuk (lásd 3. fejezet). Vizsgálatainkig csak két tanulmány

tesztelte az UMTS típusú besugárzásnak a spontán EEG aktivitásra gyakorolt hatását (Kleinlo-
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gel és mtsai., 2008b; Croft és mtsai., 2010). Kutatók több különböző (0,1; 1; 1,7 W/kg) SAR

értéket vizsgáltak (Kleinlogel és mtsai., 2008b; Croft és mtsai., 2010). Viszont mindkét tanul-

mányban egy mérési alkalmon belül alkalmazták a kognitív feladatokat, ill. a nyugalmi EEG

felvételi blokkokat.

Jelen vizsgálatainkban 1,75 W/kg SAR értékű 30 perces UMTS besugárzás spontán EEG-

re gyakorolt hatását teszteltük. Mérési protokollunkban ügyeltünk arra, hogy ne keveredjenek a

spontán EEG és kognitív teljesítményt mérő felvételi blokkok. Ezzel célunk volt, hogy csak a

spontán agyi oszcillációs aktivitást teszteljük.

Anyag és módszer

Vizsgálati személyek. A méréseket 19 egészséges, jobb kezes egyetemista hallgatón végeztük.

Adatvesztés és értékelhetetlen EEG felvétel miatt összesen 17, ebből 9 nő (átlag életkor 21,76

év ±3,47) személy adatait elemeztük. A jegyzőkönyvek alapján elmondhatjuk, hogy vizsgálat-

ban résztvevő személyeknek nem voltak neurológiai problémái. A mérések megkezdése előtt

mindenkivel ismertettük a vizsgálati protokollt, majd mindenki írásos beleegyezését adta részvé-

teléhez. A méréseket a Pécsi Tudományegyetem Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszék

Pszichofiziológiai Laboratóriumában végeztük. A vizsgálati protokollt előzőleg a Pécsi Tudo-

mányegyetem Etikai Bizottsága elfogadta.

Vizsgálati módszer. A vizsgálat a kettős vak módszert követte. Sem a vizsgálati személy, sem

pedig a vizsgálatot végző nem volt tudatában a kezelések sorrendjéről. A vizsgálati személyek

mindvégig egy enyhén megvilágított szobában voltak. A mérés kétszer történt egy hét eltéréssel.

Mindegyik alkalommal kétszer 10 percen keresztül a megfigyelt személyek egy néma dokumen-

tum filmet néztek - melynek tartalmával kapcsolatban semmilyen kérdést nem tettünk fel - mi-

közben EEG-t regisztráltunk. A résztvevőknek semmilyen egyéb feladatot nem kellett elvégez-

niük. A két 10 perces blokk között 30 percen keresztül a vizsgálati személyek valódi (bekapcsolt,

sugárzó mobiltelefon) vagy ál (bekapcsolt, de nem sugárzó mobiltelefon) UMTS típusú mobil-
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telefonos besugárzást kaptak. A valódi és ál besugárzások sorrendjét számítógépes véletlenszám

generátor határozta meg. A vizsgálat sematikus rajzát az 5.1. ábra tartalmazza.

5.1. ábra. A vizsgálati elrendezés sémája.

A sugárforrásként kereskedelmi forgalomban kapható Nokia 6650-es mobiltelefont használ-

tunk (Nokia, Espoo, Finnország), mivel ennek a készüléknek a teljesítményleadási stabilitása

98%-nál nagyobb volt. A telefon antennájának kimenete egy 2W-os erősítőn keresztül egy ú.n.

patch antennára volt vezetve (5.2. ábra). Ezzel a patch antennával kívántuk megoldani az egy-

szerűbb és kontrolláltabb fejhez való rögzítést. Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy a

patch antennára kivezetett jel megfelelően modellezi-e a mobiltelefon keltette EM teret, mind

a telefonra rákötött patch antenna, mind pedig a készülék EM mezejét és sugárelnyelődésének

(SAR) értékét bemértük egy 6*16 cm-es területen 1 cm-re a telefontól 0.5 cm-es felbontásban

ill. egy sztenderdizált CENELEC fantomban. A telefonos és patch antennás mérések eredményei

egyezést mutattak, így ennek köszönhetően igazoltuk, hogy a patch antenna teljes mértékben mo-

dellezi a valós használatot. A mérések során a patch antennát egy fejpánt segítségével a fejhez

rögzítettük kb. 4-5 mm-re a jobb trágustól, így a telefon normális telefonbeszélgetésre alkalmas

pozícióban volt. A telefont a Nokia saját fejlesztésű Phoenix szervíz szoftvere vezérelte.

Az EEG felvétele. Az elektródok felhelyezésekor figyelembe vettük a nemzetközileg elfoga-

dott 10-20-as rendszert. Az EEG felvétel alatt három középvonali [frontális (Fz), centrális (Cz)

és parietális (Pz)] és két elektro-okulogram (EOG) elektród felvételét rögzítettük. Az EOG elekt-

ródokkal a nem kívánt szemmozgásból eredő műtermékek kiszűrése volt a cél, melyeket a bal és
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5.2. ábra. Az UMTS besugárzó rendszer sematikus felépítése.

a jobb szem külső sarka alá ill. fölé, a föld elektródot a homlok középpontjára, míg a referencia

elektródot az orra helyeztük. Az elektródok impedanciáját minden esetben 5 kOhm alá állítottuk

be. Az EEG-t analóg 0,01-150 Hz-es sávszűréssel és 1 kHz-es mintavételezéssel digitalizáltuk a

CED Spike2 (Cambridge Electronic Design, Cambridge, Anglia) számítógépes program segítsé-

gével.

Az adatok elemzése

A CED Spike2 programmal felvett EEG adatokat Matlab és EEGLAB Matlab toolbox prog-

ramok segítségével számítógépen elemeztük (Delorme és Makeig, 2004). A nyers adatokon

szoftveresen 0,5 Hz és 40 Hz közötti sávszűrést alkalmaztunk. Kiváltott választ tartalmazó EEG

felvételen a megfelelő ingeridőpontokat triggerek jelzik. A spontán EEG adatok kiértékelése so-

rán a triggereket, melyek alapján történik az EEG felvétel feldarabolása utólag helyeztük el.

Az adatelemzésnél kétféle analízist alkalmaztunk. Mindkét analízis esetében az epocholt

EEG felvételen gyors Fourier-transzformációt (FFT) futtattunk le kb. 1 Hz-es felbontással. En-

nek segítségével lehetőségünk volt az egyes EEG frekvenciatartományok finom beállítására. Az

irodalomi adatok alapján (Kleinlogel és mtsai., 2008b; Croft és mtsai., 2010) választottuk ki a

delta (1-3 Hz), téta (4-8 Hz), alfa1 (9-10 Hz), alfa2 (11-12 Hz), béta1 (13-18 Hz) és béta2 (19-32

Hz) frekvenciatartományokat.

A 600 másodperces felvételt 300 darab 2 mp-es epochokra osztottuk (Kleinlogel és mtsai.,

2008b). Ebből azokat, amelyek adatpontja ±100 µV-ot túllépte töröltük az analízisből. Nagy
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valószínűséggel ezek az értékek izommozgásból (pl. szemmozgás) származtak. A törlések után

a minimálisan megmaradt epochszámnak el kellett érnie a 150-et. Azoknál a személyeknél, ahol

ez nem volt meg, adataikat a továbbiakban nem vettük figyelembe.

A definiált frekvenciatartományokon három utas ismétléses variancia analízissel (rANOVA)

teszteltük a besugárzás feltételezett hatását a következő modell alkalmazásával:

KEZELÉS (Valódi vs. Ál) ⇥ BLOKK (Pre vs. Post) ⇥ ELEKTRÓD (Fz vs. Cz vs. Pz).

Korábban a szakirodalomban eddig mindig egy nagyobb időintervallumban tesztelték a tele-

fonok keltette hatásokat. Annak érdekében, hogy a rövidtávon megjelenő hatást tudjuk kimutatni

kutatócsoportunk kidolgozott egy algoritmust. Ennek segítségével a valódi és ál besugárzás utá-

ni 10 perc hosszúságú EEG felvételeket kisebb, 2 perces alblokkokra bonthattuk. Így összesen 5

alblokkot kaptunk mind a két kezelésben.

A hipotézisünk az volt, hogy a 30 perces besugárzás utáni rövid időszakban az EEG frekven-

ciák teljesítményein az UMTS feltételezett leépülő hatását igazolhatjuk statisztikai módszerek-

kel. Az első statisztikai modellben mind az 5 alblokkot teszteltük a következő módon rANOVA

segítségével: KEZELÉS (Valódi vs. Ál) ⇥ ALBLOKK (1. vs. 2. vs. 3. vs. 4. vs. 5.). A máso-

dik modellben csupán az első két 2 perces alblokkot analizáltuk. Ebben az esetben KEZELÉS

(Valódi vs. Ál) ⇥ ALBLOKK (1. vs. 2.) volt.

A vizsgálati eredmények bemutatása

A három középvonali elektród közül a parietális (Pz) elektródon számolt EEG teljesítménye-

ket az 5.3. ábrán láthatjuk. Mindegyik vizsgálati személy valós és ál besugárzásnak volt kitéve.

A felvételek során kapott, majd kiértékelt eredmények láthatók a delta, téta, alfa és béta tartomá-

nyokban. Az egyes frekvenciatartományokat szürke téglalappal választottuk el. Az adatokon két

különböző analízist végeztünk.

Az első esetben, amikor a 600 másodperces spontán elektroekefalogram (sEEG) felvételt

csupán epochokra bontottuk, az rANOVA analízis semmilyen hatást nem tudott kimutatni egyik

frekvenciatartományon sem. A kapott statisztikai eredmények az 5.1. táblázatban láthatók. Az
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5.3. ábra. A Pz elektródon mért EEG spektrális teljesítményének eloszlása.

eredmények semmilyen kezelés főhatást sem pedig kezelés blokk interakciót nem mutattak ki.

Az elektród főhatással igazolni tudtuk, hogy az egyes kérgi területek aktivitásai különböztek

egymástól.

Kezelés (1,16) Kezelés x Blokk (1,16) Elektród (2,32)
F p parciális eta2 F p parciális eta2 F p parciális eta2

Delta 0,015 0,904 <0,001 2,205 0,157 0,121 0,476 0,546 0,028
Téta 0,101 0,754 0,006 1,91 0,185 0,106 3,316 0,059 0,171
Alfa1 0,002 0,962 <0,001 1,238 0,282 0,718 23,684 <0,001 0,596
Alfa2 0,179 0,677 0,011 1,027 0,325 0,06 56,744 <0,001 0,78
Beta1 0,084 0,775 0,005 1,935 0,183 0,107 82,341 <0,001 0,837
Beta2 0,308 0,586 0,551 1,393 0,255 0,08 12,364 <0,001 0,435

5.1. táblázat. Spontán EEG kezelés főhatás és kezelés blokk interakció statisztikai eredményei. Mind-
egyik analizált frekvenciatartományon végrehajtottuk az rANOVA statisztikai modellünket külön külön.
A táblázatban megtalálhatók az rANOVA F értékei, zárójelben a szabadsági fokok száma, a p statisztikai
értékek és a hatás nagyság (parciális h2). A statisztika semmilyen UMTS besugárzással kapcsolatos hatást
nem tudott igazolni.

A második esetben a telefon bekapcsolást követően, gyorsan megjelenő, vagy a kikapcsolás

után gyorsan elmúló ú.n. fel- és leépülő hatását sem tudtuk statisztikailag igazolni. Továbbá a

feltételezett, nagyon rövid idő alatt leépülő hatás vizsgálatához a besugárzás utáni alblokkok

közül csak az első kettőt helyeztük bele modellünkbe. Azonban a statisztika itt sem hozott ki
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szignifikáns különbséget a valódi és ál besugárzások között. A részletes statisztikai eredményeket

az 5.2. táblázat tartalmazza.

Kezelés x Blokk x Alblokk (4,64) Kezelés x Blokk x Első kettő Alblokk (1,16)
F p parciális eta2 F p parciális eta2

Delta 0,537 0,669 0,032 0,047 0,829 0,002
Téta 0,767 0,504 0,045 0,901 0,356 0,053
Alfa1 0,689 0,559 0,041 1,438 0,247 0,082
Alfa2 0,422 0,742 0,025 0,425 0,523 0,025
Beta1 1,025 0,382 0,06 0,56 0,464 0,033
Beta2 0,198 0,834 0,012 0,041 0,84 0,002

5.2. táblázat. A táblázat első felében találhatók a spontán EEG statisztikai eredményei a Post blokk al-
blokkjaiban. A Post blokkok 5 egyenlő 2 perces alblokkokra osztottuk. Ezeken az alblokkokon kapott
teljesítményeket frekvenciánként végeztük el a statisztikai számításokat. A táblázat második felében a
statisztikai modellünkbe csupán az első kettő alblokkot helyeztük. Ezzel kívántuk igazolni az UMTS be-
sugárzás utáni feltételesen megjelenő leépülő hatást. A táblázatban megtalálhatók a statisztika F értékei,
zárójelben a szabadsági fokok száma, a p statisztikai értékek és a hatás nagyság (parciális h2). A statisztika
semmilyen UMTS besugárzással kapcsolatos hatást nem tudott igazolni.

Eredményeink összevetése az irodalmi adatokkal

Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy 30 perces UMTS típusú magas SAR értékű

mobiltelefonos besugárzás képes-e módosítani az agy nyugalmi állapotához tartozó oszcillációs

tevékenységet. Korábban már több tanulmány is tesztelte a mobiltelefonok keltette EM terek fel-

tételezett hatásait különböző technológiákat alkalmazva. Ezek leginkább vivőfrekvenciában és

modulációban tértek el egymástól (lásd. az összefoglaló tanulmányokat: van Rongen és mtsai.,

2009; Kwon és Hämäläinen, 2011). A tanulmányokat két nagy csoportba lehet sorolni. Az egyik

csoportba tartozók igazolni tudták a mobiltelefonok keltette EM terek alap EEG aktivitást mó-

dosító hatását, míg a másik csoport tagjai ilyet nem tudtak felmutatni. Pulzus modulált EM tér

hatását több tanulmány is igazolta (Reiser és mtsai., 1995; Hietanen és mtsai., 2000; Huber és mt-

sai., 2002; Curcio és mtsai., 2005; Croft és mtsai., 2008; Croft és mtsai., 2010; Schmid és mtsai.,

2011). Ezzel szemben más típusú moduláció, amit például az UMTS rendszerek használnak, az

irodalmi adatok szerint nem képes módosítani a spontán EEG frekvenciák teljesítményeit (Klein-
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logel és mtsai., 2008b; Croft és mtsai., 2010).

