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1. Lineáris és nem lineáris szinkronizációs 
mechanizmusok idő- és térbeli változásainak jellemzői 

1.1. Értekezés célkitűzései 
Az idegrendszer, azon belül is elsősorban az agy működése, a felépítő idegsejtek 

kommunikációja közben elektromos jelenségek és változások zajlanak. E tevékenység 

következtében létrejövő elektromágneses tér mérése az agyműködés megismerésének 

páratlan lehetőségét kínálja, mert az EEG és MEG technikán nem invazívek és olyan időbeli 

felbontásuk olyan, mellyel a képalkotó eljárások elvi akadályok miatt soha nem fognak 

rendelkezni. Az előnyök megtartása miatt lényeges elvárás bármilyen EEG elemző 

módszerrel szemben, hogy megőrizze az idői felbontást, ne pedig elveszítse azt. Az elemző 

metódusok közül az adatsorok közötti együttváltozást mérő eljárások lehetőséget teremtenek 

arra, hogy a különböző területek kooperációját követhessük, hogy jobban megismerhessük a 

neuronális hálózatokat, hiszen úgy tűnik, hogy a neuronális hálózatok és azok aktiválódása az 

agy alapvető működési módját jelentik (Valera és munkatársai, 2001). 

A különböző elvezetéseken mért adatsorok közötti kapcsolat számszerűsítésére 

sokféle módszer ismert (Quiroga és mtsai, 2002 illetve Stam, 2005). Ezek egyike a lineáris és 

nemlineáris interdependeciát vizsgáló eljárások közé tatozó szinkronizációs valószínűségi 

együttható, mely eredetileg a csatornapárok közötti együttváltozás valószínűségének idői 

változását követi (Stam, van Dijk, 2002), de ebben a formában szinte egyetlen vizsgálat sem 

használta. Az együttható általánosan elterjedt használati módja az egy próba során kapott 

összes lehetséges érték átlagolása (Stam és mtsai, 2002; Stam, 2004; de Briun és mtsai, 2004) 

mellyel az idői - és a téri felbontása egyaránt elveszik.  

Jelen értekezés egyik célkitűzése a szinkronizációs valószínűség módszer idői 

tengelyének alaposabb vizsgálata. Elemzések célja, hogy jobban megismerjük az mutató 

viselkedését mind változatlan, mind időben változó erősségű kapcsolat esetén, valamint a 

számítás során alkalmazott paraméterek megválasztásának következményeit. 

1.2. A szinkronizációs valószínűség módszerének vizsgálata 
A vizsgálathoz szimulációs eljárást alkalmaztunk, melynek során különféle, szinusz 

jelek és hozzáadott zaj keverékéből előállított adatsorok segítségével elemeztük a metódus 

viselkedését.  
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Elemzéseket végeztünk az adatsorok közepén, illetve azok végein változatlan és 

változó erősségű kapcsolat esetén is. A kapcsolat erősségét a hozzáadott zaj terjedelmének 

változtatásával értük el.  

1.3. Eredmények 
Megállapítottuk, hogy az adatsorok közötti változatlan erősségű kapcsolat esetén sem 

konstans érték a szinkronizációs valószínűség eredményeinek idői tengelye. Hat alszakaszt 

sikerült azonosítani, melyek során az elemzés eltérően viselkedik. Ezen szakaszok során az 

elemzés folyamata, tényleges paraméterei, ezzel együtt eredményei és azok megbízhatósága 

is változik. 

Az adatsorok közötti kapcsolat erősségének megváltozását az eljárás műtermékek 

megjelenésével együtt jeleníti meg. A kapcsolat erősségének növekedését túlzott mértékű 

növekedéssel, majd annak korrigálásával jeleníti meg. A vizsgálat során feltárt 

jellegzetességek okait elemezve elmondhatjuk, hogy a csökkenésre is hasonlóan fog reagálni 

az elemzés, vagyis – paradox módon – azt is kezdeti növekedéssel fogja jelezni. 

