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1. BEVEZETÉS 

 

1.1. Demenciák, Alzheimer-kór 

 A demencia az idős populáció körében előforduló egyik leggyakoribb betegség. Az 

Európai Unióban 2006-ban a demenciában szenvedők száma 7,3 millió volt, hazánkban ez 

mintegy 200 ezer idős, demens beteget jelent (Tariska, 2000). A legfrissebb epidemiológiai 

adatok 2009 szeptemberéből származnak, és világszerte 35 milliónál is többre becsülik a 

betegek számát (Alzheimer Europe, 2009). Évente ez a szám több mint 4 millióval nő, vagyis 

mintegy 7 másodpercenként diagnosztizálnak egy-egy új esetet (Ferri et al., 2005). 

 A demenciák előfordulása az életkorral nagyon gyorsan emelkedik: az 50-59, 60-69, 

70-79 és a 80 év feletti korosztályokban rendre 7%, 29%, 39% és 55%. Ebből következik, 

hogy a betegség a nyugati társadalmakban a jövőben még súlyosabb problémákat fog 

felvetni, hiszen ezekben az országokban a népesség átlagos életkora fokozatosan növekszik  - 

hazánkban  jelenleg a 60 év felettiek aránya 22%, 2030-ra ez várhatóan megközelíti a 30%-

ot, a teljes népesség csökkenése mellett. 

 Az Európai Unió egészére vetítve a kilátások még borúsabbak: a demenciában 

szenvedők számának 20 évenkénti duplázódását prognosztizálják, számuk tehát 2030 körül 

elérheti a 15 milliót (Alzheimer Europe, 2009, Wancata et al., 2003).  

 A demencia következményeiben az egyénen és családon túl kihat nemcsak a 

társadalomra, de a gazdaságra is. A becslések jelenleg 180 milliárd Eurós évi költséget írnak 

le az EU-ban, ami 2030-ra várhatóan 250 milliárd Euróra növekedik majd. Magyarországon 

ez 2008-ban nagyságrendileg 1 milliárd Eurót jelentett, aminek 75%-a direkt egészségügyi 

költség (intézményi ápolás, gyógyszerek, diagnosztika) volt, 25%-a pedig indirekt, mint 

amilyen az otthoni ápolással járó idői és anyagi ráfordítás.  

 A demencia a beteg életének szinte minden területét, így társas viszonyait, 

döntésképességét is érinti, így természetesen jelentős etikai kérdések is felmerülnek a 

betegség kapcsán. Értékek és nézetek – mint az emberi méltóság, egyes terápiás, 

diagnosztikai beavatkozások szükségességéről alkotott vélemény – befolyásolják a 

diagnosztika, a kezelés, ápolás folyamatát. Ezen túl, a demenciával élő személyekhez a 

társadalom előítéletekkel viszonyul, amin csak az ismeretek széleskörű terjedése segíthet a 

„laikusok”, de az egészségügyi dolgozók körében is. 

 Ezek a tények vezettek ahhoz, hogy az Európai Unió a 2006-ban kiadott Párizsi 

nyilatkozatban a demenciákat általában, és különösen az Alzheimer-kórt az elsődleges 

prioritások közé emelte nem csak a közegészségügy és társadalombiztosítás, de a kutatás, 
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etika és jogalkotás területén is. Jelenleg 280 klinikai – jelentős részben farmakológiai - 

vizsgálat folyik világszerte, a befejezett vizsgálatok száma pedig jóval 500 felett van. Az 

Alzheimer-kórnak immár világnapja is van (szeptember 21-e).  

 Amiért pedig az Alzheimer-kór kiemelt fontosságot nyert az az, hogy a demenciák 

60-65%-ért ez a betegség felelős. Ezzel egyben ez a leggyakrabban előforduló 

neurodegeneratív kórkép is (Alloul et al., 1998).  

 Az eddig felsorolt tények alapján nyilvánvaló, hogy mennyire hasznos lehet minden 

olyan módszer, amely hozzásegít a betegség korai diagnosztizálásához, a progresszió 

monitorozásához, illetve a therápiás válasz megítéléséhez, valamint az Alzheimer-kór 

természetének jobb megismeréséhez.  

 Vizsgálatunk célkitűzései is a fentiekhez kapcsolódtak. EEG-n alapuló módszerek 

segítségével vizsgáltuk az Alzheimer-kórban kialakuló kognitív változásokat azzal a távlati 

céllal, hogy megtaláljuk ezeknek a széles körben hozzáférhető módszereknek a lehetséges 

klinikai alkalmazásait is.  

 

 

1.1.1. A demenciákról általában 

 A demens szó a latin „mens”-ből származik, amelynek jelentése elme, ész, értelem. A 

demencia szó szerinti jelentése tehát "értelemtől megfosztottság". 

 Ha egy mondatban kíséreljük meg definiálni, olyan agyi betegség által okozott 

szindróma, melyben olyan mértékű globális kognitív hanyatlás következik be, mely zavarja a 

beteget mindennapi életvitelében. 

 A BNO-10 szerinti definíció alapján a „globális” kognitív zavar mindenképpen 

magába foglalja az emlékezetzavart, a gondolkodás zavarát (meglassultság, ítéletalkotás 

elvesztése, információfeldolgozás képtelensége) és az önszabályozás zavarát is 

(diszfunkcionális viselkedés, illetve szociális késztetések). A kognitív tünetek legalább 6 

hónapig állnak fenn és elég súlyosak ahhoz, hogy a személy mindennapi életviteléhez 

szükséges tevékenységeket jelentősen akadályozzák.  

 A DSM-IV kritériumai valamivel konkrétabbak: az epizodikus és szemantikus 

emlékezet zavara mellett megjelenik a következők közül legalább egy: aphasia, apraxia, 

agnosia, executív fukciók (pl. figyelmi váltás, tervezés, munkamemória) zavara is. Ezeken 

kívül zavarok mutatkoznak a tanult foglalkozásban, a családi-, és szociális környezetben. 

Fentiek az önellátás képességének fokozatos hanyatlásához vezetnek (Szirmai, 2006).  
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  A demencia szindróma kiváltó tényezői nagyon sokfélék lehetnek, a 

vírusfertőzésektől vitaminhiányon, mérgezéseken, genetikai betegségeken át az 

érelmeszesedésig. Az irodalom több mint hetvenféle, demenciához vezető okot különböztet 

meg, ezek leírásától, de még felsorolásától is eltekintünk. A leggyakoribb okokat az 1. 

táblázatban ismertetjük.  

 

Primer degeneratív demenciák   Nem vascularis tünetei demenciák 
Alzheimer-kór       Trauma       
Diffúz Lewy-testes betegség     Hydrocephalus     
Progresszív supranuclerais bénulás   Agydaganatok     
Parkinson-kór       Subduralis haematoma     
Huntington-chorea               
Frontotemporális demencia     Anyagcsere-betegségek   
Pick-atrophia       Hypothyreosis     
Corticobasalis degeneratio     Hepaticus encephalopathia   
          Dialízis demencia     
Vascularis demencia             
          Hiánybetegségek     
Fertőző betegségek     Wernicke-Korsakow encephalopathia 
AIDS         B12-vitamin-hiány     
Encephalitis, meningitis     B3-vitamin-hiány     
Neurosyphilis               
          Toxikus hatások     
Prionbetegségek, lassúvírus-betegségek Drogok       
          Nehézfémek     
Fehérállomány-betegségek     Alumínium       
Sclerosis multiplex               
Leukodystrophiák               
 1. Táblázat. Demencia-szindróma okai 

 

 A demenciákat többféle szempont szerint próbálták csoportosítani. Ilyen szempontok 

például:  

• Súlyosság szerint (enyhe-közepes-súlyos) 

• Prognózis szerint (reverzibilis-irreverzibilis) 

• Neuropathológiai eltérések szerint (taupathiák, synucleinopathiák – ld. később) 

• Corticalis-subcorticalis 

• Kórok (primer degeneratív-szekunder) 

• Jellegzetes lebenytünetek szerint (frontális, temporális, parietális) 

• Alzheimer és nem-Alzheimer típus 
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 A legáltalánosabban ma talán a corticalis-subcorticalis felosztás használatos (Tariska, 

2000). Előbbieket (Alzheimer-kór, Pick-atrophia, frontotemporális demenciák, alkoholos 

encephalopathia, stb.) az jellemzi, hogy elsősorban az agykéreg különböző területein 

mutatható ki elváltozás, részletesebb vizsgálatuk már az 1900-as évek elején kezdődött, 

éppen az Alzheimer-kórral. A corticalis demenciák jellemzőt az Alzheimer-kór ismertetése 

kapcsán részletezzük. 