Tanulmányunkban a széles körben vizsgált alfa1 és alfa2 frekvenciákon kívül kitértünk a del-

ta, téta, béta1, béta2 tartományokra is. Az analízis során törekedtünk arra, hogy ha a besugárzás-

nak van bármilyen leépülő hatása, akkor azt a Post blokk szétdarabolásával igazolni tudjuk. Így

a 10 perces Post blokkot 5 darab 2 perces alblokkra osztottuk. Eredményeink azt igazolták - ha-

sonlóan a másik UMTS térrel foglalkozó tanulmányhoz - hogy az UMTS besugárzásnak nincsen

EEG aktivitást módosító hatása egyik frekvenciatartományban sem. A kapott eredményeinkből

azt a következtetést lehet levonni, hogy vagy a jel modulációja vagy a leadott teljesítmény a

biológiai hatást okozó küszöbszint alatt található (Juutilainen és mtsai., 2011). Így az UMTS be-

sugárzás nagy valószínűséggel a spontán EEG aktivitásban nem okoz olyan elváltozásokat sem

pro sem kontra, melyeket egyéb jól ismert idegrendszert stimuláló anyagokkal (pl: ketamin, kof-

fein) tudunk elérni (Lorist és Tops, 2003; Dworak és mtsai., 2011), vagy tapasztalunk neurológiai

betegségeknél (Uhlhaas és Singer, 2010).
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5.1.2. Hatással van-e az EM tér az automatikus deviancia detekcióra és a

figyelmi váltásra?

Bevezetés

A hang észlelésével és feldolgozással kapcsolatos szerveink a mobiltelefonhoz való közelsé-

gük miatt, a készülék elektromágneses sugárzása potenciális veszélyforrás lehet, hiszen az elnyelt

sugárzás a fejben akár a 40-50%-ot is elérheti (Gandhi, 2002).

Tanulmányok egy része ki tudta mutatni a mobiltelefonok keltette EM terek információfel-

dolgozást módosító hatását. Például egy szimpla vak vizsgálati módszert alkalmazva jobb oldali

GSM besugárzás után jelentős eltérést tapasztaltak az N100 és a P300-as EKP tulajdonságaiban

(Hamblin és mtsai., 2004). Maby és mtsai. (2004) ezt az eredményt igazolni tudták. Hamblin

és mtsai. (2006) később megismételték méréseiket tízszer nagyobb mintaszámmal és kettős vak

módszerrel, de korábbi eredményeiket nem tudták igazolni. Papageorgiou és mtsai. (2006) iga-

zolták, hogy az inger neurális előszelekciójával - ami egy pre-attentív folyamat (Pratt és mtsai.,

2008) - kapcsolatos P50-es potenciál amplitúdóját a 900 MHz-es moduláció nélküli EM tér nö-

velni tudta.

Tanulmányok másik része viszont a mobiltelefonok keltette EM térnek semmilyen központi

idegrendszerre gyakorolt hatását nem tudta kimutatni. Például agytörzsi auditoros kiváltott vá-

lasz technikával három laboratórium is próbálta igazolni a mobiltelefonok keltette EM tér hatását,

de azok mindegyike eredménytelen volt (Arai és mtsai., 2003; Stefanics és mtsai., 2007; Kwon

és mtsai., 2010b). Hasonló eredményeket mutattak ki bázisállomás jellegű GSM sugárzás hatá-

sára mind auditoros, mind pedig vizuális kiváltott válaszokban (N100, P100, P300) (Kleinlogel

és mtsai., 2008a).

A GSM rendszerekkel szemben az UMTS típusú mobiltelefonok által keltett EM tér a köz-

ponti idegrendszerre való hatását - miként arra már utaltunk - kevesen vizsgálták (Kleinlogel

és mtsai., 2008a; Stefanics és mtsai., 2008; Parazzini és mtsai., 2009a; Parazzini és mtsai., 2009b;

Kwon és Hämäläinen, 2011). Az eredmények egységesen állítják, hogy az EM tér sem a halláskü-
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szöbre (Parazzini és mtsai., 2009b) sem az otoakusztikus emisszióra (Parazzini és mtsai., 2009a)

semmilyen hatással nincs. Továbbá a 20 perces UMTS besugárzás hatástalan a korai auditoros

kiváltott gamma oszcilláció teljesítményére, de a később megjelenő N100, P200 és P300-as EKP

komponensre is (Stefanics és mtsai., 2008). Míg Kleinlogel és mtsai. (2008a) auditoros és vizu-

ális EKP technikával tesztelték a 30 perces UMTS besugárzás feltételezett hatásait alacsony (0,1

W/kg) ill. magas (1 W/kg) SAR értékekkel. A besugárzás sem az N100-as sem pedig a P300-as

komponens tulajdonságait nem változtatta meg.

Vizsgálatunkig csak két tanulmány foglalkozott az EM térnek a korai auditoros automatikus

eltérési negativitásásra gyakorolt feltételezett hatásával. A szerzők tanulmányban ú.n. multifea-

ture paradigmát használtak, mellyel egyszerre lehet tesztelni a hossz-, intenzitás-, frekvencia- és

az ingerek közötti eltelt idő devianciáját is (Näätänen és mtsai., 2004). GSM besugárzó rendszert

alkalmazva a szerzők mindkét tanulmányukban négyszer hat perces blokkban jobb ill. bal oldali

besugárzást használtak, de hatást egyik esetben sem tudtak kimutatni (Kwon és mtsai., 2009;

Kwon és mtsai., 2010a).

A szakirodalomban megtalálható ellentmondó eredmények alapján azt feltételezhetjük, hogy

mind a vizsgált tér, mind pedig a vizsgálati modell nagymértékben befolyásolhatja az eredmé-

nyeket (Kwon és Hämäläinen, 2011). Ennek tükrében mindenképpen a legkifinomultabb mód-

szerekkel kell tesztelni nemcsak a már széles körben használt technológiákat (pl: GSM), hanem

az újabbakat is (UMTS).

Vizsgálatunkban auditoros kakukktojás paradigmát alkalmazva teszteltük az UMTS EM tér-

nek az agy korai változásdetekciójára (MMN) gyakorolt feltételezett hatását. Az agynak ezen

képessége a nagyon korai figyelmi funkciók neurális korrelátuma, amit akár figyelmi orientáció

is követhet (P3a). Mivel ezek az EKP komponensek különböző neurológiai betegségek markerei

(Näätänen és mtsai., 2011; Stefanics és mtsai., 2011b; Gunduz-Bruce és mtsai., 2012; Ruzzoli

és mtsai., 2012), ezért azok az UMTS tér általi feltételezett elváltozása komoly figyelmi problé-

mák forrása lehet.
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Anyagok és módszerek

Vizsgálati személyek. Vizsgálatainkban 35 egészséges, jobb kezes egyetemista vett részt. Min-

denkinél audiometriával teszteltük a megfelelő hallásküszöböket. A tesztelt frekvenciák a követ-

kezők voltak: 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz. A maximálisan elfogadható szint a 25 dB

hangnyomás érték (Sound pressure level - SPL) volt. A vizsgálatokra jelentkezők közül 1 fő nem

felelt meg a kritériumoknak, további 8 személy adatait technikai okok miatt kellett törölni. Így

26 vizsgálati személy adatait elemeztük, ebből 12 lány volt. Az első mérést megelőzően minden-

kivel ismertettük a vizsgálati protokollt, majd mindenki írásos beleegyezését adta részvételéhez.

A méréseket a Pécsi Tudományegyetem Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszék Pszicho-

fiziológiai Laboratóriumában végeztük. A vizsgálati protokollt a Pécsi Tudományegyetem Etikai

Bizottsága elfogadta.

Vizsgálat menete. A placebo-kontrollált, kettős vak vizsgálatban mindenki kétszer vett részt,

és a két vizsgálat időpontja között legalább egy hét eltérés volt. A kezelés egyik alkalmával

valódi 30 perces UMTS típusú MP-os besugárzás, míg a másik alkalommal álbesugárzás volt. A

besugárzások sorrendje véletlenszerű volt. Minden egyes valódi/ál besugárzás előtt és után kb.

10-10 percen keresztül egy néma dokumentum filmet vetítettünk, mely során egy fülhallgatón

keresztül két különböző szinuszos hangingert véletlenszerűen hallottak (auditoros kakukktojás

paradigma) felváltva kb. 70 dB SPL hangerővel. Közben az EEG felvétele folyamatos volt. (A

sematikus vizsgálati protokollt az 5.1. ábra mutatja.) Az összesen 1000 inger közül 900 db 1 kHz-

es (standard) és 100 db 1,5 kHz-es (deviáns) frekvenciájú volt. Két deviáns inger nem követte

egymást. Minden egyes hanginger 50 ms-os hosszúságú volt, 5 ms-os fel- ill. lefutási idővel.

Hogy semmilyen - az ingerek megjelenésével kapcsolatos - jóslást ne tudjanak tenni a vizsgálati

személyek, a két hanginger egymást 500-550 ms-al (átlag 525) követte. A vizsgálati személyeket

megkértük, hogy a hangokra egyáltalán ne figyeljenek, koncentráljanak a filmre, de a vizsgálat

végén semmilyen a filmmel kapcsolatban kérdést nem tettünk fel.
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UMTS besugárzó rendszer. A besugárzórendszer sugárforrására egy kereskedelmi forgalom-

ban kapható Nokia 6650 típusú telefont használtunk. Ezt a Nokia saját Phoenix szerviz szoftvere

vezérelte. A telefont egy erősítővel kötöttük össze, ami biztosította a megfelelő erősségű (2W)

jel eljuttatását a külső patch antennához. Az antennát egy műanyag tartó segítségével rögzítet-

tük a vizsgálati alanyok fején a jobb fül mellett (5.5. ábra). Így tudtunk kialakítani egy normál

telefonbeszélgetésre alkalmas pozíciót.

Az EEG felvétele. A vizsgálat alatt az EEG felvétel ezüst-, ezüstklorid elektródokkal történt

Fz, Cz, Pz elhelyezésben. Az elektródok felhelyezésekor a nemzetközileg elfogadott 10-20-as

rendszert alkalmaztuk. Az orrot használtuk referenciának, míg a homlokközéppontot a föld csat-

lakoztatására. Két EOG elektródot helyeztünk fel a bal szem és a jobb szem külső sarka alá és

fölé, mellyel célunk a szemmozgások monitorozása volt. Minden egyes mérés előtt az elekt-

ródok impedanciáját 5 kOhm alatt tartottuk. Az EEG-t analóg 0,01-150 Hz-es sávszűrés és 1

kHz-es mintavételezés mellett digitalizáltuk számítógépen a CED Spike2 (Cambridge Electronic

Design, Cambridge, U.K.) program segítségével.

Az adatok elemzése

Az adatokat számítógépen Matlab szoftver3 és EEGLAB Matlab toolbox4 felhasználásával

elemeztük (Delorme és Makeig, 2004). Az analízishez két fajta szűrési beállítást alkalmaztunk.

Az N100, P200, MMN és P3a kiváltott válasz komponensek analíziséhez 0,5-25 Hz-es sávát-

eresztő, míg a P50-es EKP analíziséhez 100 Hz-es alul áteresztő szűrőt használtunk. A szűrés

után 600 ms hosszúságú EEG szeleteket (epochokat) határoztunk meg, melyek az ingert meg-

előzően 100 ms-nál kezdődtek és az inger utáni 500 ms-ig tartottak. A -100 ms-tól 0 ms-ig

tartó tartományt alapvonali korrekcióra használtuk. Azokat az epochokat, melyek bármelyikén

a potenciálérték ±100 µV értéket meghaladta, azt kizártuk a további analízisből. A minimálisan
3MathWorks, Natick, MA
4http:// sccn.ucsd.edu/eeglab/
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elfogadható epochszám 50% volt. Így standard ingerek esetében a minimális epochszám 450,

míg deviáns ingerek esetében pedig 50 volt. Az egyes epochokat a különböző ingertípusok (stan-

dard/deviáns) mentén, de kezeléstől és blokktól (besugárzás előtt/ besugárzás után) függetlenül

átlagoltuk. Az egyes komponensek amplitúdóit és latenciáit csúcskereső algoritmus segítségével

elemeztük.

Az eltérési negativitás (MMN) különbségi hullám meghatározásakor a deviáns ingerekre

adott válaszokból kivontuk a standard ingerekre adottakat. Így megkaptuk a kívánt különbsé-

gi hullámot. A művelet után kétféle P3a EKP-t kaptunk. A továbbiakban P3adev-nak a deviáns

hullámon található P3a komponenst, míg P3adi f f -nek a különbségi hullámon található P3a kom-

ponenst nevezzük.

Az MMN jelenlétét statisztikai számítással kívántuk igazolni. Így a standard és deviáns in-

gerekre adott EKP-ak hasonlítottuk össze a frontális középvonali (Fz) elektródon a 126–176

ms-os, a centrális középvonali (Cz) elektródon a 127-177 ms-os, míg a parietális középvonali

(Pz) elektródon a 134–184 ms-os intervallumban alkalmazva a kétutas ismétléses variancia ana-

lízis (analysis of variance - rANOVA) modellt. Ez a következő módon történt: INGER (standard

vs. deviáns) ⇥ ELEKTRÓD (Fz vs. Cz vs. Pz). Mivel az analízis adatai - az irodalmi adatokkal

megegyezően (Näätänen és mtsai., 2001) - csak az Fz és Cz elektródokon mutatott szignifikáns

MMN hatást, ezért a továbbiakban csak ennek a két elektródnak az adatait elemeztük. Így az

Fz és Cz elektródokon az MMN és a P3a csúcskereső időablakait és amplitúdó értékeit az 5.3.

táblázat tartalmazza.