Mindegyik vizsgált paraméter megváltoztatása képes megváltoztatni a végeredményt 

akkor is, ha a kiindulási adatok nem változnak. A három mutató kölcsönös viszonya is nagy 

jelentőséggel bír, és meghatározásukra más-más irányelvek alkalmazhatóak az egyes 

szakaszokban. Stam módszerének egyik legtöbb gondot okozó paramétere a referencia 

valószínűség. Ez az egyszerű, szinte mindig 5%-on tartott paraméter nagyban befolyásolja, 

hogy milyen méretű keresési ablakkal dolgozhatunk az elemzés során, s egyben a legtöbb 

műtermék forrását is jelenti. 

A fenti vizsgálatok alapján javaslatokat tettünk a Stam-féle szinkronizációs 

valószínűség alkalmazására, mely kiterjed a paraméterek egymáshoz illetve a vizsgálat 

tevékenységhez képesti meghatatározására. Továbbá szelektív átlagolást javasoltunk az 

eredmények feldolgozásakor azon szakaszok kizárására, melyekben a műtermékek 

megjelenése elkerülhetetlen. 

1.4. Módszertani fejlesztés 
A feltárt jellemzőkből kiindulva kísérletet tettük a hiányosságok kiküszöbölésére. 

Mivel a legtöbb probléma forrása egyértelműen a referencia paraméter, illetve ezen 

százalékos mutató használatából, és a vizsgált pontok számának változásából eredő 

elengedhetetlen kerekítés, így a fejlesztés során elsődleges cél ezen mutató kiiktatása, vagy az 

elemzett pontok számának változatlan szinten tartása.  
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Két módszerváltozatot hoztunk létre. Az egyik esetben a két keresési ablak helyett 

egyetlen alkalmazását javasoljuk. Az elemzést azonban kétszer végeznénk el, egyszer az 

eredeti adatokon, másodszor az időben megfordított adatsoron. A végleges értéket a két 

adatsor súlyozott átlaga adná. A második módszerváltozat esetében a számítási metódus 

megváltoztatását javasoltuk. A fázistérben ábrázolt állapotpontok egy referencia ponttól mért 

távolságának két adatsor közötti együttváltozását korrelációval határozná meg az új módszer, 

az eredeti eljárás referencia százalék számítása helyett. Ezzel az átalakítással az eljárás elve 

nem változik, az érték számításában azonban miden pont részt vesz, a mutató megbízhatósága 

erősödik és nincs szükség kerekítésre. Ezt az eljárási módot korrelációval számított 

szinkronizációs mutatónak neveztük el. 

1.5. A módszerváltozatok vizsgálata, és a vizsgálat eredményei 
Az újonnan létrehozott módszerváltozatokat ugyanolyan körélmények között 

vizsgáltunk, mint az eredeti eljárást.  

Az eredmények azt mutatták, hogy a létrehozott változatok megbízhatóbban, 

kevesebb hibával követik az adatsorokban megjelenő szinkronizációs változásokat. A 

korrelációval számolt mutató a paraméterek megválasztására kevésbé érzékeny, továbbá a 

humán EEG-nek megfelelő jel/zaj tartományban jobb felbontással rendelkezik. Mindezek 

alapján az eredeti szinkronizációs valószínűségi mutató robusztus változatának tartjuk. 

2. Mentális aritmetika 

2.1. Értekezés célkitűzései 
A számolás, mentális aritmetika, számok jelentésének feldolgozása, mentális 

reprezentációja mind az elmúlt évtizedben, évtizedekben intenzíven kutatott területek közé 

tartoztak. Az összeadási feladatok egészen konkrét megoldási sémáját kínálja Widaman és 

Geary elképzelése (Widamen és mtsai, 1989; Geary és Widaman, 1992). Az általuk felállított 

modell egyik kezdeti lépése szerint az összeadási feladatokat mindig a legnagyobb számpár 

összeadásával (pontosabban az eredmény közvetlen előhívásával) kezdjük. Az összeget a 

későbbiek során egyesével növeljük a többi tagnak megfelelő értékkel. Az értekezés egyik 

célja ezen predikció ellenőrzése. 