 A subcorticalis demenciákat (Huntington-kór, Parkinson-kór, fehérállományi 

betegségek, stb.) később, az 1930-as években írták le, abból a megfigyelésből kiindulva, 

hogy a thalamust, illetve törzsdúcokat érintő izolált laesiók a kéreg sérülése nélkül is 

okozhatnak demencia-szindrómát. A klinikai képre jellemző a pszichomotoros 

meglassultság, a procedurális emlékezet, valamint a felidézés zavara, az executiv működések 

súlyos károsodása; nem jellemző viszont a corticalis demenciákban gyakran megjelenő 

aphasia, apraxia és agnosia. A tünetek fő okozójának a frontális lebeny deafferentációját 

tartják (Kiss és Tariska, 2000).   

 A demencia-szindróma leggyakoribb oka az Alzheimer-kór, mely, mint láttuk, a 

demenciák 60-65%-áért felelős, országoktól, kontinenstől függetlenül. A második 

leggyakoribb forma a cerebrovascularis demencia, 10-15%-os gyakorisággal. Utóbbi nem 

egységes entitás, sem az etiológiát, sem pedig a tüneteket tekintve. Jelenthet többek között 

multiinfarctusos demenciát, lacunaris infarctusok tünetcsoportjait, artériás határterületi 

ischaemiát, Binswanger-kórt, hypertensiv encephalopathiát, cerebralis amyloid angiopathiát, 

CADASIL-t (cerebralis autosomalis dominans angiopathia, subcorticalis infarctusokkal, 

leukoencephalopathiával), immunvasculitiseket, vagy esetenként egyetlen, „stratégiai” 

lokalizációban elhelyezkedő infarktust (Szirmai, 2006). A laesiok elhelyezkedésétől függően 

a tünetek is különbözőek lehetnek.  

 Az okok fennmaradó 25%-án osztozó betegségek közül gyakoribb a Wernicke-

Korsakow szindróma, Diffúz Lewy-testes betegség, Parkinson-kór, különböző okokból 

kialakult hydrocephalus, koponyatraumák.   

 Természetesen kevert etiológiai is előfordul, jellegzetes az Alzheimer- és a vascularis 

demencia együttes megjelenése - ezek egyedi gyakoriságánál fogva is.   

 Az előbbiek alapján látható, hogy a demenciáról alkotott elképzeléseink, illetve annak 

osztályozása is jórészt a klinikopathológiai bizonyítékokon, illetve a (feltételezett) kóroki 

tényezőkön alapszik. A diagnózis ezzel szemben klinikai és ráadásul erős érzelmeket vált ki 

– a beteg, a hozzátartozók, de az orvos is tart tőle, és igyekszik elkerülni. Ugyanakkor az 

utóbbi években jelentősen nőtt az ismeretek mennyisége, specifikus genetikai mutációk, 
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egyéb etiológiai tényezők derültek ki, melyek új therápiás lehetőségeket vetnek fel. Az olyan 

újabb kifejezések, mint gyógyítható vagy reverzibilis demencia, enyhe kognitív zavar, 

korfüggő feledékenység, felhívják a figyelmet arra, hogy „bár ezek közül a betegségek közül 

sok látszólag progresszív és gyógyíthatatlan, más formák átmenetiek, vagy reagálnak a 

jelenleg  elérhető therápiákra” (Petersen, 2000; BNO-10, 1992).  

 Fenti fogalmak közül témánk szempontjából az enyhe kognitív zavar (mild cognitive 

impairment, MCI) a leglényegesebb. Itt a kognitív hanyatlás szubjektív panaszokat okoz, 

neuropszichológiai vizsgálattal ki is mutatható, azonban a mindennapi tevékenységeket még 

nem teszi lehetetlenné. A DSM-IV kritériumai szerint a memóriazavar nem kötelező 

diagnosztikus tünet, csak egyike annak az ötnek (executív funkciók, figyelem, nyelvi 

kifejezés, perceptuo-motoros képességek, illetve emlékezet zavara), melyből kettő, legalább 

két hetes fennállása diagnosztikus.  

 Az enyhe kognitív zavarban szenvedők körében évente 8-15%-ban alakul ki 

Alzheimer kór (Petersen, 2000), amiért sokan a demenciát megelőző állapotnak tekintik azt. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a progresszió az MCI esetében nem szükségszerű (Tariska, 

2000). A probléma az, hogy egyelőre nincsenek eszközeink arra, hogy az egyes esetekben 

megmondhassuk, hogy kifejlődik-e Alzheimer-kór, vagy sem. Mindenesetre a progresszió 

valószínűbb, ha a képalkotó vizsgálat (elsősorban MR) a hippocampus atrophiáját mutatja, 

illetve a személy apoE4 allél hordozó (ld. alább). Mindkét vizsgálat meglehetősen nehezen 

hozzáférhető és költséges, így szűrésre egyelőre kevéssé alkalmas. 

  

 

1.1.2. A demencia, illetve az Alzheimer-kór fogalmának története 

 A demenciák tudományos igényű vizsgálata a XIX. század végén kezdődött el. 

Binswanger 1892-ben publikált a vascularis demenciákról, Pick pedig 1894-ben írta le a 

később róla elnevezett demencia-típust. Az ezt követő években azután már nagyon gyorsan 

követték egymást az események (Tariska, 2000). 

 Alois Alzheimer német pszichiáter 1901-ben kezdte vizsgálni a Frankfurti klinikán az 

akkor 51 éves Auguste D asszonyt, akinél emlékezeti deficitet, téri desorientatiót, aphasiát, 

paranoid viselkedéselemeket, illetve hallucinációt észlelt. A kórkép 5 év alatt vezetett 

terminalis demenciáig, majd a beteg haláláig.  

 A pathológiai vizsgálat során Alzheimer súlyos általános agyi atrophiát, valamint 

rengeteg plaque-ot és neurofibrillaris fonatot talált. Alzheimerre mély benyomást gyakorolt a 

fiatal korban kezdődő neuropathológiai elváltozásoknak ez a súlyos foka. Megfigyeléseit 
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1906-ban adta elő első ízben, majd 1907-ben publikálta azokat. Egy munkatársa, Perusini 

négy esetet közölt (közte valószínűleg Auguste D-t is), kiemelve a fenti neuropathológiai 

jellegzetességeket, és jelentősebb fokú arteriosclerosis hiányát. 

 Érdekesség, hogy az 1990-es években megtalálták az Alzheimer által 90 évvel 

korábban eltett szövettani mintákat, és részletes pathológiai és molekuláris genetikai 

vizsgálatoknak vetették alá Alzheimer második híres betegének (Johann F-nek) agyát, illetve 

megerősítették az Alzheimer által Auguste D-ről leírtakat (Graeber és Mehraein, 1999 és 

Graeber et al., 1997).  