EKP neve MMN P3adiff
Elektród Fz Cz Fz Cz

Csúcs-latencia átlag (ms) 151 152 258 254
Amplitúdó átlag (uV) -4,398 -3,455 2,926 3,919

Amplitúdó intervallum (ms) 126-176 127-177 233-283 229-279
Latencia intervallum (ms) 121-181 122-182 223-293 219-289

5.3. táblázat. Átlag MMN és P3a időablakai és átlag amplitúdó értékei, mely alapján történt az egyéni
értékek meghatározása az egyes kezelésekben.
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Az eseményhez kötött potenciálok (P50, N100, P200, MMN, P3adev, P3adiff) tulajdonsága-

inál (amplitúdó, latencia) feltételesen megjelenő UMTS hatást háromutas rANOVA analízissel

teszteltük a következő változók bevonásával: KEZELÉS (Valódi vs. Ál) ⇥ BLOKK (Pre vs. Post)

⇥ ELEKTRÓD (Fz vs. Cz). Ott, ahol szignifikáns főhatást vagy interakciót tapasztaltunk, Tukey

HSD post hoc teszttel döntöttük el az egyes csoportkülönbségeket.

A vizsgálati eredmények bemutatása

Az 5.4. ábra szemlélteti az analizált EKP komponenseket. A korai, az inger neurális elősze-

5.4. ábra. Frontális középvonali (Fz) elektródon mind a valós, mind pedig az ál besugárzás alatti akusz-
tikus standard és deviáns kiváltott válaszok (EKP) összesített átlagai láthatók. Továbbá látható a deviáns
mínusz standard (MMN) származtatott görbe is.

lekciójának (P50-es EKP) latenciájára az rANOVA analízis szignifikáns KEZELÉS x BLOKK

interakciót mutatott [F(1,25)=4,598; p=0,041; parciális h2=0,155]. Tukey HSD post hoc mód-
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szerrel tovább analizálva nem találtunk semmilyen csoportok közötti szignifikáns különbséget.

A legkisebb p érték 0,19 volt.

Marginális KEZELÉS ⇥ BLOKK interakciót találtunk az N100 [F(1,25)=3,485; p=0,073;

parciális h2=0,122] és P200 [F(1,25)=3,568; p=0,07; parciális h2=0,124] komponens amplitú-

dóján, de az itt is elvégzett Tukey HSD post hoc tesztek semmilyen további hatást nem tudtak

kimutatni.

A különbségi hullám P3a komponensének latenciájára csak marginális KEZELÉS főhatást

tudtunk kimutatni [F(1,25)=3,564; p=0,07; parciális h2=0,124]. További eredményeink az 5.4.

táblázatban találhatók.

Amplitúdó Latencia
Faktor (dF) F p parciális eta2 Post hoc F p parciális eta2 Post hoc

P50 standard Kezelés (1,25) 0,037 0,849 0,001 0,453 0,507 0,017
Elektród (1,25) 13,07 0,001 0,343 6,753 0,015 0,212

Kezelés x Blokk (1,25) 0,522 0,118 0,094 4,598 0,041 0,155 >0,19
P50 deviáns Kezelés 0,218 0,643 0,008 1,404 0,247 0,053

Elektród 7,89 0,009 0,239 11,363 0,002 0,312
Kezelés x Blokk 0,362 0,552 0,014 0,055 0,816 0,002

N100 standard Kezelés 0,106 0,747 0,004 0,876 0,358 0,033
Elektród 18,311 <0,003 0,422 8,143 0,008 0,245

Kezelés x Blokk 3,485 0,073 0,122 >0,11 0,115 0,737 0,004
N100 deviáns Kezelés 0,067 0,769 0,002 0,047 0,829 0,001

Elektród 6,964 0,014 0,217 25,044 <0,001 0,5
Kezelés x Blokk 0,449 0,508 0,017 0,231 0,635 0,009

P200 standard Kezelés 0,025 0,874 0,001 <0,001 0,99 <0,001
Elektród 21,537 <0,001 0,462 46,576 <0,001 0,65

Kezelés x Blokk 3,568 0,07 0,124 >0,09 2,694 0,113 0,097
P3adev Kezelés 0,011 0,916 <0,001 1,306 0,263 0,049

Elektród 31,328 <0,001 0,556 4,098 0,053 0,14
Kezelés x Blokk 0,037 0,761 0,003 0,514 0,48 0,02

MMN Kezelés 0,293 0,761 0,003 0,073 0,789 0,002
Elektród 1,619 <0,001 0,649 3,117 0,089 0,11

Kezelés x Blokk 0,589 0,432 0,024 0,156 0,695 0,006
P3adiff Kezelés 0,034 0,854 0,597 3,564 0,07 0,124

Elektród 9,132 0,005 0,267 12,43 0,001 0,332
Kezelés x Blokk 0,073 0,788 0,002 0,697 0,411 0,027

5.4. táblázat. Spontán EEG kezelés főhatás és kezelés blokk interakció statisztikai eredményei. A táblá-
zatban megtalálhatók a statisztika F értékei, zárójelben a szabadsági fokok száma, a p statisztikai értékek
és a hatás nagyság (parciális h2). Post hoc oszlopban csak ott tüntettük fel a p értékeket, ahol az rANOVA
szignifikáns vagy marginális főhatást és/vagy interakciót mutatott.
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Eredményeink összevetése az irodalmi adatokkal

Mivel a telefonos besugárzás nagy százalékban az auditoros kéreg környékén nyelődik el,

ezért az itt generálódó EKP komponensek vizsgálata elsődleges fontosságú (Gandhi, 2002). Vizs-

gálatunkat a P50-es EKP analizálásával kezdtük. Ez a komponens a hallókéregben keletkezik

(Huotilainen és mtsai., 1998), ami a pre-attentive információfeldolgozási folyamatok egyik kor-

relátuma. A P50 megközelítőleg 30-80 ms-al az inger bemutatása után jelenik meg legnagyobb

amplitúdóval. Eddig csak Papageorgiou és mtsai. (2006) vizsgálták a GSM mobiltelefonok kel-

tette EM tér P50-es komponensre gyakorolt hatását. A tanulmányban a vizsgálati személyek

egy memóriafeladatot oldottak meg. Feladatuk során a bemutatott számsorozatot kellett vissza-

mondani egyenes vagy fordított sorrendben, annak függvényében, hogy alacsony vagy magas

frekvenciás szinusos hang jelezte a sorozat első elemét. A szerzők úgy találták, hogy a frontális

(Fp1) és okcipitális (O1) területeken az 500 Hz-es mély hangokra adott P50-es EKP amplitúdója

növekedett a besugárzás hatására.

Egy másik tanulmányban (Stefanics és mtsai., 2008) a szintén 30-80 ms-os tartományra tehe-

tő kiváltott gamma aktivitást tesztelték. A szerzők feltételezése volt, hogy a top-down folyama-

tokban fontos szerepet játszó (Debener és mtsai., 2003), auditoros feladatban szintén, a P50-es

komponenssel párhuzamosan (Galambos és mtsai., 1981) a hallókéregben keletkező gamma osz-

cillációs aktivitásra hatással lesz a 20 perces UMTS típusú besugárzás. Azonban szemben az elő-

ző tanulmánnyal (Papageorgiou és mtsai., 2006) az újgenerációs technológia hatását nem tudták

kimutatni. Jelen vizsgálati eredményeink alapján mi is elmondhatjuk, hogy a 30 perces UMTS

típusú besugárzás a korai pre-attentív folyamatokat jelző P50-es komponens tulajdonságait sem

pro, sem pedig kontra nem módosította.

Ezt követően teszteltük az auditoros MMN komponenst, mely akkor jelenik meg ha a szenzo-

ros memóriában felépülő ingermintázathoz képes (standard) egy tulajdonságában oda nem illő,

más tulajdonságokkal rendelkező deviáns inger jelenik meg. Ilyenkor kb. 150-300 ms-os latenci-

ával az EEG-n eltérési negativitást (MMN) láthatunk (Näätänen és mtsai., 1978). A komponens
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akkor is kiváltható, ha a vizsgálati személy figyelme máshová irányul. Az MMN fronto-centrális

eloszlást mutatott, s ez összhangban van irodalmi adatokkal (Duncan és mtsai., 2009). A három

regisztrált középvonali eletródból (Fz, Cz, Pz) a Pz kivételével a standard és deviáns ingerek fel-

dolgozása különbséget mutatott a fent jelzett időintervallumban. Vizsgálatunkig mindösszesen

két tanulmány tesztelte a telefonok keltette GSM EM térnek MMN-ra gyakorolt hatását (Kwon

és mtsai., 2009; Kwon és mtsai., 2010a). Azonban egyik tanulmány sem tudta igazolni az EM

tér hatását. Még úgy sem, hogy a szerzők egy nagyon összetett auditoros MMN paradigmával

vizsgálták a tér feltételezett hatását. A módszer szerint mind hossz, intenzitás, frekvencia és az

ingerek közötti eltelt idő devianciája is helyet kap a protokollban, amit egyszerre, egy ülésben

lehet vizsgálni (Näätänen és mtsai., 2004). Így ennek segítségével jelentős mérési időt lehet meg-

takarítani.

Megfigyeltük a figyelmi orientációhoz kapcsolódó P3a komponenst is a két analizált elekt-

ródon (Fz, Cz), ami jelzi az új ingerre való akaratlan figyelmi váltást. Ez összhangban van az

irodalmi eredményekkel (Light és mtsai., 2007; Boll és Berti, 2009). A már említett EKP-on kí-

vül analizáltuk még az N100 és P200-as komponenseket is. Az UMTS EM tér hatását azonban

ezeknél sem tudtunk kimutatni.

Jelen eredményeink összhangban vannak a korábbi tanulmányokkal (Hamblin és mtsai., 2006;

Kleinlogel és mtsai., 2008a; Stefanics és mtsai., 2008), amik alapján kimondható, hogy a 30 per-

ces UMTS besugárzás az auditoros EKP-k tulajdonságait (amplitúdó, latencia) nem módosítja.

Ennek lehetséges magyarázata lehet például az alkalmazott EM tér teljesítményének és modulá-

ciójának hatástalan volta az agyi tevékenységre, vagy éppen a kT probléma.
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5.1.3. Változatja-e koffeinnel kombinálva az EM tér a látórendszeri

információfeldolgozást

Bevezetés

Az előző vizsgálatainkban nem tudtuk igazolni az UMTS elektromágneses tér alap agyi ak-

tivitásra ill. auditoros információfeldolgozásra gyakorolt hatását. Ezért kidolgoztunk egy olyan

eljárást, melyben abból a feltételezésből indultunk ki, hogy ha az EM tér önmagában nem is

okoz mérhető hatást az agyi aktivitásban, akkor talán egy másik környezeti faktorral kombinál-

va elérhetjük a mérési küszöbszintet. Esetünkben ez a másik környezeti faktor a farmakológiai

hatásokkal bíró koffein volt. A koffein, mint a leggyakrabban használt pszichoaktív vegyület,

idegrendszerre gyakorolt serkentő hatása igazolt (Lorist és Tops, 2003; Snel és Lorist, 2011). A

koffein több élvezeti cikkben megtalálható, mint például a csokoládé, kávé, tea, vagy akár kakaó

(Barone és Roberts, 1996). Nagy előnye, hogy elfogyasztása után kb. 20-45 perccel felszívódik

és a felezési ideje a szervezetben 4-5 óra (Chvasta és Cooke, 1971; Fredholm és mtsai., 1999).

Az utóbbi évtizedekben a mobiltelefonok ugrásszerű elterjedésének következtében (Kwon és

Hämäläinen, 2011) emberek milliói nem csak a mobiltelefonok keltette EM tér (Gandhi, 2002),

hanem koffeinnel együtt, azok kombinált hatásának is ki vannak téve. Miközben mit sem tudva

arról, hogy esetleg a telefonos besugárzás módosíthatja a koffein a központi idegrendszer műkö-

dését módosító hatását. Irodalmi adatok bizonyítják, hogy mind a koffein (Fredholm és mtsai.,

1999; Dunwiddie és Masino, 2001), mind pedig az EM tér (Bawin és Adey, 1976; Blackman

és mtsai., 1980; Blackman és mtsai., 1991) képes módosítani direkt, vagy indirekt módon a sej-

tek kálcium-háztartását. A kálcium-csatornák viszont fontos szerepet játszanak például a hosszú

távú potenciációk (long term potentiation - LTP) indukálásában, ezáltal közvetetten tanulási és

memória folyamatokban (Lynch, 2004).

Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy e két környezeti faktor miként tudja módosí-

tani az egyszerű vizuális információfeldolgozási folyamatok idegi (P300-as EKP) és magatar-

tási [reakcióidő - reaction time (RT)] korrelátumait. Abból a tényből indultunk ki, hogy ha az
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EEG-ben, vagy kognitív teljesítményben a koffein és az UMTS típusú EM tér egyenkénti, vagy

együttes alkalmazásával mérhető hatást tudunk kimutatni vizuális kiváltott válaszban, akkor kö-

zelebb kerülhetünk ezeknek az agy információfeldolgozására gyakorolt hatásmechanizmusainak

megértéséhez, ill. az információfeldolgozást segítő/rontó tulajdonságainak feltárásához. Ezért

kutatásunkban egészséges embernél egy teljes faktoriális vizsgálati elrendezéssel kívántuk vizs-

gálni az UMTS besugárzás és a koffein kombinált hatását a vizuális információfeldolgozás mind

magatartási, mind pedig EEG korrelátumain keresztül.

Anyagok és módszerek

Vizsgálati személyek. Vizsgálatunkban 25 (9 nő) egészséges, jobb kezes egyetemi hallgató

vett részt. Mivel dohányzók esetében a koffein felezési ideje 30-50%-al lecsökken, ezért fon-

tosnak tartottuk, hogy csak nem dohányzó vizsgálati személyek vegyenek részt. Az átlagéletkor

21,07 év volt SEM:±3,58. A résztvevőket megkértük, hogy a vizsgálatot megelőzően 10 órá-

val tartózkodjanak mindennemű koffeintartalmú termék fogyasztásától, és legkésőbb 24 órával

előtte ihattak alkoholt. Az első mérés alkalmával mindenkivel ismertettük a vizsgálati protokollt,

majd mindenki írásos beleegyezését adta részvételéhez. A méréseket a Kísérletes Állattani és

Neurobiológiai Tanszék Pszichofiziológiai Laboratóriumában végeztük. A vizsgálati protokollt

a Pécsi Tudományegyetem Etikai Bizottsága elfogadta.