Több tényező utal az aritmetikai feladatok megoldása során és az egocentrikus 

mentális forgatási feladatok során mért teljesítmény kapcsolatára. Mind a számolás, mind a 

mentális forgatás azon feladatok közé tartoznak, melyekben a férfi vizsgálati személyek 
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általában felülmúlják a nők teljesítményét (pl: Seurinck és mtsai, 2004). Diszkalkuliás 

gyerekek (Karádi és mtsai 2001) és serdülők (Soltész, 2003) esetében is rosszabb 

teljesítményt mutatottak ki a vizsgálatok az egocentrikus forgatás során. Gerstmann 

szindróma tünetei között mind a számolási zavar, mind a jobb-bal tévesztés szerepel (Mayer 

és mtsai, 1999). Fiatal felnőttekkel folytatott viselkedéses vizsgálatunk során a számolási 

feladat mellett forgatási feladatot teljesítménymutatóinak kapcsolatát is vizsgáltuk. 

2.2. Alkalmazott módszerek 
Viselkedéses vizsgálat keretében ellenőriztük, hogy az összeadandók csökkenő 

sorrendje mellett valóban javul-e feladatmegoldási teljesítmény, hatékonyabb esetleg 

eredményesebbé válik-e.  

A résztvevő személyek feladata a képernyőn megjelenő összeadási feladatokat 

verifikálása volt. Ugyanazon tagokból álló összeadásokat több sorrendben is bemutattuk a 

próbák során. A vizsgálat egyik változatában az összeadandókat késleltetve jelentek meg, az 

instrukció mellett ezzel is arra ösztönözve a résztvevőket, hogy a számokat jobbról balra, a 

bemutatás sorrendjében adják össze. 

A matematikai feladatok mellett mentális forgatási feladatokat is végzetek a 

résztvevők. Egocentrikus feladat során komputer animált kezekről kellett eldönteniük, hogy 

megegyezőek-e, vagy egymás tükörképei. Az allocentirkus forgatás során kockákból álló 

tárgyak esetében kellett ugyanezen döntést meghozniuk. 

2.3. Eredmények 
A Widaman-Geary modellből következő predikciót nem sikerült megerősíteni, 

csökkenő sorrendben megjelenő összeadandók esetén a művelet elvégzése nem hatékonyabb, 

nem eredményesebb, sőt tovább tart összeadni számokat, mint nem csökkenő sorrendben. 

Vagyis megállapíthatjuk, hogy a résztvevők nem alakították át a tagokat csökkenő sorrendbe 

az összeadások kezdete előtt. A reakcióidők elemzése szerint nincs olyan sorrend a vizsgáltak 

között, mely minden összeadandó esetén jobb teljesítménnyel járna. Mivel a tagok egyedi 

kombinációja befolyásolta, hogy milyen sorrendben a leghatékonyabb elvégezni az 

összeadási műveletet, kétségesnek tartjuk, hogy a létezne olyan sorrend, amelybe személyek 

mindig átalakítják az összeadandó tagokat. Eredményeink alapján bizonyítható ugyanakkor, 

hogy a személyek kihasználták az összeadás asszociatív tulajdonságát. Vagyis a személyek 

élnek a sorrend átalakítás lehetőségével, de nagyobb változatossággal és rugalmassággal, 

mint az Widaman, Geary feltételezte. 
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Vizsgáltuk továbbá a tizedeshatár átlépésének következményeit, a reakcióidőre 

gyakorolt hatásait. A határ átlépése mérhető reakcióidő többletet okozott, azonban nem 

akkor, amikor az első maradék megjelent, vagyis nem 19 és 20 között, hanem akkor, amikor 

az egyes helyiérték nulláról egyre váltott, vagyis 20 és 21 között. 