 Az Alzheimer-kór elnevezést azután Kraepelin – Alzheimer korábbi főnöke - 

javasolta 1910-ben, pszichiátria könyve 8. kiadásában, melyben elkülöníti a 

senilis/praesenilis és a vascularis demenciát (Tariska, 2000).  

 Ugyanebben az évben Fischer leírt 19 pszichotikus beteget, akiknek agyában senilis 

plaque-okat és fonatokat talált. Mivel ekkor még az Alzheimer-kór jellegzetességének 

gondolták a korai betegségkezdetet, a betegséget „presbyophreniának” nevezte, ezzel utalva 

az általa vizsgált esetek késői kezdetére.   

 A következő évben, 1911-ben azonban Alzheimer már leírt olyan eseteket, melyekben 

késői kezdet mellett jelent meg az immár róla elnevezett pathológia. 

 Mindezek ellenére a következő évtizedekben a vascularis okokat tartották felelősnek a 

demenciák döntő többségéért. A fordulat ebben a tekintetben az 1970-es évek közepén 

következett be, ekkortól alakult ki az Alzheimer-kór gyakoriságáról alkotott reális kép. 

Robert Katzman 1976-os híres közleményében „jelentős gyilkos”-ként aposztrofálta a 

betegséget és megalapozta azt a koncepciót, mely szerint az Alzheimer-kór korai és késői 

formája ugyanaz a betegség, melynek „etiológiáját meg kell határozni, a kifejlődését meg 

kell állítani, és végülis a kialakulás megelőzésével meg kell azt szüntetni” (Katzman, 1976). 

Ettől az időszaktól számítható a klinikai-, illetve alapkutatások máig gyorsuló ütemű 

fejlődése. 

 Ami az Alzheimer-kór - vascularis demencia „libikókát” illeti, a vascularis tényezők 

az utóbbi időben ismét növekvő hangsúlyt kapnak. Vascularis eredetű fehérállományi laesio 

az Alzheimer-betegek több mint 50%-ában kimutatható, és egyre valószínűbb, hogy nem 

mellékleletként, hanem a demencia kialakulásában aktív szerepet játszó tényezőként. 
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1.1.3. Alzheimer-kór: definíciók, diagnózis 

 A WHO szerint a („valószínű”) Alzheimer-kór diagnózisa a következőkön kell, hogy 

alapuljon: alattomos betegségkezdet, lassú progresszióval, a demencia egyéb idegrendszeri 

vagy belszervi okának kizárása, valamint a neurológiai gócjelek hiánya a betegség kezdetén 

(BNO-10, 2007). 

 A NINCDS-ADRDA munkacsoport (National Institute of Neurological and 

Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer's Disease and Related Disorders 

Association) a klinikai diagnózis standardizálása céljából a „leheséges” és „valószínű” 

Alzheimer-kór megnevezéseket javasolta (McKhann et al., 1984). A biztos Alzheimer-kór e 

szerint megmarad pathológiai (post mortem, esetleg agybiopsát követő) diagnózisnak, azaz a 

jellegzetes neuropathológiai elváltozások (ld. később) meglététől függ. 

 A valószínű Alzheimer-kór diagnózisa magában foglalja a demencia Mini-Mental 

teszttel, vagy egyéb demencia-skálával alátámasztott klinikai diagnózisát, illetve 

neuropszichológiai módszerekkel igazolt deficitet legalább 2 kognitív területen, és ezek, 

illetve az emlékezeti funkciók progresszív hanyatlását a vigilitás zavara nélkül. Az életkori 

kezdet 40 és 90 év közötti, legvalószínűbben 65 év feletti. Egyéb idegrendszeri vagy belszervi 

megbetegedés, amely demenciához vezethet, szintén kizárandó.  

 A diagnózist alátámasztja az olyan tünetek, mint az aphasia, apraxia, agnosia 

fokozatos romlása, a mindennapi aktivitás fokozódó nehezítettsége, a viselkedés 

megváltozása. A képalkotó vizsgálat (CT, vagy - lehetőség szerint - MR) cerebralis atrophiát 

mutat (1.-2. ábra), mely az esetleges kontroll-felvételeken progressziót mutat. Szintén 

diagnosztikus segítség a hasonló tünetek családi halmozódása. A liquor-diagnosztika negatív, 

a (kvalitatívan értékelt) EEG normális, vagy nem-specifikus változásokat mutat.  

 A lehetséges Alzheimer-kór kifejezést azokra az esetekre javasolták, ahol jelen van 

olyan betegség, amely okozhat demenciát, ezek tényleges oki szerepe azonban nem 

bizonyított. Ez felhívja a figyelmet a comorbiditás gyakori előfordulására is. Ezek közül 

egyes típusok, mint „Lewy-testes Alzheimer-kór” újabban már külön diagnosztikus 

kategóriaként jelennek meg.  
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1. Ábra. Egy egészséges idős személy (bal oldalon), és egy Alzheimer-beteg (jobb oldalon) 

agyának térfogat-rekonstruált vékony-szelet MR-felvételei (Kitagaki et al., 2000). 

 

 

 
2. Ábra. Coronalis T1-súlyozott MR felvételek egy egészséges idős személy és egy 

Alzheimer-beteg agyáról. Jól látható a temporális atrophia képe. Kiemelve a hippocampus 

(piros), az entorhinalis kéreg (kék) és a perirhinalis kéreg (zöld). Duara et al. (2008). 
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1.1.4. Alzheimer-kór: klinikai kép, stádiumok 

 A legtöbb beteg esetében kialakul az emlékezeti-, beszéd-, írás-, megismerési funkciók 

zavara, téri és idői desorientáció. Ez nem jelent azt természetesen, hogy ne lennének jelentős 

egyéni különbségek a tünetekben, illetve a betegség lefolyásában. Ebben az alapvető egyéni 

jellemzőkön kívül nagy szerepe van a társbetegségeknek is, különösen a cerebrovascularis 

tényezőknek.  

 A tünetek alapján alcsoportok is megkülönböztethetőek, például a nyelvi zavarok, 

extrapyramidalis zavarok, vagy myoclonusok megléte szerint. A betegség kezdete szerint is 

jellegzetes életkori különbségek jelennek meg a tünetekben. 

 Azonban, mivel a betegség alattomosan kezdődik, és lassan progrediál, kialakulásának 

tényleges idejéről a legtöbb esetben nem sokat tudunk. A kezdeti szakasz pszichiátriai tünetei 

– mint szorongás, irritabilitás, depresszió, negativizmus, én-központúság – sem specifikusak. 

Az átmenet ráadásul a tünetmentes szakaszból a symptomatikus Alzheimer-kórba 

valószínűleg számos pszichológiai és szomatikus (főleg cerebrovascularis) tényező 

eredménye. 

 A tünetek kezdete mindenesetre bimodalis életkori eloszlást mutat. Huff et al. (1987) 

adatai szerint a korai kezdetű csoportban az életkor kb. 56 ± 5 év, míg a késői csoportban 72 ± 

4 év körüli.  

 A Sjögren által 1952-ben javasolt 3 stádium meglehetősen jól leírja a betegség 

lefolyását (SBU, 2008).  

 E szerint az első szakasz a kezdeti demencia szakasza, mely az első tünetektől (illetve 

a tünetmentes időszaktól!) a manifeszt demencia megállapításáig tart. Hossza akár 8 év is 

lehet. 

 A korai tünetek nagyon gyakran a viselkedésben, érzelmi életben bekövetkező 

változások, amelyekről gyakran nem is a beteg, hanem a hozzátartozók számolnak be. 

Jellegzetesen ilyen jegyek a fáradékonyság, erőtlenség, a spontaneitás csökkenése, a hangulati 

élet színtelenné válása, vagy éppen depresszív tünetképzés (Tariska, 2000). Ez utóbbi a 

különösen gyakran jelenik meg. 