Koffein-kezelés. A vizsgálat során a résztvevők kapszulázott formában vagy 3 mg/testtömeg

kg koffeint vagy kontroll anyagot (0,5 g glükóz) kaptak 2 dl, általunk biztosított ásványvíz kísé-

retében. Így nem lehetett jóslást tenni a kapszulában található anyaggal kapcsolatban. A koffeint

tartalmazó kapszulákat hatóanyag mennyisége szerint négy csoportba - 5, 10, 20 és 100 mg -

osztottuk. Ennek a segítségével nagy pontossággal tudtuk kiszámolni minden vizsgálati személy

esetében a testtömegének megfelelő dózist. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a kettős vak vizs-

gálati elrendezést, mindegyik kapszula fehér volt, és mindegyik esetben a hallgatók ugyanannyi

kapszulát kaptak mind a koffeines, mind pedig a kontroll kezeléskor.
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Nyálminták kvantitatív elemzése. A vizsgálati személyek szervezetésben felszívódott koffein

koncentráció monitorozására ill. annak érdekében, hogy ellenőrizni tudjuk a koffein abszcinen-

ciát, mindenkitől kb 2x5 ml nyálat gyűjtöttünk a vizsgálatot megelőzően és a vizsgálat végén.

A mintákat -80�C-os fagyasztóban tároltuk. A nyálban található koffein koncentráció meghatá-

rozásához nagy teljesítményű folyadékkromatográfiai (HPLC) eljárást használtunk. A méréseket

a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék

munkatársai Dr. Felinger Attila egyetemi tanár és Dr. Bacskay Ivett tudományos munkatárs vé-

gezték.

UMTS besugárzó rendszer. A mérésekhez ugyanazt a besugárzórendszert használtuk, mint

az előző két vizsgálat során. A patch antennát egy műanyag tartó segítségével rögzítettük a vizs-

gálati személyek fején a jobb fül mellett (5.5. ábra). Így ki tudtunk alakítani egy normál telefon-

beszélgetésre alkalmas pozíciót.

Az EEG felvétele. Az EEG felvételéhez 32 csatornás BrainAmp (Brain Products GmbH, Mün-

chen, Németország) rendszert használtunk. Az adatok rögzítése pedig ugyancsak a BrainAmp

cég Brain Vision (v1.20)-as szoftverével történt. A harminc ezüst-, ezüstklorid elektródot, a

nemzetközi 10-20-as rendszer figyelembevételével, az Easycap (Easycap, München, Németor-

szág) EEG sapka segítségével helyeztük fel. A jobb szem külső sarkához az EOG elektródot

helyeztük, melynek a célja, hogy off-line kiszűrjük a szemmozgásból eredő nem kívánt elekt-

romos potenciálokat. Az adatok analóg filterezéséhez 0,016 Hz-es felüláteresztő és 450 Hz-es

aluláteresztő szűrőt használtunk. Továbbá 50 Hz-es lyukszűrőt is beállítottunk a hálózati zavarok

kiiktatásáért. Az adatok digitalizálása 1 kHz-en és 16 bites felbontáson történt. Minden mérési

blokk elején az elektródok impedanciáját 5 kOhm alá állítottuk be magas viszkozítású Abralyt

HiCl (EASYCAP GmbH, Herrsching Németország) gél segítségével.

Vizsgálati paradigma. Annak érdekében, hogy pontosabban tudjuk tesztelni az UMTS tér és

a koffein, mint két környezeti faktor központi idegrendszerre való interakcióját, ezért a vizsgá-
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5.5. ábra. Az UMTS tér létrehozásához egy Nokia 6650-es típusú mobiltelefont használtunk, melynek az
antennája egy patch antennára (A) volt kivezetve.

lati modellünk a következőket tartotta szem előtt: placebo-kontrollált, kettős vak vizsgálatban

mindegyik személy négy kezelést kapott (teljes faktoriális vizsgálat). A kezelések között két nap

szünet volt. Ez az idő elegendő volt, hogy a kapott koffein teljes mértékben kiürüljön a szerve-

zetből. A vizsgálatban alkalmazott kezeléseket az 5.5. táblázat foglalja össze.

Kezelés Koffein-kezelés UMTS besugárzás valódisága
Kontroll 0,5 g glükóz (kontroll anyag) ál besugárzás
UMTS 0,5 g glükóz (kontroll anyag) valódi besugárzás
Koffein 3 mg/testtömeg kg koffein valódi besugárzás

Kombinált 3 mg/testtömeg kg koffein valódi besugárzás

5.5. táblázat. A vizsgálatban alkalmazott kezelések összefoglalása.
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Egy saját fejlesztésű számítógépes algoritmus gondoskodott a kezelések véletlenszerű meg-

határozásáról. A program figyelembe vette, hogy a különböző sorrendek egyforma valószínűség-

gel szerepeljenek, elkerülve azt az esetet, hogy egymás után akár többen is ugyanazon kezelési

sorrendet kapják.

A nyál mintavételezésekor mindenki, aki részt vett a vizsgálatokban egy 50 ml-es centri-

fugacsőbe kb. 5 ml-nyi nyálat adott, azért, hogy a mérésből ki tudjuk zárni azokat, akiknek a

szervezetében koffeint volt. Ezután megkapták az aktuális kezelésnek megfelelő (koffein vagy

kontroll) zselatin kapszulákat.

Két vagy több környezeti faktor biológiai rendszerre gyakorolt kombinált hatását vizsgálva

nagyon fontos kérdés azok időben egymáshoz való igazítása. Ez az ú.n. kezelési idő kérdése.

Mivel a besugárzórendszer ki- ill. bekapcsolása diszkrét módon történik, ezért ezt a koffein me-

tabolizmusához igazítottuk. A koffein kb. 45 perc alatt felszívódik és koncentrációja a vérben

eléri a maximumot (Fredholm és mtsai., 1999), a feladat megoldásának elkezdéséhez ez fontos.

A vizsgálat végeztével a vizsgálatban résztvevő személyek ismét kb. 5 ml-nyi nyálmintát

adtak. Ez a második nyálminta csupán az ellenőrzést szolgálta, hogy a megfelelő koffeines keze-

lések során tényleg a kellő mértékben felszívódott-e a koffein.

Az aktív vizuális kakukktojás paradigma során két különböző alakú, de egyforma színű alak-

zatot mutattunk be az alanyoknak, melyek 5�-ba látszottak 140 cm-re a kijelzőtől. A két inger

közül a gyakori (standard) négyzet 80%-os, míg a ritka (deviáns) korong 20%-os megoszlásban

került bemutatásra. A vizsgálati személyeknek feladatuk az volt, hogy minden egyes deviáns

(korong) megjelenést egérkattintással jelezzék amilyen gyorsan csak lehet, miközben RT és EKP

adatokat rögzítettünk. Összesen 800 db inger (640 gyakori, 140 deviáns) került véletlen sorrend-

ben (5.6. ábra) bemutatásra, 1000 és 2000 ms eltéréssel. A 800 ingert 80 csoportra bontottuk.

Egy ilyen 10 elemből álló mikroszekvencia pontosan két deviáns és nyolc standard ingert tartal-

mazott. Ezzel az elrendezéssel biztosítani tudtuk a célingerek megfelelő eloszlását, így lehetővé

vált nagy pontossággal vizsgálni a lehetségesen megjelenő fel- ill. leépülő hatásokat. Minden

egyes mérés három - meg nem szakított - blokkból állt. Ezek rendre besugárzás előtti (Pre), be-
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sugárzás alatti (Exp) és besugárzás utáni (Post) blokkok voltak. Az egyenként 2,5 perces Pre és

Post blokkok 10-10, míg a 15 perces Exp blokk 60 mikroszekvenciát tartalmazott. A vizsgálati

protokoll sematikus ábráját az 5.6. ábra tartalmazza.

5.6. ábra. A vizsgálati elrendezés sematikus ábrája.

Valódi/ál UMTS típusú besugárzás csak a besugárzási (Exp) blokkban történt. A mérés során

az 5.5. ábrán látható módon a jobb fültől kb 4-5 mm-re helyeztük el a patch antennát.

Az adatok elemzése

Az adatokat offline Matlab5 programozási környezetben és freeware EEGLAB Matlab tool-

box felhasználásával értékeltük és elemeztük (Delorme és Makeig, 2004).
5MathWorks, Natick, MA
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Bármilyen két változóból álló, esetünkben biológiai rendszeren elvégzett kezelés az

y = f (x1,x2)

függvénnyel leírható, ahol jelen példa alapján x1 az UMTS típusú besugárzás, míg x2 a koffeines

kezelés, mint változók szerepelnek. Hipotézisünk az volt, hogy ha

f (x1 + x2) = f (x1)+ f (x2) (5.1)

szummatív egyenlet sérül, akkor annak függvényében, hogy mely oldalról sérül akkor szinergis-

ta, potencirozó, vagy antagonista hatásról beszélhetünk. Esetünkben a

[Koffein�Kontroll]+ [UMTS+Kontroll] = Kombinált�Kontroll (5.2)

Mind az RT, mind pedig az EKP esetében ezt az szummatív analízis módszert használtuk, me-

lyet már számos tanulmányban alkalmaztak (Giard és Peronnet, 1999; Molholm és mtsai., 2002;

Boll és Berti, 2009) is alkalmaztak. A továbbiakban int1-nek a [Koffein - Kontroll] + [UMTS

+ Kontroll]-t, míg int2-nek a Kombinalt - Kontroll-t nevezzük. A szummatív modellt mellett,

rANOVA statisztikai módszert is alkalmaztunk, mellyel a kezelések feltételezett hatásairól ka-

punk információt. Mind a reakcióidő, mind pedig az EEG elemzésekor két különböző elemzést

végeztünk. Az első esetben a besugárzási blokk előtti (Pre) és utáni blokkokat (Post), míg a má-

sik esetben pedig a besugárzási (Exp) blokkot elemeztük. A dolgozat további fejezeteit ennek

alapján alakítottam ki.

Reakcióidő elemzés

Irodalmi adatokat követve, mindkét analízisnél csak azokat a helyes válaszokat fogadtuk el,

melyeknél a reakcióidő 200 és 1000 ms közé esett (Ruijter és mtsai., 2000; Boksem és mtsai.,

2005).
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Besugárzás előtti (Pre) és utáni (Post) blokkok összehasonlító elemzése. Mindkét blokkban

- a mikroszekvenciás elrendezésben - egyenként 20-20 deviáns inger szerepelt. A teljesítmény-

nek (jó válasz/összes próba) minimálisan 90%-osnak kellett lennie. Adatvesztés miatt egy, míg

rossz teljesítmény miatt három személy adatait töröltük. Kétutas rANOVA statisztikai módszert

alkalmaztunk BLOKK (Pre vs. Post) ⇥ KEZELÉS (Kontroll vs. UMTS vs. Koffein vs. Kombi-

nált) beállítással 21 fő reakcióidő adatain.

Annak érdekében, hogy feltárjuk az UMTS besugárzás lehetséges utóhatását, a Post blokkon

egyutas rANOVA KEZELÉS (Kontroll vs. UMTS vs. Koffein vs. Kombinált) statisztikai model-

lel 24 fő adatait elemeztük. Az 5.2. egyenletben leírt szummatív modellünket ugyancsak egyutas

rANOVA statisztikai módszerrel elemeztük a következő beállítással: KEZELÉS (Kontroll vs.

UMTS vs. Koffein vs. Kombinált).

Besugárzás alatti (Exp) blokk analízise. A besugárzás alatti blokk összesen 120 deviáns in-

gert tartalmazott időben egyenletesen elosztva (két deviáns inger mikroszekvenciánként). Így

ebben a blokkban két különböző analízis modellel tudtuk tesztelni a kezelések feltételezett hatá-

sait.

Az első esetben a 120 deviáns ingert egy csoportban kezeltük, sem időben sem pedig térben

nem osztottuk fel ezeket. A minimálisan teljesítendő trial szám 108 volt. Ezt összesen egy fő nem

tudta teljesíteni, így végleges mintaelemszámunk 23 fő volt. A kezelések feltételezett hatásait

egyutas rANOVA statisztikai módszerrel vizsgáltuk a KEZELÉS (Kontroll vs. UMTS vs. Koffein

vs. Kombinált) modellel.

A második modellünkben a besugárzás alatti blokkot - kihasználva ingerek mikroszekven-

ciákban való bemutatását - 6 alblokkra osztottuk. Minden alblokk maximálisan 20 célinger tar-

talmazhatott, hasonlóan a Pre vagy a Post blokkokhoz. A maximális hiba 10% lehetett, így a

vizsgálati személyeknek 20-ból minimálisan 18 trialt kellett teljesíteni.

Pearson korrelációval megvizsgáltuk, hogy az egyes alblokkokban felfedezhető-e olyan ha-

tás, mely az adatokat lineárisan csökkenő, vagy éppen növekvő rendbe illeszti. Továbbá az egyes

49



kezelések hatását az alblokkokon kétutas rANOVA statisztikával teszteltük az ALBLOKK (1.

vs. 2. vs. 3. vs. 4. vs. 5. vs. 6.) ⇥ KEZELÉS (Kontroll vs. UMTS vs. Koffein vs. Kombinált)

beállítással.

Eseményhez kötött kiváltott potenciálok elemzése

Az EKP analízis során a P300-as hullámkomponensre helyeztük a hangsúlyt, ami tisztán lát-

hatóvá válik - mint a ritka ingerekre adott agyi válasz, parietális és okcipitális területeken - ha

vizuális kakukktojás paradigmát oldunk meg (Polich, 2006; Duncan és mtsai., 2009). A P300

kiváltott válasz skalpeloszlását mutatja az 5.7. ábra. Ezek türkében csak 11 elektród értékét ele-

meztük, melyek a P3, P4, O1, O2, P7, P8, Pz, Cp1, Cp2, Cp5 és Cp6. A feltételezett LATERA-

LITÁS és KEZELÉS interakciónak a vizsgálatához elektród csoportokat (regions of interests -

ROI) hoztunk létre. Parietális és okcipitális területeken található 11 elektródot - a Pz kivételével

- bal és jobb oldali csoportokba szerveztük (5.7. ábra).

Ennek az analízisnek erőssége az, hogy az EKP-kat még robusztusabbá tudja tenni, mivel így

sokkal több kiváltott válaszból tevődik össze az átlaggörbe. Ez a módszer széles körben alkal-

mazott nagyfelbontású EEG-vel fogalalkozó tanulmányok esetében (Stefanics és mtsai., 2011a).