A vizsgált csoportban nem sikerült egyértelműen kimutatni az összeadási és a 

mentális forgatási feladatokban mért teljesítmény kapcsolatát. A reakcióidők függetlennek 

bizonyultak az egész mintát elemezve. Ugyanakkor a férfiak alcsoportja gyorsabb a nőknél a 

számolás és az egocentrikus forgatás közben is. Eredményesség tekintetében kimutatható a 

kapcsolat a kézmodellek forgatása közbeni pontosság és a számolási pontosság között. 

2.4. Elektrofiziológiai vizsgálat és célkitűzései 
A viselkedéses vizsgálatban részt vett személyek adatainak elemzése során eltérő 

válaszmintázattal rendelkező alcsoportokat azonosítottunk. Az alcsoportok közül kettőt 

vontunk be az elektrofiziológiai vizsgálatba, e két csoport megegyező eredményességgel, de 

eltérő hatékonysággal oldotta meg az algebrai feladatokat. EEG kutatás célja a magasabb 

hatékonyság hátterének vizsgálata. 

2.5. Elektrofiziológiai vizsgálat módszerei 
Az alkalmazott feladat a viselkedéses vizsgálata feladatának adaptációja volt, ennek 

során is egyjegyű összeadandókat tartalmazó egyenleteket kellett verifikálniuk a 

résztvevőknek. Az összeadandók számának változtatásával (három illetve négy tag) kétféle 

nehézségű feladatsort alakítottunk ki. 

A regisztrátum feldolgozása során hagyományos eseményhez kötött potenciálok 

(EKP) mellett eseményhez kötött spektrumváltozást (ERSP) is mértünk, mind az inger 

megjelenéséhez, mind a válaszadáshoz szinkronizálva. 

2.6. Eredmények 
A reakcióidő és találati arány elemzések validálták a korábbi válogatás helyességét, 

valóban olyan csoportokat hasonlítottunk össze, melyek eltérő idő alatt ugyanannyi helyes 

választ adnak. 

Az EKP eredmények elemzésének összefoglalásaként megállapítottuk, hogy a 

csoportok közötti különbség jellege olyan, melyre az átlagoláson alapuló kiváltott potenciál 

technika kevésbé érzékeny. 

A gyorsabban válaszoló csoport az inger megjelenése utáni 500-1000 ms során 

parietális alfa (10-12 Hz) spektrum növekedéssel jellemezhető, míg a lassabb csoport 
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esetében az alapvonalhoz közeli érték mérhető. A gyorsabb csoport továbbá nagyobb mértékű 

béta (20-25 Hz) teljesítmény sűrűség spektrum csökkenéssel jellemezhető a centro-parietális, 

parietális területek felett, enyhe bal oldali túlsúllyal. Szakirodalmi adatok alapján (Sauseng, 

2005; Klimesch, Sauseng és Hanslmayr, 2007) úgy véljük, hogy az alfa sávban tapasztalat 

változások folyamat specifikus gátlási folyamatok jeleként értelmezhetőek. E folyamatokról 

feltételezzük, hogy a bejövő információ átalakításához, manipulációjához kapcsolódnak, 

vagyis egy olyan feladatmegoldási stratégia elektrofiziológiai korrelátuma, mely a 

számjegyek felbontásán, a feladat átalakításán alapul. Részben e stratégia gyakoribb, 

eredményesebb használata állhat a gyorsabb csoport hatékonysága mögött. A béta 

tevékenység csökkenését a parietális régió aktivációjának tulajdonítjuk, mely ennek 

megfelelően nagyobb mértékben aktiválódik a gyorsabb csoportban. Ezen aktivációhoz 

társítható kognitív funkció azonosításában további vizsgálatok és forrásanalizáló technikák 

segíthetnek. 

Az összeadandók számának emelése az ingerek megnövekedett komplexitásán 

keresztül a vizuális feldolgozáshoz köthető korai EKP komponens, és az okcipitális terület 

felett mérhető lassúhullámú tevékenység megváltozását okozta. 