 Valójában az esetek 53%-ban nem emlékezeti zavar az első ismert tünet, így egyes 

szerzők a betegség „prae-emlékezeti” szakaszáról beszélnek a korai tünetek kapcsán 

(Oppenheim, 1994). 

 Az első szakasz kognitív tüneteire a „feledékenység”, „szórakozottság” a 

legjellemzőbb, mely tünetek elsősorban szubjektívek. A személynek nehézségei lesznek a 
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nevek felidézésével, elfelejti a megbeszélt találkozókat, elhagy, elkever tárgyakat. Irattárca 

kerülhet a hűtőszekrénybe, ruhák a mosogatógépbe, stb. 

 A tünetek a mindennapos életvitelt még nem akadályozzák, azonban hozzájárulnak a 

pszichológiai tünetek (szorongás, depresszió) kialakulásához. Ezen kívül nagyon valószínű, 

hogy enyhe formában megjelennek olyan tünetek is, mint beszéd-, illetve írászavar (előbbi 

leginkább a fluencia csökkenésében, mint „nyelvem hegyén jelenség” nyilvánul meg), téri 

desorientáció, de ezeket a beteg általában leplezi, illetve különféle „trükkökkel” kompenzálja. 

Az idős betegek esetében az enyhe szenzoros dysphasiát, illetve dysgraphiát a környezet 

könnyen figyelmen kívül is hagyja, a hallás, illetve látás időskori romlásának tulajdonítva 

azokat. 

 

 Az Alzheimer-kór második (manifeszt) stádiuma mintegy 2-4 évig tart. Ez a mentális 

funkciók további, már kétségbevonhatatlan szintű hanyatlását hozza, melyet az emlékezeti- és 

nyelvi zavaron, desorientáltságon kívül dyspraxia, dysgnosia jellemez. Ezek temporoparietális 

kérgi laesiós jelek (ld. még később). 

 Az emocionális változásokra az érzelmi elsivárodás, iniciatíva-hiány, apátia jellemző, 

míg az esetek egy részében a beteg alapvető személyiség-jegyei, társas képességei 

érintetlenek maradhatnak. A személyek jelentős részénél megfigyelhető szelídség, óvatosság 

az elülső limbicus struktúrák relatív épségét jelzi, míg a nyugtalanság, irritabiltás, agitáltság a 

frontális kérgi, vagy frontális fehérállományi érintettséggel járó esetekre jellemző (Senanorg 

et al., 2004).  

 A domináns tünetek – emlékezeti zavar, aphasia, agnosia, téri desorientáció – 

megjelenése is szoros kapcsolatban áll a degeneratív elváltozások eloszlásával, illetve azok 

súlyosságával. Ugyanakkor, a frontális tünetek – különösen a végrehajtó funkciók zavara - is 

nagyon gyakoriak Alzheimer-kórban. Az olyan, szintén  frontális tünetek, mint a disinhibitio, 

euphoria (illetve emocionális labilitás, inadekvát nevetgélés) a késői kezdetű, lassan 

progrediáló formákban fordulnak elő leginkább (Frisoni et al., 1999).  

 A beszéd szenzoros és motoros zavara fokozódik ebben a szakaszban, bár nem 

feltétlenül ugyanolyan ütemben. A beszéd jellegzetesen elveszti spontán jellegét, hezitálóvá 

válik, amit megnevezési zavar kísér. A kifejező beszéd szinte érthetetlen szintre is 

feltöredezhet.   

 Az írás zavara szintén meglehetősen gyakori, gyorsan progrediáló tünet. Már 

Alzheimer is leírta első betegénél: „az írásában gyakran ismételt egyes szótagokat, míg  

másokat kihagyott, és gyorsan abba is hagyta azt” (Alzheimer, cit. post SBU, 2008). A 
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dysgraphia szintén a temporoparietális régió kérgi funkciózavarával  magyarázható, melyet 

PET vizsgálatokban bizonyítottak is (Penniello, 1995, cit. post, SBU, 2008).  Ezeknek a 

területnek a károsodása vezethet a jellegzetes téri tájékozódási zavarokhoz is, melyek 

elsősorban új környezetben nyilvánulnak meg. Ez eleinte uralható életmódbeli 

korlátozásokkal, de vezethet agorafóbiás tünetekhez is.  

 A betegek egy részében a második vagy harmadik stádiumban teljes Gerstmann 

szindróma is kialakul, melyben a dysgraphia mellett dyscalculia, ujjagnosia és jobb-bal 

tévesztés is megjelenik. A szindrómát a bal gyrus angularis laesiója okozza (Szirmai, 2005).  

 Egyes esetekben prosopagnosia is megjelenik, mely bilaterális (esetleg subdomináns) 

parieto-occipitális laesiós jel (Katsuya et al., 1996, cit. post SBU, 2008).  

 Az apraxia is gyakran súlyosbodik a második stádiumban, először a műszaki eszközök 

használatát téve nehézzé. Az autóvezetés például kivihetetlenné válhat. Az Alzheimer-

betegek, akik jellemzően önkritikusak és inkább szorongóak, általában önként felhagynak 

vele (szemben például a frontotemporális demenciában szenvedő betegekkel) (Gustafson et 

al., 1992, cit. post .  SBU, 2008). Később az öltözködésre, illetve táplálkozásra is kiterjedő 

apraxia is kialakulhat.  

    Ami az egyéb neurológiai tüneteket illeti, myoclonusok meglehetősen gyakran 

előfordulnak, különösen a korai, familiáris, illetve gyorsan progrediáló formákban.  

 A járászavarok gyakoriságát, illetve kezdetüket tekintve különböző adatokat 

találhatunk. Alexander et al. (1996, cit. post SBU, 2008) szerint járászavar a betegek közel 

50%-ában alakul ki, a diagnózist követő 3 éven belül. Tariska (2000) szerint a legutolsó 

stádiumig ritka tünet. Mindenesetre, amennyiben kialakul, a beteg járása bizonytalanná, 

lassúvá, ügyetlenné válik. Ez lehet egyrészt frontális járászavar, ami a betegség progressziója 

során bilaterális frontális laesio eredménye, másrészt azonban extrapyramidalis tüneteket is 

tükrözhet. Rigiditás, tremor, bradykinesis a betegek mintegy harmadánál jelenik meg a 

betegség lefolyása során (Molsa, 1984, cit. post SBU, 2008). 

 Súlyos fokú agitáltsággal, vagy delíriummal járó epizódok is előfordulnak már a 

betegség második szakaszában, ahogy a beteg egyre érzékenyebbé válik a pszichológiai és 

szomatikus megterhelésre, amit a gyógyszerek (különösen a cholinerg készítmények) is 

súlyosbítanak. A tünetek jelentős fluktuációja, a gyakori zavart epizódok azonban inkább az 

cerebrovascularis társtényezők számlájára írhatóak. A pszichotikus epizódokkal járó 

esetekben jelentősen gyorsabb progresszió várható (Tariska, 2000). 
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 Vegetatív zavarok, mint hypotenzió, illetve orthostaticus hypotonia szintén 

megjelenhetnek már ekkor, ezek a fent vázolt járászavarokkal együtt gyakori eleséshez, 

következményes fracturákhoz vezethetnek.  

 A szaglás zavarait a demenciák számos formájában leírták, leggyakrabban az 

Alzheimer-kór kapcsán. Neuropathológiai vizsgálatok a bulbus olfactoriusban kifejezett 

sejtpusztulást, illetve neurofibrillaris fonatokat írtak le Alzheimer-kórban (Esiri és Wilcock, 

1984, cit. post SBU, 2008). Állatkísérletekben a szaglóhámban mind choline 

acetyltransferase, mind acetylcholine-esterase aktivitást kimutattak. Ezek alapján egyes 

szerzők a szaglászavart a betegség korai jellemzőjének tartják, sőt régebben az is felmerült, 

hogy a neuropathológiai elváltozásokat okozó (ismeretlen) patogén tényezők a szaglópályán 

keresztül jutnak el az agyba (Mann et al., 1998, cit. post SBU, 2008). 