A P300-as komponens tulajdonságait két különböző kategóriába tartozó módszerrel is tesztel-

tük. A konvencionális módszerek közé tartoznak a csúcskereső algoritmusok, mellyel egyszerűen

az adott EKP amplitúdóját vagy latenciáját lehet meghatározni. A nem konvencionális módsze-

rek (görbe alatti terület, fraktális területlatencia) közé pedig a területalapú számításokat soroljuk

(Luck, 2005). Utóbbiak nagy előnye, hogy érzékenységük kisebb a nagyfrekvenciás zajokra ill.

az EKP-k kis idői eltolódásaikra (jitter). Így ezek a módszerek sikeresebben alkalmazhatók az

ú.n. feltételezett fel- ill. leépülési hatások vizsgálatára, melyet egyedi trial analízissel elemeztünk.

Mi mindkét EKP módszerrel dolgoztunk. Részben, hogy eredményeink az irodalmiakkal mi-

nél jobban összehasonlíthatóak legyenek, részben pedig azért, mert pontosabban szerettük volna

igazolni a feltételezett hatásokat.

A fraktális területlatencia módszerrel 50%-os területlatencia értéket számoltunk, saját fej-
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5.7. ábra. A P300-as eseményhez kötött kiváltott válasz skalpeloszlása a vizuális kakukktojás paradigmá-
ban. A skála színe a P300-as amplitúdó mértékét mutatja az egyes elektródokon. A fekete téglalap jelöli
az analizált területet. A szaggatott vonal pedig a jobb és bal oldali elektródok elválasztását reprezentálja.
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lesztésű algoritmussal, ami megadta az általunk definiált hullámkomponens terület felének a lat-

enciáját. Ezzel a módszerrel kapott latencia jobb összehasonlíthatóságot mutat az RT adatokkal,

mint a csúcslatencia (Luck, 2005).

A görbe alatti terület esetében pedig - hogy minél megbízhatóbban tudjuk elemezni a kezelé-

sek hatásait - a P300-as komponenst mi is két alkomponensre bontottuk (Kreher és mtsai., 2008;

Guillaume és mtsai., 2009; Ditman és mtsai., 2011). Az egyik alkomponens a P300 felfutó ága

egészen a csúcsig 245 ms-tól és 400 ms-ig (korai AUC), míg a másik alkomponens a lefutó ága

400 ms-tól 700 ms-ig (késői AUC). Ezt szemlélteti az 5.8. ábra.

5.8. ábra. A parietális középvonali (Pz) elektródon a deviáns ingerekre adott idegi válaszokat mutatják az
átlaggörbék. A halvány szürke téglalap jelöli a korai 245-400 ms-ig, míg a sötét szürke a 400-700 ms-ig
tartó késői görbe alatti területet (AUC).

A kapott nyers EEG adatfájlokon a Matlab beépített filtfilt.m szűrőjét alkalmaztuk 0,5 Hz-es

felül- ill. 30 Hz-es aluláteresztő beállítással. Minden egyes ingernek a megjelenési idejét millisze-

kundum pontosan tartalmazta a Brain Vision szoftver által készített fájl. Ezeket a trigger időpon-

tokat felhasználva feldaraboltuk az EEG-t a deviáns ingerek mentén (epocholás, szeletelés). Az

epochok az inger megjelenési pillanatához mérten -100 ms-tól egészen 800 ms-ig tartottak. An-
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nak érdekében, hogy kiszűrjük a nem kívánt izommozgást tartalmazó EEG epochokat, adatainkat

ú.n. artefakt analízis segítségével tisztítottuk. Azok az epochok, melyek ±100 µV-os értéket túl-

lépték nem szerepeltek a későbbi analízis során. A megmaradt epochokat átlagoltuk függetlenül

a kezelésektől, de csatornánként külön-külön, annak érdekében, hogy meghatározzuk a nagyát-

laghoz tartozó amplitúdó és latencia értékeket. Ezekre az értékekre időablakot illesztettünk, ahol

majd az egyénekhez tartozó adatokat határoztuk meg.

Besugárzás előtti (Pre) és utáni (Post) EEG blokkok összehasonlító elemzése. Hasonlóan,

mint a reakcióidő analízisben itt is a besugárzás előtti és a besugárzás utáni blokkban összesen

20-20 trial szerepelt. Ebből a 20 trialból 10 műtermékmentest kellett minimumként elérni. A 25

vizsgált személy közül 19 teljesítette ezeket a feltételeket. Ahhoz, hogy a feltételezett kezelés és a

blokk hatását elemezni tudjuk felállítottuk az rANOVA KEZELÉS (Kontroll vs. UMTS vs. Kof-

fein vs. Kombinált) ⇥ BLOKK (Pre vs. Post) x ELECTRÓD (P3 vs. P4 vs. O1 vs. O2 vs. P7 vs.

P8 vs. Pz vs. Cp1 vs. Cp2 vs. Cp5 vs. Cp6) statisztikai modellt. Ezt alkalmaztuk mind a konvenci-

onális, mind pedig a nem konvencionális analíziseknél. A kezelések lateralitásának elemzésével

különbséget lehetett tenni akár a koffein, akár az UMTS besugárzás, vagy ezek kombinációjának

az oldaliságra gyakorolt hatására. Ezt a LATERALITÁS (Bal vs. Jobb) ⇥ KEZELÉS (Kontroll

vs. UMTS vs. Koffein vs. Kombinált) ⇥ BLOKK (Pre vs. Post) mintájú rANOVA analízissel

teszteltük.

A feltételezett kombinált hatást az 5.2. képletben szemléltetett szummatív analízissel a Post

blokkban is teszteltük. A statisztikai modellünkben kétutas rANOVA módszert használtunk az

INTERAKCIÓ (int1 vs. int2) ⇥ ELEKTRÓD (P3 vs. P4 vs. O1 vs. O2 vs. P7 vs. P8 vs. Pz vs.

Cp1 vs. Cp2 vs. Cp5 vs. Cp6) faktorokkal.

Besugárzás alatti (Exp) blokk analízise. Az elemzés során itt is hasonlóan jártunk el, mint a

reakcióidő analízis Exp blokkjában.

Első körben a 120 ingerre adott kiváltott választ egyben kezeltük, nem bontottuk fel alblok-
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kokra. 40-es minimális műtermékmentes epochszámot kellett elérni. Így 6 vizsgálati személy

kiesésével összesen 19 vizsgálati személy EKP adatait teszteltük. Mindegyik konvencionális

(csúcslatencia és amplitúdó) és nem konvencionális (fraktális területlatencia, korai és késői görbe

alatti terület) mérőszám esetében a statisztikai modellünk a kétutas rANOVA KEZELÉS (Kont-

roll vs. UMTS vs. Koffein vs. Kombinált) ⇥ ELEKTRÓD (P3 vs. P4 vs. O1 vs. O2 vs. P7 vs.

P8 vs. Pz vs. Cp1 vs. Cp2 vs. Cp5 vs. Cp6) mintát követte. A lehetséges lateralitás kérdését az

Exp blokkban is teszteltük a LATERALITÁS (Bal vs. Jobb) ⇥ KEZELÉS (Kontroll vs. UMTS

vs. Koffein vs. Kombinált) módszerű kétutas rANOVA statisztikai módszerrel.

A második analízis során a 120 darab deviáns epochot 6 darab 20-as csoportra (alblokk)

osztottuk. Ennek a segítségével lehetőségünk volt az UMTS és koffein kombinációjának lehetsé-

gesen felépülő, vagy a besugárzási blokk alatt fluktuálva megjelenő hatását vizsgálni. Mielőtt a

statisztikai próbákat elvégeztük volna, meghatároztuk az egyes alblokkokban a minimálisan el-

érendő műtermékmentes epochok számát. Összesen 17 fő teljesítette a kritériumokat. Ennek tu-

datában a megmaradtak konvencionális és nem konvencionális módszerrel kapott P300-as adatait

háromutas rANOVA [KEZELÉS (Kontroll vs. UMTS vs. Koffein vs. Kombinált) ⇥ ALBLOKK

(1. vs. 2. vs. 3. vs. 4. vs. 5. vs. 6.) ⇥ ELEKTRÓD (P3 vs. P4 vs. O1 vs. O2 vs. P7 vs. P8 vs. Pz

vs. Cp1 vs. Cp2 vs. Cp5 vs. Cp6)] statisztikával dolgoztuk fel.

Az elektromágneses térrel foglalkozó tanulmányok eddig a tér hatását hosszabb, több perces

periódusban vizsgálták, de nem kísérték figyelemmel a gyorsan megjelenő, vagy akár elmúló ha-

tásokat. Ha egy hosszabb felvételt analizálunk, akkor annak az elején egy esetlegesen megjelenő

hatás eltűnhet, ha a vizsgált időintervallum túl nagy. Ezért kidolgoztunk egy módszert, mellyel a

kezelések rövid távú hatások tesztelhetők, ez az egyedi trial elemzés (single trial analysis - STA).

Mivel az ingerek 10-es hosszúságú mikroszekvenciában voltak - ahol mindig két deviáns inger

volt egy mikroszekvenciában - lehetőségünk volt alkalmazni saját, egyedi STA algoritmusunkat.

A módszer a következő:

Az Exp blokkban vettük az első 10 deviáns ingerből álló ablakot, mely mentén adott ese-

ményhez kötött potenciálokat átlagoltuk. Ez, a mérési protokoll alapján a 21.-től a 30.-ig - hiszen
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az első trial a besugárzási blokkban a 21. deviáns inger volt - tartó tartományt jelenti. Ez volt az

első STA trial. A következő lépésben a 2. trialtől számoltuk ki a 10 trial-ből álló átlagot, ami a

22. trialtól egészen a 31. -ig tartó tartományt jelent. Ezt tettük az Exp blokk befejeztéig. Mivel az

Exp blokk utolsó trialja a 139-es volt, ezért az utolsó STA számítását a 130. trialtól kezdtük. A

KEZELÉS hatását minden egyes STA-n egyenként az rANOVA [KEZELÉS (Kontroll vs. UMTS

vs. Koffein vs. Kombinált) ⇥ ELEKTRÓD (P3 vs. P4 vs. O1 vs. O2 vs. P7 vs. P8 vs. Pz vs. Cp1

vs. Cp2 vs. Cp5 vs. Cp6)] modellel teszteltük. A statisztika során csak azon az epochokon értel-

meztünk szignifikáns kezelés főhatást, ahol 5 egymás utáni trialben a kezelések között különbség

volt. Ezt az analízis csak a nem konvencionális EKP analízisek esetében alkalmaztuk, mivel azok

kevésbbé érzékenyek a zajra. Így a módszert a korai (245-400 ms), a késői (400-700) görbe alatti

terület és a P300 fraktális területlatencia analízis esetében alkalmaztuk.

Reakcióidővel kapcsolatos eredmények

Besugárzás előtti (Pre) és utáni (Post) blokkok összehasonlító elemzésének eredményei.

Elsőként azt vizsgáltuk, hogy a reakcióidők a két blokkban miként változnak. Statisztikai ered-

ményeink azt mutatták, hogy a besugárzás utáni (Post) blokkban (átlag RT: 419 ms; SEM 10,37)

szignifikánsan lassabbak voltak a reakcióidő értékek [F(1,20)=65,311; p<0,001; h2 = 0,77], mint

a Pre blokkban (átlag: 382 ms; SEM: 7,78).

A továbbiakban a Post blokkban vizsgáltuk a kezelések lehetséges hatásait. Itt az eredmények

szignifikáns KEZELÉS főhatást mutattak [F(3,60)=3,537; p<0,02; parciális h2=0,15]. A főhatást

tovább teszteltük Tukey post hoc analízissel. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy a reakcióidő a

kombinált kezelésben (átlag: 408 ms; SEM: 12,16) szignifikánsan alacsonyabb volt (Tukey HSD:

p<0,027) a kontroll értékhez viszonyítva (átlag: 434 ms; SEM 11,71). Továbbá marginális kü-

lönbséget (Tukey HSD: p=0,0537) találtunk a koffeines (átlag: 411 ms; SEM 12,69) és a kontroll

kezelés között. Azonban sem a post hoc analízis (Tukey HSD: p=0,99), sem pedig a szummatív

analízis [F(1,20)=0,328; p=0,57; parciális h2=0,016] nem mutatott különbséget a koffeines és a

kombinált kezelés között.
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Besugárzás alatti (Exp) blokk elemzésének eredményei. Itt két eltérő analízist végeztünk.

Először a blokkot egyben kezeltük, míg másodszor 6 alblokkot határoztunk meg hasonló beállí-

tásokkal, mint ami Pre vagy a Post blokkokra volt jellemző.

Az első esetben, amikor a blokkot egységesnek tekintettük, az rANOVA analízis szignifi-

káns KEZELÉS főhatást mutatott [F(3,66)=3,0, p<0,037, parciális h2=0,12]. Annak érdekében,

hogy megtudjuk a kezelések közötti különbségeket Tukey HSD post hoc tesztet futtattunk le,

melynek eredménye az volt, hogy a vizsgálatokban résztvevők koffein hatására (399 ms; SEM:

12,18) szignifikánsan gyorsabban (p<0,038) reagáltak a célingerekre a kontrollhoz (átlag: 419

ms; SEM: 9,8) képest. Ezzel szemben a kombinált kezelés (átlag: 405 ms; SEM: 10,61) egyik

más kezeléstől sem különbözött. Itt a post hoc teszt legkisebb p értéke 0,25-nél nagyobb volt.

Továbbá a szummatív analízisünk sem mutatott ki semmilyen kombinált hatást [F(1,22) = 0,535,

p=0,47, parciális h2=0,02]. Az eredményeket az 5.9. ábra mutatja.

5.9. ábra. A deviáns ingerekre adott reakcióidők az eltérő kezelések alatt.

A második elemzésben az Exp blokkot ugyancsak 6, egyenként 20 célingerre adott RT-t tar-

talmazó alblokkra osztottuk. Mindegyik kezelés során az alblokkokban mért RT az idő előreha-

ladtával (1-6 alblokkok) szinifikáns növekedést mutattott (5.10. ábra). Ezt Pearson korrelációval

is igazoltuk, melynek értékeit az 5.6. táblázat tartalmazza. Az rANOVA analízis szignifikáns AL-

BLOKK [F(5,110)=37,596, p<0,001, parciális h2=0,63] és KEZELÉS [F(3,66)=3,001, p<0,037,
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parciális h2=0,12] főhatást mutatott. A szignifikáns KEZELÉS főhatás lehetővé tette, hogy post

hoc teszttel világosabb képet kapjunk az esetleges különbségekről. A Tukey HSD statisztikai

eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a koffeines RT (átlag: 399 ms; SEM: 12,2) gyorsabb

volt, mint a kontroll (átlag: 419 ms; SEM: 9,8). Továbbá igazoltuk, hogy sem a post hoc teszt

sem pedig a szummatív analízis nem mutatott ki kombinált hatást az alblokkokon.