A válaszadást megelőzően négy összeadandó esetén fokozott frontális és parietális 

alfa deszinkronizáció volt mérhető. Az alfa spektrum csökkenés a széleskörűen elfogadott 

értelmezés szerint a fokozódó memóriaterhelés elektrofiziológiai korrelátuma (Klimesch, 

1999; Klimesch, Sauseng, Hanslmayr, 2007). Ezen elképzelést jelen adatok is támogatják, a 

több összeadandóval végzett művelet nagyobb terhelés jelent a rövidtávú memória számára, 

több részeredményt kell kezelni, több részfolyamatot kell kontrollálni, ellenőrizni. 

A vizsgálat módszertani tanulságai közül fontosnak tartjuk kiemelni azt, hogy az EEG 

regisztrátumban meglévő különbségek és hatások olyan jellegűek voltak, amelyekre a 

hagyományos EKP technika csak részben, vagy egyáltalán nem érzékeny. A vizsgált 

folyamatok jellegéből adódóan az elemzett szakaszok hosszúak, az EEG válaszok 

fáziskötöttsége pedig a szinkronnak választott eseménytől távolodva gyorsan romlik. Ilyen 

körülmények között az idő-frekvenciaelemzés hasznos és új eredményekkel szolgált. 

Eredményeink alapján a hagyományos frekvencia elemzéseket nem tartjuk célravezetőnek a 

számolási folyamatok vizsgálatakor, hiszen az például az alfa sávban egyaránt mérhettünk 

szinkronizációt és deszinkronizációt is, melyek egyetlen, időtengely nélküli átlagos értékben 

kiolthatták volna egymást. Vizsgálatunk alapján az idő-frekvenciaelemzés alkalmazását az 

aritmetikai feladatok vizsgálata területén a továbbiakban is indokoltnak tartjuk. 
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3. Korrelációval számolt szinkronizációs valószínűségi 
mutató alkalmazása kognitív feladatok végrehajtása 
közben elvezetett humán EEG regisztrátum esetében 

3.1. Célkitűzések, módszerek 
A doktori értekezés további célja a korábbiak során létrehozott, s tesztadatokon 

megbízhatónak bizonyult korrelációval számolt szinkronizációs mutató alkalmazása valódi 

adatsorok esetében. Az elektrofiziológia vizsgálat során leírt körülmények között rögzített 

humán EEG regisztrátum elemzésére került sor. A vizsgálati csoportokat legjobban 

lekülönítő alfa tevékenység szinkronizációs vizsgálatát végeztük el. Felhasználtuk mind az 

átlagos együttható értéket, mely egy adott csatorna és az összes többi közötti átlagos 

szinkronizációt jelenti, mind a csatornapárok közötti értékeket. Ez utóbbi elemzést a változás 

középpontját jelentő Pz csatorna esetében végzetük el. Az idői tengely felhasználásának 

köszönhetően, eseményhez kötött szinkronizációt vizsgálhattuk. 

3.2. Eredmények 
A gyorsabb csoport esetében a parietális és a frontális területek közötti megnövekedett 

együttváltozási valószínűséget sikerült azonosítani. Az alfa spektrum növekedésével együtt 

bekövetkező jelenséget egy fronto-parietális hálózat működésének jeleként értelmezzük. 

Feltételezésünk szerint ez a hálózat felülről lefelé irányuló folyamatokban involvált, mely a 

már korábban bemutatott számjegy felbontással, feladat átalakítással járó stratégia 

megvalósítását, ellenőrzését, irányítását jelentheti. 

A kialakított új elemző eljárás a valódi adatokon is jól teljesített, értelmezhető 

adatokkal járult hozzá a korábbi eredményekhez. Mindezek alapján módszerváltozat 

kialakítását sikeresnek ítéljük, további alkalmazását megfontolásra érdemesnek tartjuk. 
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