  

  Az Alzheimer-kór harmadik szakaszában a - verbális és nemverbális – mentális 

funkciók további  hanyatlása következik be. Jellemző az apáthia, a verbális kommunikáció 

sporadikussá, kiszámíthatatlanná válik. Ez azt eredményezi, hogy a hozzátartozók nem 

biztosak többé abban, hogy a beteg felismeri-e a hangjukat, arcukat. Ugyanakkor a betegség 

terminális szakaszában is előfordulnak adekvát reakciók.  

 Egyes leírások jellemzőnek tartják Klüver-Bucy szindróma kialakulását (pl. 

Gustafson, 1987, cit. post SBU, 2008). A súlyos amnesia, vizuális agnosia, hyperoralitás 

valóban jellemző lehet, a hypersexualitás és a bulimia azonban kifejezetten ritka tünet. 

 A betegség progressziójával liberációs jelek, extrapyramidalis tünetek, inkontinencia 

kialakulása gyakori. Az esetek 40-50%-ában ebben a szakban myoclonusok is kifejlődnek. 

Alacsony, illetve ingadozó vérnyomás, syncopék tovább komplikálják a beteg állapotát. 

 Mindezek ahhoz vezetnek, hogy beteg ágyhoz kötötté válik, állandó felügyeletet és 

ápolást igényel. 

 Az Alzheimer-kór tüneteinek másik, szintén széles körben elterjedt szakaszokra 

osztását tesz lehetővé a Global Deterioration Scale (GDS, „Általános szellemi hanyatlást 

mérő skála”). Ez alapján az orvos értékelheti a beteg kognitív teljesítményét, illetve életvitelét 

a beteg vizsgálata, valamint auto- és heteroanamnesticus információk szerint (részletesen ld. 

1. Melléklet).  

 A GDS szerinti első stádium tünetmentes, a másodikban enyhe szubjektív panaszok 

lépnek fel, de objektív demencia nem tapasztalható. A harmadik szakasz enyhe kognitív 

zavarnak felel meg, ekkor jelentkeznek az első világosan észlelhető tünetek, mint eltévedés, 

szó-, névtalálási nehézség, megerőltető feladatokban gyengébb teljesítmény. 

 15



  A negyedik szakaszt enyhe demencia jellemzi, mely klinikai vizsgálat alapján is 

egyértelmű. Emlékezeti deficit, kezdődő tájékozatlanság, koncentrációs zavarok 

tapasztalhatóak. Az ötödik szakaszban közepes demencia tapasztalható, ekkor a személynek 

már segítségre lehet szüksége az életvitelében. A vizsgálat során problémái vannak fontos 

személyes adatok (lakcím, korábbi iskola neve, stb.) felidézésével, nem képes teljesíteni olyan 

feladatokat, mint például visszafele számolás 20-tól kettesével. A hatodik szakaszban 

(középsúlyos demencia) a beteg önálló életvitelre már nem képes, közvetlen rokonait nem 

tudja megnevezni, térben és időben desorientált. Súlyos fokú psychiátriai tünetek is 

megjelenhetnek. A hetedik szakaszban a beteget súlyos demencia jellemzi. Verbális 

képességeit elveszíti, inkontinens, ápolásra, állandó felügyeletre szorul (Reisberg et al., 1982). 

 A GDS stádiumai durván megfeleltethetőek a tisztábban kognitív teljesítményt 

tükröző MMSE övezeteknek (Kraemer et al., 1998, cit. post SBU, 2008). E szerint a 24-30 

pont közötti MMSE felel meg a GDS-2 és GDS-3 szakaszoknak, a GDS-4 stádiumban az 

MMSE 15-23 közötti, illetve 8 és 14 közötti a GDS-5 szakaszban. Az utolsó két GDS szerinti 

stádium kevésbé feleltethető meg stabil MMSE övezeteknek. 

 Az Alzheimer-betegek mortalitása az azonos életkorú egészségekhez képest 

lényegesen nagyobb. Egy 2004-es vizsgálat szerint az újonnan diagnosztizált betegek várható 

túlélése a fele a kontrollcsoporténak (Larson et al., 2004). Ebben a felmérésben az átlagos 

túlélés 6 év volt (de előfordult 20 éves betegség-lefolyás is). A különbség oka nem teljesen 

tisztázott. Biztos azonban, hogy a súlyos fokú demencia általában komplikációkat okoz, úgy 

mint ágyhoz kötött életvitel, nyelési zavarok, malnutritio. Ezek könnyen vezetnek 

pneumoniához, ami gyakori halálok, jelentősen gyakoribb, mint a nem demens populációban 

(Beard et al., 1996). Ehhez társulnak a demencia előrehaladott szakaszában tapasztalható 

vegetatív zavarok, melyek közvetlenül, vagy eleséseken, illetve általános állapotromláson is 

keresztül is ronthatják a túlélést. 
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1.1.5. Neuropathológiai változások Alzheimer-kórban 

 A betegség első leírói által 100 évvel ezelőtt felfedezett szövettani elváltozások azok, 

melyeket a mai napig az Alzheimer-kór elsődleges diagnosztikus jellegzetességének tartunk. 

Ezek közül a legfontosabbak a neurofibrillaris fonatok, valamint a senilis (vagy neuritikus) 

plaque-ok.  

 A neurofibrillaris fonatok tau-fehérje hyperfoszforilált formájából állnak. A tau fehérje 

egy solubilis, mikrotubulushoz kötődő protein, emberben elsősorban a neuronokban, azokon 

belül is az axonokban, legnagyobb mennyiségben az axon distalis részében található meg. Az 

egyik fő feladata az, hogy szabályozza az axon belső szerkezetének fenntartásáért felelős 

mikrotubulusok stabilitását (az axonális transzport szintén a mikrotubulusokhoz kötött). Hat 

isoformája létezik, 3, illetve 4 kötőhellyel (utóbbiak hatékonyabbak a mikrotubulus 

stabilizációjában). A tau protein működésének egyik szabályozója a foszforiláció. A 

foszforilált tau fehérje affinitása csökken a tubulinhoz, ami a mikrotubulus hálózat 

destabilizációjához vezet. A kórosan foszforilált forma nem köt a tubulinhoz, viszont 

valószínűleg akadályozza a normális fehérje működését, így is zavart okozva a neuron 

transzport-folyamataiban. 

 A hyperfoszforilált tau protein kettős helikális filamentumokba összeállva alkotja a 

neurofibrillaris fonatok jelentős részét. Ezüstözéssel fénymikroszkóppal is láthatóvá tehető (3. 

ábra), ahogy kitölti a neuronok sejttestét, majd az axont. A fonatok mennyisége jól korrelál a 

tünetek súlyosságával, és nő a betegség progressziója során (Braak és Braak., 1995, ld. 

később). 

 

 

 17



 
3. ábra. Neurofibrillaris fonatok (Bielschowsky-ezüstözés) 

 

 

 A fonatok a normális öregedés során is megjelenhetnek (elsősorban a 

hippocampusban), a különbség tehát inkább kvantitatív, illetve az elváltozások eloszlásában 

van.  