5.10. ábra. Az egyes alblokkok reakcióidejei az egyes kezelések során.

Kezelés R2 p
Kontroll 0,79 0,017
UMTS 0,93 0,02
Koffein 0,98 <0,001

Kombinált 0,92 0,002

5.6. táblázat. A besugárzó blokk (Exp) alatt minden egyes kondícióban szignifikáns Pearson-korrelációt
találtunk. Az oszlopok mutatják a kezeléseket, a korreláció mértékét (R2) és, hogy és azok p értékeit.

Eseményhez kötött kiváltott potenciálok eredményei

A P300-as EKP-t két analízis módszerrel teszteltük. A konvencionális módszert azért válasz-

tottuk, hogy az eredményeink minél jobban összevethetők legyenek az irodalmi adatokkal. A

nem konvencionális ú.n. terület alapú elemzéseket pedig azért alkalmaztuk, mert azt tapasztal-

ták, hogy megbízhatóbb korrelációt mutatnak a reakcióidővel és kevésbé érzékenyek a zajra, így
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pontosabb eredményeket kapunk egyedi trial elemzés esetén is.

Besugárzás előtti (Pre) és utáni (Post) blokkok összehasonlító elemzésének eredményei.

Annak érdekében, hogy bármilyen időhatást tudjunk nézni, először a Pre és Post blokkokat ha-

sonlítottuk egymáshoz. A Pre blokkban a FAL szignifikánsan hamarabb jelezte a P300-as kom-

ponenst a Post-hoz képest Pre: átlag: 432,78 ms, SEM: 5,75; Post: átlag: 455,22 ms, SEM: 6,89;

[F(1,15)=20,843, p<0,001, parciális h2=0,582]. Továbbá a korai AUC a Post blokkban kisebb

volt minden egyes kondícióban, mint a Pre-ben (Pre: átlag: 1449,7 µV2; SEM: 139,42; Post:

átlag: 1132 µV2; SEM: 114,83; [F(1,15)=17,56, p<0,001, parciális h2=0,54]). Szignifikáns KE-

ZELÉS főhatást a FAL-en és az utáni post hoc teszt jelezte, hogy mind a koffeines, mind pedig a

kombinált FAL csökkent a kontrollhoz képest [F(3,45)=4,865, p<0,006, parciális h2=0,24; Post

hoc: koffein vs. kontroll: p<0,02, kombinált vs. kontroll: p<0,021]. További KEZELÉS főhatást

találtunk a késői AUC-on, melynek post hoc elemzése igazolta, hogy hasonlóan, mint a FAL

esetében a koffeines és a kombinált kondícióban a késői AUC csökkent a kontrol és UMTS kon-

díciókhoz képest [F(3,45)=5,62, p<0,003, parciális h2=0,27]. Viszont a kombinált és a koffeines

kezelés között különbséget nem tudtunk kimutatni. LATERALITÁS és KEZELÉS interakció

nem volt szignifikáns.

Besugárzás alatti (Exp) blokk elemzésének eredményei. Az 5.11. ábra mutatja a kezelések

által érintett területeket a besugárzási blokkban. Amikor az Exp blokkot egyben kezeltük a sta-

tisztikai teszt szignifikáns KEZELÉS főhatást mutatott a késői AUC-on [F(3,54)=3,65, p<0,018,

h2=0,169]. Tukey HSD post hoc analízis pedig alátámasztotta, hogy a koffein jelentősen csök-

kentette annak értékét a kontrollhoz képest (5.12. ábra). Sem a post hoc sem pedig a szummatív

analízis nem tudott kimutatni kombinált hatást. Lateralizáció és kezelés interakciót hasonlóan a

Pre vs. Post analízishez képest nem tudtunk kimutatni.

A második analízis módszerben az Exp blokkot 6 darab alblokkra bontottuk. A Pearson-

korreláció mértéke igazolta, hogy mindegyik kondícióban a P300-as FAL az első blokktól a
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5.11. ábra. Az alábbi topográfiás skalptérképen rendre az UMTS minusz Kontroll, Koffein minusz Kont-
roll, Kombinált minusz Kontroll és Kombinált minusz Koffein különbségi potenciálok láthatók. A különb-
ségi potenciálok meghatározásánál az inger utáni 400 ms-tól 700 ms-ig tartó átlag amplitúdóval számol-
tunk. Fekete téglalappal bekeretezett rész mutatja az analizált területet. A szaggatott vonal pedig a jobb és
bal oldali elektródok elválasztását reprezentálja. Ennek segítségével a lehetséges lateralitással kapcsolatos
kérdéseket tudjuk megválaszolni.
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5.12. ábra. A késői (a deviáns célinger bemutatásától számított 400-700 ms) P300 kiváltott válasz görbe
alatti területe. Szignifikáns különbséget igazolt az rANOVA statisztikai modellünk a koffeines és a kontroll
kezelés között. Azonban a kombinált kezelés itt sem különbözött egyik kezeléstől sem. Ezt erősítette meg
az alkalmazott szummatív analízis is.

hatodikig szignifikánsan növekedett (Kontroll: R=0,89; p=0,02; UMTS: R=0,95; p<0,01; Koffe-

in: R=0,79; p=0,06; R=0,85; p=0,03). A szignifikáns KEZELÉS főhatásnak a post hoc analízise

kimutatta, hogy a késői AUC csökkent mind a koffeines, mind pedig a kombinált kondícióban

a kontrollhoz képest [F(3,48)=6,32, p=0,001, parciális h2=0,28]; kontroll: átlag: 2437,24 µV2,

SEM: 226,72; koffein: átlag: 2092,92 µV2, SEM: 200,8; kombinált: átlag: 2053,88 µV2, SEM:

198,22. Kombinált és koffeines kezelés között P300-as mérőszámnál nem tapasztaltunk különb-

séget.

Egyedi trial elemzéssel nem tudtuk kimutatni semmilyen fel- vagy leépülő hatását az UMTS

besugárzásnak sem önmagában, sem pedig kombinálva a koffeinnel (5.13. ábra).

Eredményeink összevetése az irodalmi adatokkal

Jelen vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy a 15 perces UMTS típusú besugárzás

miként tudja módosítani a koffeinnek a korábbi tanulmányokban (Lorist és Tops, 2003) igazolt

vizuális információfeldolgozását javító képességét.
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5.13. ábra. Az eseményhez kötött kiváltott potenciálok (EKP) egyedi trial spektrális elemzése a besugárzó
blokkban (Exp). Minden egyes simított EKP-t egy horizontális színnel kódolt vonal ábrázol. Az ábrán az
egyes kondícióknál fekete függőleges vonallal jelöltük a deviáns inger megjelenésének pillanatát. Az ábra
17 vizsgálati személy adatát tartalmazza.

Reakcióidő elemzése. Az új generációs mobiltechnológia (UMTS) feltételezett kognitív hatá-

sait eddig sokkal kevesebb tanulmány tárgyalta, mint a második generációs (GSM) technológiáét.

Azonban itt az eredmények erős koherenciát mutatnak abban a tekintetben, hogy az UMTS EM

jel semmilyen szignifikáns eltérést nem okoz az emberi figyelmben vagy a reakcióidőben (Sch-

mid és mtsai., 2005; Regel és mtsai., 2007; Kleinlogel és mtsai., 2008a; Unterlechner és mtsai.,

2008). Az UMTS EM tér sugárdózis függését két tanulmány is tárgyalta (Schmid és mtsai., 2005;

Unterlechner és mtsai., 2008). A szerzők két különböző valós EM kezelést is alkalmaztak. Álta-

luk magas sugárzásúnak nevezett kondícióban az agy temporális lebeny részében az átlagos SAR

érték 0,63W/kg (max = 1,49W/kg), míg az alacsony esetében az átlagosan 0,063W/kg (max

= 0,084) 1 g szövetre vonatkoztatva. Mérhető hatást azonban ezzel a módszerrel sem tudtak

kimutatni. Eredményeink is igazolják, hogy az UMTS tér a reakcióidőt nem képes módosíta-

ni egy egyszerű vizuális kakukktojás feladat alkalmazásakor. Tehát az UMTS típusú jel sem a

besugárzás alatt, sem pedig utána semmilyen hatással nem bír.

Tanulmányok másik csoportja egyéb mobiltelefonok keltette EM tér lehetséges kognitív ha-
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tásaival foglalkozott. Szemben az UMTS rendszer következetes, null eredményt mutató hatásta-

nulmányaival, a GSM rendszer, vagy ezzel egyenértékű vivőfrekvenciák vizsgálatainak eredmé-

nyei megosztottak. Például Preece és mtsai. (1999) választásos reakcióidőben, továbbá Koivisto

és mtsai. (2000a) és Koivisto és mtsai. (2000b) pedig mind munkamemória, mind pedig egy-

szerű reakcióidő feladatban is tapasztalta az RT csökkenést. Ezek a tanulmányok azonban mind

szimpla vak mérési elrendezést követtek.

Koivisto és munkacsoportja a korábbi eredményeiket felülvizsgálták (Haarala és mtsai., 2003;

Haarala és mtsai., 2004). Növelték a mérési elemszámot (48-ról 64-re) és a felvételi módjuk már

kettős vak módszer volt. Ily módon azonban már nem tudták reprodukálni az előzőleg kapott

reakcióidőt csökkentő hatásokat.

Curcio és munkacsoportja is mérte a mobiltelefonok keltette tér kognitív hatásait (Curcio

és mtsai., 2005; Curcio és mtsai., 2008). A mérés mindkét esetben a kettős vak módszer alapján

történt, de a vizsgálatban résztvevő személyek számában és a vizsgálati személyek besugárzott

oldalában (jobb, bal temporális területek) különbség volt. Korábban az egyszerű és választásos

feladatokban reakcióidő csökkenést mutattak ki (Curcio és mtsai., 2005), míg a 2008-as tanul-

mányukban (Curcio és mtsai., 2008) - csak egyszerű reakcióidőt vizsgálva - már nem találtak

szignifikáns eltérést a besugárzott és a kontroll helyzetekben kapott adatok között.

Relatíve hosszú ideig - 27 napon keresztül napi 2 órai - tartó GSM besugárzás kognitív tel-

jesítményre gyakorolt hatását vizsgálva egy másik laboratórium szignifikáns hatást nem tudott

kimutatni (Besset és mtsai., 2005). Az igaz, hogy a mérés kettős vak elrendezést követett, de a

vizsgált 55 személyt két csoportra bontották. Az egyik csoport kapott besugárzást, míg a másik

csak placebot. Ennél a módszernél a résztvevők nem saját önkontroll eredményeiket hasonlítot-

ták össze a besugárzott adatokkal, ami gyengíti az eredmények erősségét.

A koffeinnek a reakcióidőre gyakorolt hatásával foglalkozó tanulmányok eredményei sokkal

egybehangzóbbak, mint az EM terekkel foglalkozók. A tanulmányok egy részében akár audi-

toros, akár vizuális paradigmát használva RT csökkenést találtak (Lorist és Tops, 2003; Tieges

és mtsai., 2004; Tieges és mtsai., 2006; Barry és mtsai., 2007; Kenemans és mtsai., 2010), de
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ismerünk olyan tanulmányokat is, amelyben a koffeinnek semmilyen RT-t módosító hatását nem

mutatták ki (Lorist és Tops, 2003). Az eltérő eredmények egyik lehetséges magyarázata a vizs-

gálati protokollban kereshető.

A koffein hatását vizsgáló tanulmányok egyik része fix, míg másik része testtömeg szerint

határozza meg az aktuális dózist. Egy fixen adott nagy dózis, mely lehet akár 400 mg is, túlsá-

gosan megnövelheti az éberségi szintet (Deslandes és mtsai., 2005). Az éberség viszont szoros

kapcsolatban áll teljesítménnyel. Ideális esetben a teljesítményünk akkor a legjobb, ha az ébersé-

günk az alacsony és magas szint között van egy meghatározott intervallumban. A két határérték

körüli éberség szuboptimális teljesítményben nyilvánul meg (Yerkes és Dodson, 1908). Vizsgá-

latunkban testtömeg szerint határoztuk meg a dózist és megerősítettük azokat az eredményeket,

melyek a koffein RT-t csökkentő hatásáról számolnak be, javítva így a kognitív képességeket.

Koffein és az UMTS tér kombinált hatását viszont nem tudtuk statisztikailag alátámasztani,

mivel sem az rANOVA, sem pedig a szummatív analízis nem adott szignifikáns különbséget az

UMTS és a kombinált kezelések között.

Eseményhez kötött kiváltott válasz elemzése. Az EKP analízis során mind konvencionális

mind pedig nem konvencionális módszereket is használtunk a P300-as komponens tulajdonsá-

gainak vizsgálatánál. Az Exp blokkban feltételezve az UMTS besugárzás akut hatását három

különböző analízist hajtottunk végre. Az első esetben az egész Exp blokkot egyben kezeltük, a

második esetben a deviáns ingermintázat alapján felbontottuk 6 egyenlő részre. A harmadik ana-

lízis pedig az egyedi trial módszer egy általunk módosított változatát alkalmaztuk. Mind a FAL,

mind pedig a AUC esetében szignifikáns kezelés főhatást kaptunk, viszont post hoc analízissel

csak a késői AUC-nál tudtuk kimutatni a koffein hatását. Eredményeink az irodalommal egyezést

mutatnak (Lorist és Tops, 2003; Brunyé és mtsai., 2010a; Brunyé és mtsai., 2010b; Giles és mt-

sai., 2012), miszerint a koffein csökkentette P300-as EKP görbe alatti területét, ami a memória

és figyelmi funkciók javulására utal (Picton, 1992; Martin és Garfield, 2006; Duncan és mtsai.,

2009).
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Az UMTS besugárzás hatását hasonlóan korábbi tanulmányokhoz, mi sem tudtuk igazol-

ni (Kleinlogel és mtsai., 2008a; Stefanics és mtsai., 2008). Igaz a három közül csupán egyben

(Kleinlogel és mtsai., 2008a) használtak vizuális-, míg a másik munkában (Stefanics és mtsai.,

2008) aktív auditoros paradigmát. Az utóbbi két tanulmányban a besugárzási blokk a feladat előtt

és után volt, viszont a jelen tanulmányunkban EEG felvétel a besugárzás alatt is volt.