 A neuritikus plaque-ok (4. ábra) változatosak mind alakjukat, mind összetételüket 

tekintve. Ahogy arra a név is utal, kisebb-nagyobb mértékben tartalmaz degenerált idegsejt-

nyúlványokat, egy, többfajta fehérjét tartalmazó amyloid nyaláb körül. Előbbieket astrocyta-

szaporulat, illetve microglia sejtek veszik körül, melyek szerepe az amyloid-képződésben,  

esetleg  -eliminációban, kellően egyelőre nem ismert. 
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4. Ábra. Neuritikus plaque-ok (Bodian ezüstözés, HE) 

 

 

 Az amyloid mag béta-amyloidot tartalmaz, ami egy nagyobb fehérje, az amyloid 

prekurzor protein (APP) egy kis darabja. Utóbbi egy transmembrán glycoprotein, aminek 

kóros és normál szerkezete is tökéletesen ismert, funkciója azonban egyelőre nem. Az eredeti 

proteint három enzim hasíthatja (alpha, béta, gamma szekretáz), különböző sorrendben. 

Amikor a béta, majd a gamma enzim hasítja, akkor jön létre a toxikus, 42 aminosavból álló 

béta-amyloid forma. Az APP fehérje génje a 21-es kromoszómán helyezkedik el, melynek 

trisomiája vezet a Down-syndroma kialakulásához, mely syndromában Alzheimer-típusú 

elváltozások szinte bizonyosan kialakulnak. Hasonlóan, ennek a génnek a mutációi 

megfigyelhetőek egyes korai, familiáris Alzheimer-formákban. Egy másik eredmény szintén 

alátámasztja a fentieket: ismert egy endosomális protein pár, a presenilin 1 és 2, melyek 

valószínűleg részei a szekretázoknak, és melyek mutációja szintén Alzheimer-kórhoz 

vezet(het). 

 A kóros, béta-amyloid forma működészavart, végülis sejtpusztulást okoz; a centralis 

cholinerg sejtek különösen érzékenyek a hatására (Tariska, 2000), ugyanakkor a pontos 

mechanizmus, ami ehhez vezet, még szintén nem ismert.  

 Egy további fehérje, az apolipoprotein-E (Apo-E) szintén összefüggésbe hozható az 

Alzheimer-kórban megfigyelhető szövettani változásokkal. A protein a zsírok szervezeten 

belüli szállításában vesz részt. Számos izoformája létezik, melyek közül egy, az E4-es, illetve 

annak 19-es kromoszómán elhelyezkedő génje az, amelynek jelenléte heterozygota formában 
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a betegség kialakulásának valószínűségét háromszorosára emeli. Két E4-es allél mellett az 

Alzheimer-kór kialakulása gyakorlatilag biztos (amennyiben a személy megéli ezt az 

életkort). Valószínű tehát, hogy a fehérje valamilyen módon részt vesz a plaque-képződésben. 

Az Apo-E genotypizálása néhány éve hazánkban is elérhető.  

  A neuropathológiai irodalom mind az intra-, mind az extracelluláris elváltozások 

kialakulását szakaszokra osztja. A neurofibrilláris fonatok kifejlődésének legelfogadottabb 

leírása a Braak szerinti, mely 6 stádiumot ír le (Braak és Braak., 1995), melyek sorrendje 

nagy pathológiai minta alapján konzisztensnek mondható (Braak et al., 1996).  

 Elsőként a transentorhinalis régióban (temporális lebeny) jelennek meg a 

neurofibrilláris fonatok (I. stádium). A II. stádiumban az entorhinalis kéreg is érintetté válik. 

A III. stádiumban a hippocampusra és a temporális neocortexre is kiterjed a pathológiai 

folyamat, a korábban érintett struktúrák jelentős elváltozása mellett. Ezután a környező 

neocorticalis asszociációs területek érintettsége jelenik meg (IV. stádium). Az V. stádiumban 

a neocortex kiterjedt pusztulása látható. A folyamat az alsó temporális struktúráktól rostralis-

laterális irányban folytatódik. A VI. stádiumban a neurofibrilláris degeneráció megjelenik a 

primer motoros és szenzoros területeken is. Az I-II. stádiumokat szokás entorhinalis, a III-IV. 

stádiumot limbikus, az V-VI. stádiumot neocorticalis szakasznak nevezni. A korábban érintett 

területeken a későbbi szakaszokban az elváltozások progressziója figyelhető meg, ezt mutatja 

az 5. ábra az entorhinalis régió esetében. 

 

 
5. Ábra. Szövettani változások az entorhinalis kéregben az Alzheimer-kór progressziója során 

 

 Az amyloid-lerakódások kifejlődését szintén stádiumokra osztja az irodalom. Braak 

szerint ez 3 szakaszban történik (Braak et al., 1996). Elsőként („A stádium”) a basalis 

neocortex érintett, elsősorban a szegényesen myelinizált temporális területek, mint a 
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perirhinalis, ectorhinalis mezők. A lerakódások száma növekszik és megjelenésük kiterjed a 

szomszédos neocortexre, illetve a hippocampusra („B stádium”). Végül a kéreg gyakorlatilag 

minden területén megtalálhatóak a plakkok (C stádium). Thal és mtsai (Thal et al., 2002) ettől 

eltérő beosztást javasol: az 1. fázisban csak a neocortexben található amyloid lerakódás; a 2.-

ban allocorticalisan is; a 3.-ban a basalis ganglionok, illetve a basalis előagy kolinerg 

magjaiban jelenik meg az elváltozás; a 4. fázis agytörzsi magok; az 5. pedig a cerebellum 

érintettségével jár. 

 Mindezen pathológiai elváltozások kialakulása még a klinikai tünetek megjelenése 

előtt elkezdődik. Braak a neurofibrillaris II. (Braak et al., 1996), illetve III. (Braak és Tredici, 

2004) stádiumot is preklinikainak tartja. Thal és mtsai. (Thal et al., 2002) mintájában a 

klinikailag igazolt Alzheimer-betegek mindannyian a III-VI. Braak-stádiumba és a 3-5-ös 

amyloid-stádiumba voltak sorolhatóak. 

 Az elmúlt években komoly vita folyt arról, hogy a tau-protein okozta változások, vagy 

pedig a béta-amyloid lerakódások keletkeznek-e előbb, illetve van-e ok-okozati összefüggés a 

két jelenség között. Ezt a vitát a neuropathológiai irodalom tauista-baptista (BAP: béta-

amyloid protein) vitának nevezte el. Egyelőre nem eldöntött, hogy melyik tábornak van igaza, 

illetve, hogy jogos-e egyáltalán a kérdésfeltevés és nem egy közös tényező vezet-e mindkét 

típusú elváltozás kialakulásához. 

 Vannak adatok arra nézve, hogy ezek a morfológiai elváltozások a hosszú 

corticocorticalis pályák jelentős funkcionális károsodásával járnak Alzheimer-kórban 

(Wurtman et al, 1996, Jelles, 2001). Ami a fentiek nyomán bekövetkező synaptikus 

degenerációt illeti, ez elektronmikroszkópos, illetve immuncitokémiai vizsgálatok 

(synaptophysin, spektrin) alapján 27-42%-os csökkenést jelenthet a szinapszisok számában pl. 

a prefrontális kéregben (Vellas és Fitten, 2000).  

 Az 1970-es évek végén fedezték fel, hogy az Alzheimer-betegek hippocampusában, 

illetve a neocortexében is jelentősen csökken a choline acetyltransferase (ChAT) – mely az 

acetylcholine szintéziséért felelős enzim -, illetve magának az acetylcholine-nak a 

mennyisége. A cholinerg transzmissziónak ezt a csökkenését a basalis előagy magjai (főleg a 

Meynert mag) sejtjeinek pusztulásával magyarázták – ezekből származik ugyanis a 

neocorticalis cholinerg afferentáció jelentős része (Tariska, 2000). Az Alzheimer-kórban 

„klasszikusan” használatos gyógyszerek a cholinerg transzmissziót fokozzák, megítélés 

kérdése, hogy mennyi therápiás eredménnyel, ezzel mennyire támogatva a cholinerg  

elképzelést (ld. később). A nikotin, mint cholinerg agonista szintén csökkenti a betegség 

kialakulásának valószínűségét. A cholinerg hipotézist támogatja még az acetylcholin ismert 

 21



szerepe a tanulási folyamatokban, illetve a kísérletesen adott anticholinerg szerek figyelem- és 

memóriazavart okozó hatása is (Tariska, 2000).  