Az STA analízis alkalmazásakor akut UMTS hatást nem tudtunk kimutatni sem önmagában,

sem pedig koffeinnel együtt kombinálva.

Koffeinnek más kémiai vegyülettel (ágenssel) való kombinált hatására már találtunk adato-

kat az irodalomban. A koffeint leginkább vagy az energiaitalokban található komponensekkel

(Kennedy és Scholey, 2004; Scholey és Kennedy, 2004; Adan és Serra-Grabulosa, 2010) vagy

alkohollal (Azcona és mtsai., 1995; Hirvonen és mtsai., 2000; Martin és Garfield, 2006) együtt

használták. Például Hirvonen és mtsai. (2000) 100 mg koffeint és 0,55 g/kg 10% (v/v)-os alkoholt

használtak. A vizsgált személyeknek dihotikus hallgatási feladatot kellett végrehajtani. A szer-

zők alkohol hatására megnövekedett MMN latenciát regisztráltak, amit a koffein ellensúlyozni

tudott.

Martin és Garfield (2006) 200 mg koffein és 1,89 ml/kg alkohol kombinációját tesztelték a

késői EKP komponensekre. Tanulmányukban a koffein csökkenteni tudta az alkohol által meg-

növelt P300 amplitúdóját, így növelni tudta a kortikális éberségi szintet. Igaz az előbbi tanul-

mányok mindegyike kimutatott kombinált hatást, de a kombinált ágensek egytől egyig kémiai

jellegűek voltak. Itt meg is mutatkozik a különbség az anyagok és az EMF terek között. Mi-

szerint az anyagoknak farmakokinetikájuk és jól leírt ligand-receptor sémájuk van, ellentétben

az EM terekkel (Chiabrera és mtsai., 2000). Továbbá a pszichoaktív anyagok metabolizálódnak,

az EM terek nem. Azonban az ismert hasonlóságok miatt (Blackman és mtsai., 1980; Fredholm

és mtsai., 1999) a jövőben a biológiai rendszer szempontjából hatékonyabb modulációjú (Juuti-

lainen és mtsai., 2011) terek alkalmazása szükséges, mellyel igazolhatjuk az EM tér lehetséges

hatását az idegi működésekre.

Jelen vizsgálatunk eredményei arra engednek következtetni, hogy az UMTS EM tér sem
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önmagában, sem pedig kombinálva koffeinnel nem képes elérni a biológiai hatáshoz szükséges

küszöbszintet.

A jelen eredmények ellenére az általunk kidolgozott modellrendszer alkalmas lehet további

(más modulációjú, mint például pulzusmodulált) környezeti elektromágneses terek ill. más pszi-

choaktív vegyületek hatásának egyértelmű igazolására, azaz elektrofiziológiai biomarkerek ke-

resésére. Továbbá a feltételezett javító tulajdonságok miatt az idős populáción, vagy neurodege-

neratív betegségekben szenvedőkön a fenti expozíciók alkalmazhatóságának lehetősége is fontos

egészségügyi szempont lehet. Állatkísérletes Alzheimer kór modellben kimutatták az elektro-

mágneses terek lehetséges neuroprotektív hatását (Arendash és mtsai., 2010).
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6. Az eredmények közös értelmezése

Az utóbbi évtizedekben a mobiltelefon előfizetések száma robbanásszerűen nőtt. Mint azt

már korábban említettük, a különböző mobiltelefon technológiák széles körű elterjedését nem

előzték meg olyan tanulmányok, melyek alapján bármilyen következtetést levonhatunk azok köz-

ponti idegrendszerre gyakorolt lehetséges hatásairól. Az utóbbi években azonban számos tanul-

mány született, melyben a 2. generációs (2G) mobiltechnológia (GSM) hatását vizsgálták. Az

eredmények eltéréseket mutatnak. Némely tanulmány az EM tér emberi kognícióra és EEG-re

gyakorolt módosító hatásáról számolt be, míg mások semmilyen hatást nem tudtak kimutatni.

A 3G UMTS technológia a GSM rendszerrel ellentétben számos technikai előnnyel bír (na-

gyobb sávszélesség, több végpont-csatlakoztatási lehetőség), így az újabb technológia átvette a

vezető szerepet. A GSM rendszerek biológiai hatásainak vizsgálatánál tapasztalt ellentmondá-

sok a kutatók figyelmét az UMTS rendszerek okozta lehetséges hatások kutatása felé irányította.

Ezért mi is arra kerestük a választ, hogy a 3. generációs UMTS típusú mobiltelefonos besugárzás

módosítja-e a magasabb szintű kérgi információfeldolgozási folyamatokat mind auditoros, mind

pedig vizuális viszonylatban. Munkánk során az egészségügy határértékeket betartva a lehető

legnagyobb kimeneti teljesítményt (2W) alkalmaztuk, mivel ha az EM térnek van bármilyen in-

formációfeldolgozást módosító hatása, akkor az ezen a beállítási szinten nagy valószínűséggel

kimutatható. Mindegyik vizsgálatunk alkalmával a telefon beépített antennáját kivezettük egy

patch antennára, melyet a fül mellé helyeztük, szimulálva a telefon valós használatát. Elemeztük

a spontán, nyugalmi EEG mintázatot. Továbbá megnéztük, hogy az UMTS EM tér módosítja-e

a kiváltott válaszok amplitúdóját, latenciáját és alakját.
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Méréseink során megvizsgáltuk, hogy a 30 perces UMTS besugárzás képes-e módosítani a

spontán EEG aktivitást. Az elemzéseket összesen 17 fő adatain végeztük. Az EEG felvétele-

ket úgy, mint a előzőekben bemutatott tanulmányban, a 30 perces valódi/ál besugárzás előtt és

után vettük fel 10-10 perc hosszan. Eredményeink arra engednek következtetni, hogy a 30 per-

ces UMTS típusú mobiltelefonos besugárzásnak semmilyen utóhatása nincsen a spontán EEG

aktivitásra egészséges populációban. Figyelembe véve az elmúlt évtizedben közölt nyugalmi

EEG-re vonatkozó eredményeket, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az újabb generációs

mobiltechnológiák, melyeknek modulációi merőben eltérnek a 2. generációs alacsony frekvenci-

ás pulzusmodulációtól, mérhetően nem képesek módosítani az alap agyi oszcillációkat nyugalmi

állapotban. Feltehetőleg a vivőfrekvenciának a módosítása semmilyen előnyös, vagy hátrányos

idegrendszerre gyakorolt hatással sem bír.

Második mérésünk során egy széles körben alkalmazott auditoros kakukktojás paradigmát

alkalmaztuk, mellyel az inger összeegyeztetési információfeldolgozó folyamatot kívántuk vizs-

gálni. Az auditoros eltérési negativitás kiváltását legegyszerűbb módon kakukktojás paradigmá-

val lehet elérni. Ehhez a vizsgálatban résztvevő személyek figyelme egyáltalán nem szükséges.

A szakirodalom tanulmányozásakor úgy találtuk, hogy több paradigmát is kidolgoztak, melyek-

kel MMN-t lehet kiváltani (Näätänen és mtsai., 2004). Ez a negatív EKP potenciál kb. 100-250

ms-al a deviáns inger bemutatása után jól láthatóan a standard ingerekre adott válaszokhoz ké-

pest elkülönülve jelentkezik (Duncan és mtsai., 2009). Ez az auditoros korai változásdetektálási

folyamat az agyban a szenzoros memóriában lévő szabályosságot méri össze az aktuálisan be-

érkező inger tulajdonságaival (MMN). Ha a deviáns inger frekvenciájában, intenzitásában vagy

egyéb más tulajdonságaiban különbözik a standardétól, akkor leginkább fronto-centrális elosz-

lással megfigyelhetjük az MMN hullámot (Näätänen és mtsai., 1978). Az információfeldolgozás

ezen lépése még az akaratlagos figyelemtől mentes. Az MMN hullámot több más későbbi kom-

ponens is követheti, melyek közül az egyik a P3a lehet. Mint a nevében is szerepel kb. 300 ms-al

a deviáns ingert követően jelenik meg szintén fronto-centrális eloszlással viszont, az MMN-hez

képest pozitív csúccsal. A potenciál a figyelmi váltás (shifting), akaratlagos figyelmi orientáció
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EEG-vel mérhető neurális korrelátuma.

Hasonló elrendezést alkalmazva, mint az előbb bemutatott vizsgálat során, 26 egészséges

vizsgálati személy adatait vizsgálva igazoltuk az MMN ill. a P3a fronto-centrális eloszlását.

Mindezek mellett teszteltük továbbá mind a standard, mind pedig a deviáns inger által kiváltott

P50, N100 és P200-as EKP-at is. A feladat során az auditoros ingerek csupán frekvenciájuk-

ban tértek el egymástól. A protokoll megválasztásánál ügyeltünk a korábbi irodalmi adatokkal

való összeegyeztethetőségre (Stefanics és mtsai., 2008), így az EEG felvételeket a valódi/ál be-

sugárzási idő előtt és után is rögzítettünk. Az EEG felvétel alatt, hogy a vizsgálatban résztvevők

figyelmét eltereljük a hangokról, dokumentum filmet vetítettünk le nekik. Az UMTS típusú be-

sugárzás időtartamát 30 percben határoztuk meg, mivel ez az idő egy hosszabb beszélgetésnek

felel meg.

Első körben az irodalmi adatokhoz hasonlóan (Light és mtsai., 2007; Duncan és mtsai., 2009)

igazoltuk a szignifikáns deviancia különbséget a három regisztrált középvonali elektród (Fz, Cz,

Pz) közül a Pz kivételével mindegyik elektródon. Továbbiakban megvizsgáltuk, hogy a 30 per-

ces besugárzás tudja-e módosítani és ha igen, akkor miként az EKP-kat. Igazolni tudtuk, hogy

a 30 perces 3. generációs UMTS típusú mobiltelefonos besugárzás semmilyen elváltozást nem

tud okozni a fent említett információfeldolgozási folyamatokban. Sem az automatikus változás-

detektálási folyamat neurális korrelátumait (MMN, P3a), sem pedig a külön standard és deviáns

ingerre megjelenő EKP-at. Eredményeink hasonlóak a korábbi hasonló tanulmányokhoz (Kwon

és mtsai., 2009; Kwon és mtsai., 2010a).

Mivel első vizsgálataink során nem tudtuk igazolni, hogy önmagában az UMTS tér képes-e

módosítani az információfeldolgozási folyamatokat az agyban, kidolgoztunk egy új interakcióra

alapuló vizsgálati modellt. Hipotézisünk az volt, hogy ha önmagában az UMTS térnek nincsen

kimutatható kognitív működésekre gyakorolt hatása, akkor a tér, ismert hatásokkal bíró neuroak-

tív anyaggal kombinálva, elérheti-e azt a - biológiai szempontból fontos - küszöbszintet, ami az

anyag stimuláló hatását módosítani tudja pro vagy kontra.

Ezek alapján kérdésünk volt, egy igazolt hatásokkal bíró, széles körben használt pszichoaktív
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vegyületet, a koffeint, interakcióba tudunk-e hozni az UMTS térrel. A koffeint, mint farmako-

lógiai kontrollt használtuk, hiszen tanulmányok sokasága igazolta a vegyület információfeldol-

gozásra gyakorolt élénkítő hatását. Feltételeztük, hogy a hatástalan, vagy esetleg a túl alacsony

hatásküszöbszinttel bíró UMTS tér kombinálva a jól ismert vegyülettel bármilyen kombinált és

mérhető hatást eredményezhet a vizuális információfeldolgozásban. Ennek vizsgálatára kidol-

goztunk egy olyan modellt, melynek a segítségével nem csak a feltételesen megjelenő leépülő,

hanem akár a felépülő hatásokat is igazolni tudjuk. Vizsgálatunk során egyszerű vizuális paradig-

mát alkalmaztunk, ahol a vizsgálati személyeknek a két különböző inger közül az alacsonyabb

valószínűséggel megjelenőt kellett jelezni. Eredményeink azt mutatják, hogy a 3 mg/kg koffein

gyorsítani képes a reakcióidőt és módosítja a P300 EKP alakját, jelezve ezzel, hogy a vegyület

növelni képes a memória funkciókat és a figyelmi teljesítményt ebben a vizuális kakukktojás pa-

radigmában. Szemben a koffeines kezeléssel a kombinált kezelés viszont sem a reakcióidőt, sem

pedig a P300 EKP-t nem tudta módosítani. Azonban ezek alapján nem tudtuk elvetni a nullhi-

potézist. Az eredmények ellenére nem tudjuk azt mondani, hogy az UMTS képes volt a koffein

javító hatását befolyásolni. Ugyanis a post hoc teszt semmilyen különbséget nem mutatott a kom-

binált és a koffeines kezelés között. Így a kombinált és a koffeines kezelés között sem volt kü-

lönbség. Ahhoz, hogy ezt az eredmény jobban alátámasszuk a már ismert és használt szummatív

modellt alkalmaztunk (Giard és Peronnet, 1999; Molholm és mtsai., 2002; Boll és Berti, 2009).

Viszont ennek a modellnek a statisztikai tesztje sem indokolja a nullhipotézis elvetését. Tehát

az UMTS tér a koffein információfeldolgozásra gyakorolt élénkítő hatását sem tovább javítani

sem, pedig rontani nem tudta. Továbbá az eredményeink - hasonlóan a korábbi tanulmányokhoz

(Kleinlogel és mtsai., 2008a; Kleinlogel és mtsai., 2008b; Stefanics és mtsai., 2008; Unterlechner

és mtsai., 2008) - igazolják, hogy önmagában a 15 perces UMTS típusú besugárzás semmilyen

hatást nem képes okozni sem a reakcióidőben sem pedig a P300 EKP tulajdonságaiban.

Összességében elmondható, hogy a nagyfrekvenciás teljesítményszabályozású UMTS típusú

tér sem önmagában sem pedig koffeinnel kombinálva nem képes módosítani sem az agyi aktivi-

tást (alap oszcillációs tevékenység, kiváltott válasz), sem pedig a reakcióidőt. Saját és az irodalmi
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eredmények alapján elmondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel a vivőfrekvencia önmagában nem

elég ahhoz, hogy módosítani tudja a nyugalmi EEG aktivitást. Így manapság egyre fontosabbá

válik a modulációnak a kérdése és szerepe (Juutilainen és mtsai., 2011). Hiszen a GSM rend-

szerek szemben az UMTS jellel 217 Hz-es vagy alacsonyabb pulzussal adják le a teljesítmény,

amely módosíthatja az EEG frekvenciatartományok amplitúdóit (van Rongen és mtsai., 2009;

Kwon és Hämäläinen, 2011;). Fontos azonban megjegyezni, hogy a tanulmányok egy része fals

pozitív eredményt adott, mivel az elemzés során mellőzték a többszörös összehasonlítás mód-

szerét (Kwon és Hämäläinen, 2011). Viszont az UMTS tér egyértelmű hatástalan voltának több

magyarázata is lehet. Az egyik, hogy az UMTS tér modulációja vagy teljesítménye nem tud-

ja elérni azt a küszöbszintet, ami már bármilyen biológiai szempontból releváns hatást váltana

ki. A másik lehetséges magyarázat az ú.n. kT problémával írható le. A tétel alapján elmondhat-

juk, hogy az UMTS hatás energiája kevesebb, mint a besugárzott rendszer részecskéinek Brown

mozgásból eredő termális zaja. Azaz a vizsgált rendszer termális energiája jóval nagyobb, mint

az annak egyensúlyi állapotából kizökkenteni igyekvő térnek az energiája. Eredményeink össze-

vetése alapján elmondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel csak a biológiai szempontból fontos

modulációk képesek bármilyen hatást kiváltani függetlenül a vivőfrekvenciától.
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7. Összefoglalás

Napjainkban mobiltelefonok életünk szerves részét képezik, hiszen 2014-re a világban kö-

zel 7 milliárd mobil-előfizetés van1. A telefonok fejhez való közelsége miatt a használók feje

magas frekvenciás elektromágneses (EM) tér hatásának van kitéve, mely elektromos és ezáltal

fiziológiai elváltozásokat okozhat az agyban. Habár számos tanulmány vizsgálta a különböző

mobiltelefonok keltette EM tér agyi funkciókra gyakorolt hatását, az eredmények ellentmondó-

ak. Továbbá a 3. generációs (3G) UMTS típusú sugárzás magasabb idegi működésekre gyakorolt

hatásait csak kevés tanulmány vizsgálta.

Jelen munkánkban arra kerestük a választ, hogy a 3G UMTS mobiltelefonos besugárzás mi-

ként tudja módosítani a kognitív funkciók elektrofiziológiai és magatartásbeli korrelátumait. Az

első vizsgálatban az UMTS EM tér spontán agyi aktivitásra gyakorolt hatásait vizsgáltuk, mely az

aktuális tudati állapot érzékeny mérője. Azonban a mobiltelefon nem tudta módosítani az EEG

frekvenciatartományok főbb amplitúdóit. A második mérésben az UMTS EM tér automatikus

változásdetektálásra (MMN) és automatikus figyelmi váltásra (P3a) gyakorolt hatásait vizsgál-

tuk. Összhangban az irodalommal mi sem tudtuk igazolni, hogy az UMTS tér hatással lenne az

auditoros információfeldolgozásra. A harmadik vizsgálatban azzal a hipotézissel éltünk, hogy

ha az UMTS EM tér önmagában az agyi fiziológiát nem képes módosítani, akkor esetleg más,

nem EM környezeti ágensekkel még mindig additív, vagy szinergista módon serkentő interakci-

óba léphet, mely a sejtszintű funkciókat tekintve hasonló lehet az EM térrel. Ennek vizsgálatára

kifejlesztettünk egy új mérési módszert. Így tesztelni tudtuk a hipotézisünket a magasabb ren-
1
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2014/stat_page_all_charts_

2014.xls
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dű vizuális információfeldolgozási folyamatokra. Esetünkben a koffeint választottuk, mivel ez a

leggyakrabban használt központi idegrendszeri stimuláns, továbbá napi szinten előfordul, hogy

koffein tartalmú terméket fogyasztunk és közben használjuk a telefonunkat. A vizsgálati ered-

ményeink nem igazolják, hogy az UMTS EM tér módosítani tudja a koffein stimuláló hatását a

vizuális rendszerben.

Összességében elmondhatjuk, hogy egyrészt az akut, jól kontrollált UMTS besugárzás önál-

lóan nem képes módosítani az információfeldolgozás magatartásbeli és fiziológiai korrelátumait.

Így a kognitív teljesítményt és a spontán EEG-t, auditoros és vizuális kiváltott válaszokat. To-

vábbá az EM tér nem képes módosítani a koffein élénkítő hatásait sem pro sem kontra. A negatív

eredmények interpretálásakor két fajta megközelítéssel élhetünk. Az egyik, az általunk használt

EM tér 1) teljesítményének alacsony volta és/vagy 2) hatástalan modulációja, mely nem képes

elérni azt az idegi működés szempontjából fontos küszöbszintet, ami biológiai hatást válthatna

ki.

Habár az UMTS EM tér nem tudta módosítani az információfeldolgozást - a GSM tanulmá-

nyoknál tapasztalt fiziológiai hatások miatt - egyértelműen nem tudjuk kijelenteni, hogy a mobil-

telefonok keltette EM térek nem módosítják az agyi információfeldolgozási folyamatokat. Ennek

tükrében mindenképpen további tanulmányok elvégzése szükséges, melyekben különböző kime-

neti EM teljesítményeket és modulációkat kellene vizsgálni önmagukban vagy más környezeti

ágensekkel kombinálva.
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8. Summary

Telecommunication, especially mobile phones (MP) are integrated in our daily life. To date

there are an estimated 7 billion MP subscriptions globally1. Because of the proximity of the MP

to the user’s head, the brain is exposed to high frequency electromagnetic fields (EMF) which

may cause electric and physiological interference with brain function. Although a large number

of scientific studies have already investigated the effects of different MP related EMF expos-

ures [continuous wave, Global System for Mobile Communications (GSM), Universal Mobile

Telecommunications System (UMTS)] on the human brain the findings so far make the field

apparently non-converging and sometimes contradictory. In addition, only a few studies have

investigated the possible effects of the recently emerged third generation (3G) UMTS telecom-

munication signal on higher order human brain functions.

In the present research we investigated the possible effects of 3G UMTS mobile phone like

exposure on electroencephalography (EEG) and behavioral measures of human cognitive functi-

on. In the first experiment, the effects of the UMTS exposure were tested on spontaneous EEG

which is a precise measurement of the actual mental state. We found no modulatory effects of the

UMTS EMF on the amplitudes of major frequency bands in the EEG. In the second experiment,

the effects of 3G UMTS exposure were investigated on EEG correlates of automatic deviance de-

tection and automatic attention shifting indexed by the event related potentials (ERP) MMN and

P3a. In line with previous findings of other laboratories we did not find any measurable modula-

tory effects of the 3G UMTS signal on auditory information processing. In the third experiment,
1
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2014/stat_page_all_charts_

2014.xls
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we further hypothesized that if the 3G UMTS signal itself does not alter brain physiology it may

still interact with environmental factors other than the EMF which may result in additive or syn-

gergistic excitatory effects in the level of the neurons. Thus, we developed a new experimental

design to test the possible interaction of 3G UMTS exposure and a neuropharmacological inter-

vention on higher order visual information processing. Here, caffeine was chosen, because it is

one of the most widely consumed stimulants to the central nervous system and, in addition, it

is common to take caffeine containing beverages (coffee, tea) and make phone calls at the same

time on the daily basis. The present results indicate no effects of 3G UMTS exposure in mo-

dulating known stimulant action of caffeine on reaction time or P300 ERP correlates of visual

information processing.

In conclusion, 3G UMTS exposure alone does not alter cognitive performance and brain

physiology indexed by spontaneous EEG, auditory or visual event related potential and reaction

time. Furthermore, the 3G UMTS mobile phone signal does not interact additively with known

behavioral or neurophysiological effects of caffeine.

The possible explanations of the present findings may be that the UMTS signal has 1) low

output levels and/or 2) an ineffective modulation type to reach the threshold for observable bio-

logical effects. Although the present results do not confirm any measurable UMTS MP effects on

information processing in the brain, based on known physiological effects of the GSM MP sig-

nal, MP EMFs, in general, cannot be considered as biologically ineffective. Thus, we suggest that

more research is needed to draw a final conclusion on whether and how different EMFs may cau-

se interactive effects with brain function either alone or in combination with other environmental

factors.
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Stefanics, G., Kremláček, J., Czigler, I. (2013). Visual mismatch negativity: a predictive coding

view. Frontiers in human neuroscience, 8:666–666.

Stefanics, G., Thuróczy, G., Kellényi, L., Hernádi, I. (2008). Effects of twenty-minute 3G mobile

phone irradiation on event related potential components and early gamma synchronization in

auditory oddball paradigm. Neuroscience, 157(2):453–462.

Summerfield, C., Wyart, V., Johnen, V. M., de Gardelle, V. (2011). Human scalp electroencep-

halography reveals that repetition suppression varies with expectation. Frontiers in Human

Neuroscience, 5(67).

Sutton, S. S., Braren, M. M., Zubin, J. J., John, E. R. E. (1965). Evoked-potential correlates of

stimulus uncertainty. Science, 150(3700):1187–1188.

Tieges, Z., Richard Ridderinkhof, K., Snel, J., Kok, A. (2004). Caffeine strengthens action moni-

toring: evidence from the error-related negativity. Brain Research Cognitive Brain Research,

21(1):87–93.

Tieges, Z., Snel, J., Kok, A., Wijnen, J. G., Lorist, M. M., Richard Ridderinkhof, K. (2006). Caf-

feine improves anticipatory processes in task switching. Biological Psychology, 73(2):101–

113.

Uhlhaas, P. J., Singer, W. (2010). Abnormal neural oscillations and synchrony in schizophrenia.

Nature Reviews Neuroscience, 11(2):100–113.

Umbricht, D., Krljes, S. (2005). Mismatch negativity in schizophrenia: a meta-analysis. Schizo-

phrenia Research, 76(1):1–23.

Umbricht, D. D., Koller, R. R., Schmid, L. L., Skrabo, A. A., Grübel, C. C., Huber, T. T., Stassen,

H. H. (2003). How specific are deficits in mismatch negativity generation to schizophrenia?

Biological Psychiatry, 53(12):1120–1131.

Unterlechner, M., Sauter, C., Schmid, G., Zeitlhofer, J. (2008). No effect of an UMTS mobile

phone-like electromagnetic field of 1.97 GHz on human attention and reaction time. Bio-

electromagnetics, 29(2):145–153.

89



van Dijk, H., Schoffelen, J.-M., Oostenveld, R., Jensen, O. (2008). Prestimulus oscillatory ac-

tivity in the alpha band predicts visual discrimination ability. The Journal of Neuroscience,

28(8):1816–1823.

van Rongen, E., Croft, R., Juutilainen, J., Lagroye, I., Miyakoshi, J., Saunders, R., de Seze, R.,

Tenforde, T., Verschaeve, L., Veyret, B., Xu, Z. (2009). Effects of radiofrequency electromag-

netic fields on the human nervous system. Journal of Toxicology and Environmental Health,

12(8):572–597.

Vecchio, F., Babiloni, C., Ferreri, F., Curcio, G., Fini, R., Del Percio, C., Rossini, P. M.

(2007). Mobile phone emission modulates interhemispheric functional coupling of EEG alpha

rhythms. European Journal of Neuroscience, 25(6):1908–1913.

Worden, M. S., Foxe, J. J., Wang, N., Simpson, G. V. (2000). Anticipatory biasing of visuospa-

tial attention indexed by retinotopically specific alpha-band electroencephalography increases

over occipital cortex. The Journal of Neuroscience, 20(6):RC63.

Yerkes, R. M., Dodson, J. D. (1908). The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-

formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18(5):459–482.

90



11. Saját publikációs jegyzék

A disszertáció témakörében készült publikációk

1. Trunk, A., Stefanics, G., Zentai, N., Kovács-Bálint, Zs., Thuróczy, Gy., Hernádi, I. (2013).

No effects of a single 3G UMTS mobile phone exposure on spontaneous EEG activity, ERP

correlates, and automatic deviance detection. Bioelectromagnetics, 34(1):31–42. IF: 1,859

2. Trunk, A., Stefanics, G., Zentai, N., Bacskay, I., Felinger, A., Thuróczy, Gy., Hernádi,

I. (2014). Lack of interaction between concurrent caffeine and mobile phone exposure

on visual target detection: An ERP study. Pharmacology, Biochemistry and Behavior,

124C:412:420. IF: 2.82

Disszertáció alapjául szolgáló előadások
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5#A#disszertációk#és#egyéb#tipusú#idézők#nélkül#számolva#(részletek)# # # # # # #
 
 
 
 



Doktori értekezés benyújtása és nyilatkozat a dolgozat eredetiségéről

Alulírott 
név: Trunk Attila
születési név: Trunk Attila
anyja neve: Grészló Anna 
születési hely, idő: Mohács, 1984.06.23.
A harmadik generációs rádiófrekvenciás elektromágneses terek hatása a kognitív 
idegrendszeri működésekre
című doktori értekezésemet a mai napon benyújtom a(z) 
Doktori Iskola: Biológiai Doktori Iskola
Témavezető(k) neve: Dr. Hernádi István

Egyúttal nyilatkozom, hogy jelen eljárás során benyújtott doktori értekezésemet
- korábban más doktori iskolában (sem hazai, sem külföldi egyetemen) nem nyújtottam be,
- fokozatszerzési eljárásra jelentkezésemet két éven belül nem utasították el,
- az elmúlt két esztendőben nem volt sikertelen doktori eljárásom,
- öt éven belül doktori fokozatom visszavonására nem került sor,
- értekezésem önálló munka, más szellemi alkotását sajátomként nem mutattam be, az irodalmi 

hivatkozások egyértelműek és teljesek, az értekezés elkészítésénél hamis vagy hamisított 
adatokat nem használtam.

Dátum: Pécs, 2014.11.18.
................................................... 

doktorjelölt aláírása