 A későbbiekben felfedezték, hogy bár a cholinergnél kisebb mértékben, de csökkenés 

mutatható ki a serotonerg, illetve dopaminerg és noradrenerg transzmisszióban is Alzheimer-

kórban (Mowla et al., 2007, Lai et al., 2002). Egyéb transmittereket is vizsgáltak, azonban 

nem bizonyos, hogy glutamát, valamint a neuropeptidek koncentrációjának csökkenése az 

agyban a betegség inherens része, vagy pedig másodlagos jelenség az atrophia, 

neuronpusztulás miatt (Ropper és Brown, 2005).   

 

 

1.1.6. Therápiás lehetőségek 

 A nem-specifikusnak tekinthető kezeléseknek – például cerebralis keringésjavító 

szerek, L-dopa, nagy dózisú B, C, vagy E-vitamin, vagy a népszerű Ginkgo biloba kivonatok  

–  kevés objektív eredménye van. Hasonlóan, az olyan oralisan adott cholinerg 

prekurzorokkal végzett vizsgálatok, mint a cholin, vagy a lecithin is jobbára negatív 

eredménnyel zárultak. 

 Sokáig az egyetlen olyan gyógyszeres therápiás lehetőséget, melynek hatásossága 

mellett bizonyíték szólt, az acetylcholin-esterase gátlók jelentették. Hazánkban két molekulát, 

a rivastigmine-t és a donepezilt törzskönyvezték. Ezek a készítmények az acetylcholine 

(illetve bizonyos mértékben a butyrylcholin-esterase) lebontásáért felelős enzimet gátolják, 

így növelve meg a funkcionálisan épen maradt sejtekből származó acetylcholine-kínálatot. 

Hatékonyságukra az jellemző, hogy nagy mintákon vizsgálva szignifikánsan, de nem túl nagy 

mértékben hosszabbítják meg azt az időszakot, amíg a beteg képes önálló életvitelre. A 

mellékhatások – főleg hányinger, hányás, esetleg hasmenés - általában enyhék és átmenetiek, 

így összességében a bizonyítékok e készítmények szedése mellett szólnak (Ropper és Brown, 

2005).  

 A glutamát (NMDA) antagonista memantine újabb molekula, a betegség késői 

szakaszában írható fel. Elsődleges hatása valószínűleg az, hogy az NMDA receptorok 

gátlásával csökkenti a sejtbe irányuló kalcium-áramot, ami sejtkárosító (illetve apoptotikus) 

hatású.  

 A jelenleg is folyó klinikai vizsgálatok számos új therápiás lehetőséget vizsgálnak. 

Ilyen többek között az amyloid ellen irányuló immuntherápia, mely lehet aktív, a szervezet 

természetes immunválaszát kiváltó „vakcináció”, vagy passzív, vagyis antitestek adása. Ezek 

egy részében súlyos mellékhatások fellépte okoz problémát. További, egyelőre kevés sikert 
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felmutató próbálkozások irányulnak a gamma-szekretáz enzim gátlására, illetve annak 

modulálására (Siemers et al., 2006).  

 A társuló psychiátriai tünetek gyógyszeres kezelésére is gyakran van szükség. A 

gyakran megjelenő depresszió kezelésére SSRI-k, az alvászavar, szorongás, agitáltság miatt 

benzodiazepinek, esetenként neuroleptikumok adása is szükségessé válhat. Sajnálatos módon 

utóbbiak negatívan befolyásolhatják a kognitív tüneteket. 

 Az Alzheimer-kórban szenvedő beteg kezelésében jelenleg a gyógyszeres therápiánál 

nem kevésbé fontosak a nem-gyógyszeres módszerek, amilyen a kognitív képességfejlesztés, 

memóriatréning, realitás-orientáció csoportban, illetve hozzátartozó által végezve, a 

megfelelő, lakókörnyezetben gyakorolható aktivitások és az optimális otthoni fizikai 

környezet kialakítása. Mindezekben természetesen a beteg hozzátartozóinak is döntő szerepet 

kell vállalniuk, így az ő felkészítésük, támogatásuk is elengedhetetlen. 

 

 

1.2. Electrophysiológiai módszerek 

 

1.2.1. Electroencephalographia, Frekvencia-spektrum elemzés 

 A neocortex felépítésében idegi elemként a rétegekbe rendeződött pyramissejtek és 

nem-pyramissejtek (kosársejtek, csillagsejtek), ezek axonjai, dendritjei, valamint nem-kérgi 

eredetű axonok vesznek részt. E felépítés columnáris: a felszínre merőleges oszlopok 

mintegy 10’000 pyramissejtet tartalmaznak és a columna sejtjei egymással a felszínre 

merőleges, valamint más oszlopokkal oldalirányú kapcsolatokkal rendelkeznek. A 

pyramissejtek perikaryonjai az isocortex III., IV., V. rétegében helyezkednek el, dendritjeik 

az I. és II. rétegig nyúlnak „fel”. A dendriteken a serkentő post-synapticus potenciálok sejtbe 

irányuló kation-áramlással járnak, mely miatt extracellularisan lokálisan negatív, 

intracellularisan pedig pozitív töltéseloszlás alakul ki, ami potenciál-különbséget eredményez 

a dendrit és a sejttest között. Az így kialakult elektromos erőtér mikrodipólként 

modellezhető, melynek negatív pólusa az aktív synapsis, pozitív pólusa a perikaryon. Gátló 

post-synapticus potenciál esetében az ellenkező irányú vektorok jönnek létre, csakúgy, mint 

abban az esetben, ha a serkentő synapsis a perikaryonon helyezkedik el. A serkentő és gátló 

synapsisok pillanatnyi aktivitása, illetve elhelyezkedése határozza meg a pillanatnyi eredő 

elektromos teret. A felszínen akkor keletkezik mérhető jel, ha egy adott területen a 

serkentő/gátló működések összehangolódnak, ami felszíni elvezetések elvezetések esetében 

milliós nagyságrendű neuron szinkronizációját jelenti. Ennek alapját azonos bemenő jelek, 
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illetve kölcsönös kapcsolatok (feedback összekötetések serkentő és gátló synapsisok által) 

jelentik. Az electroencephalogram (EEG) ezen elektromos mezők időbeli periodikus 

változásainak („hullámainak”) felel meg, mely folyamatos feszültségingadozások formájában 

regisztrálható. 

 Az EEG idősorokat frekvenciájuk alapján szokás kategorizálni delta (0,5-4 Hz), theta 

(4-8 Hz), alpha (8-13 Hz), beta (13-30 Hz), illetve gamma (30 Hz-től) frekvenciasávokra. Az 

elnevezések hagyományosak, a sávok határai nem szigorúan azok, kutatóhelyenként eltérő 

definíciók lehetnek, illetve a gyakorlati módszerek is meghatározzák a valós tartományokat 

(ld. később). 

 A valós EEG-jel sosem egy diszkrét frekvenciájú sinus-hullám, hanem különböző 

frekvenciájú komponensek összessége. Az egyes komponensek három paraméterrel 

definiálhatóak: amplitúdó, frekvencia, illetve fázis. Fourier-transzformációk segítségével 

lehetséges az eredeti jel (amplitúdó-idő jelsor) felbontása különböző frekvenciájú 

(amplitúdójú, fázisú) sinusos komponensekre. A leggyakrabban ebből teljesítménysűrűség-

spektrumot számítunk (amplitúdó négyzet-frekvencia jelsor), amely az amplitúdó második 

hatványa miatt kapta elnevezését (power spectral density, vagy power spectrum). Az EEG 

adatsorok Fourier transzformációjával meghatározható abszolút és relatív frekvencia 

spektrum is. Az abszolút spektrum egy adott frekvenciatartományon belüli Fourier 

együtthatók összességét jelenti. A relatív spektrum több frekvenciatartományra értelmezhető. 

Az egyes tartományokhoz tartozó relatív frekvencia spektrum az adott sáv abszolút 

spektrumának és az összes – vizsgált - sáv együttes abszolút spektrumának a hányadosa. 

 Bár az elmúlt években számos vizsgálat próbálta feltárni az oszcillációk eredetét, 

illetve az azokhoz köthető specifikus kognitív folyamatokat, az irodalomban az egyes 

frekvenciasávok funkcionális jelentőségével kapcsolatos számos kérdés tisztázatlan 

(Klimesch, 1999; Buzsáki et al., 2002).  

 A delta aktivitás mély alvás alatt domináns, annak éber kognitív teljesítmények során 

betöltött szerepéről – ha van – nem sokat tudunk. Felmerült, hogy esetleg gátlási működések 

jele lehet a frontális delta teljesítmény (Fernandez al., 2000).  

 A theta sávval kapcsolatban már 1977-ben leírták, hogy növekedik a teljesítménye 

olyankor, amikor a személy hosszabb ideig tartja fenn a figyelmét, illetve különböző kognitív 

feladatok során (Ishihara és Yoshii, 1972, Schachter, 1977, cit. post Klimesch, 2003). A 

későbbiekben kiderült, hogy különösen igaz ez olyan helyzetekben, amelyekben jelentős a 

munkaemlékezeti terhelés, függetlenül attól, hogy milyen modalitású ingereket alkalmaznak. 

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az információ fenntartása, vagy a munkamemória 
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kontrollfolyamatai (ismétlés, fokális figyelem) tükröződik a theta növekedésében (Jensen és  

Tesche, 2002). 

 Klimesch (2003) szerint azonban a theta széles sávban történő növekedése olyan 

állapotokat tükröz, melyben csökken az új információk feldolgozásának képessége, vagy akár 

blokkolt, mint amilyen a lassú hullámú alvás, hypnagog állapot, vagy éppen a demencia. A 

feladathelyzetben megfigyelhető theta-növekedés ezzel szemben keskeny sávban 

bekövetkező szinkronizált, esemény-függő oszcilláció, mely valóban új információ 

kódolását, vagy munkaemlékezeti rekódolását jelzi. 

 A theta sávhoz képest az alpha funkcionális jelentése kevésbé ismert, annak ellenére, 

hogy ez volt az első frekvencia-sáv, melyet még Berger írt le az 1920-as években, illetve ez a 

domináns oszcilláció a „relaxált éberség” állapotában levő felnőttekben. Posterior területek 

felett jelentkezik a legnagyobb az amplitúdóval.  

 Számos vizsgálat mutatott rá, hogy az alpha sáv a kognitív teljesítmény mutatója 

lehet, különösen emlékezeti feladatok esetében. Az alpha teljesítmény, illetve 

csúcsfrekvencia esetében leírtak összefüggést a reakcióidővel is, a nagyobb teljesítményű, 

illetve magasabb frekvenciájú alphával jellemezhető személyek rövidebb reakcióidőt adnak, 

valamint magasabb teljesítményt nyújtanak emlékezeti feladatokban (Klimesch, 1996, 1997). 

Az alpha életkori változásai is alátámasztják ezt az összefüggést, amennyiben az alpha 

frekvencia nő a gyermekkortól kezdve a felnőttkorig, majd idős korban csökken, a 

teljesítmény hasonló változásaival párhuzamosan (Klimesch, 1999). 

 Az alpha és a theta változásai gyakran ellentétesek egymással: nyugalomban mérve a 

jó általános (emlékezeti) teljesítményt az alacsony theta, és magas alpha teljesítmény jósolja 

be.  Ezzel szemben feladathelyzetben a theta növekedése (szinkronizációja) és az alpha 

csökkenése  (deszinkronizációja) korrelál pozitívan a teljesítménnyel (Klimesch, 2003).   

 A beta sávú aktivitást változatos kognitív és viselkedéses funkciókkal hozták 

összefüggésbe. Mivel elsősorban szellemi, vagy fizikai aktivitás során regisztrálható, a kérgi 

arousal mutatójának tartották (Andreassi, 2000). A betát, a gyorsabb gamma ritmussal együtt 

észlelési, figyelmi folyamatokkal, orientációs reakcióval összefüggésben is regisztrálták 

(Bibbig et al., 2007). A vizuális munkamemória fenntartása, illetve újdonság-detekció 

akusztikus ingerek esetében  (Rols et al, 2001, illetve Haenschel et al., 2000, cit. post Bibbig 

et al., 2007) beta-sávú szinkronizációt okoz. Motoros folyamatok során, valamint elképzelt 

mozgások alatt is, a beta deszinkronizációja figyelhető meg, melyet rebound-jelleggel 

szinkronizáció követ (Neuper és Pfurtscheller, 2001). 
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 A gamma frekvencia-sáv nagy figyelmet kapott az idegtudományban az elmúlt évek 

során, amit annak a „magasabb kognitív funkciókkal” való kapcsolata magyaráz. Felmerült 

az is, hogy a tudatosság neurális korrelációját jelenti (Basar-Eroglu, 1996). Valószínűleg nem 

egységes jelenség azonban, más működést jelez a spontán, mást az indukált és a kiváltott 

gamma oszcilláció (Galambos, cit. post Herrmann és Demiralp, 2005). A spontán gamma 

oszcilláció thalamocorticalis synapticus interakciók eredménye, és a vigilancia szintjét 

tükrözheti. A gamma sávú oszcillációknak szerepet tulajdonítanak corticalis régiók 

működésének szinkronizálásában is, például verbális tanulás alatt (Wagner, 2001). Az 

indukált (ingert követő, azzal nem fázis-szinkron) és a kiváltott (ingerrel fáziskapcsolt) 

gamma oszcillációnak szerepe lehet az egy perceptuális eseményhez tartozó vonások 

egyesítésében (binding), illetve a tárgyreprezentációk és az azokhoz tartozó motoros válasz 

integrációjában (Roelfsema et al., 1997, cit. post Herrmann és Demiralp, 2005). Ehhez 

kapcsolódóan emlékezeti folyamatokkal is összefüggésbe hozták a gamma oszcillációkat, 

vagyis alacsony-szintű szenzoros memória-folyamatokat tükrözhet. Amennyiben magasabb 

rendű, emlékezeti folyamatok is zajlanak - mint munkaemlékezeti működések, emléknyomok 

konszolidációja, vagy előhívási folyamatok - az alacsonyabb frekvencia-sávok 

teljesítményének emelkedését is elindítja (ld. alpha és theta sáv) (Herrmann és Demiralp, 

2005).  

 Mióta Hans Berger 1932-ben először írta le az EEG változásait egy Alzheimer-kórban 

szenvedő betegnél, számos vizsgálat célozta e betegségben megfigyelhető specifikus 

változások leírását. Minthogy az Alzheimer-kór corticalis demencia, elvárható, hogy EEG-

változásokkal járjon együtt. A klasszikusan leírt eltéréseket frekvenciaspektrum-elemzéssel, 

illetve koherencia-analízissel figyelték meg.  

 A spektrum változásai közül a legtöbbször leírt az EEG „lassulása”. Hogy ez 

pontosan mely sávokban, milyen mértékben jelenik meg, illetve a betegség mely szakaszában 

jellemző, egyelőre nem tisztázott egyértelműen. A legkorábbinak gondolt változás a theta 

aktivitás növekedése, illetve, ezt követően a beta teljesítmény csökkenése. A fent leírt 

változások a betegeknél nyugalmi EEG-n, de pl. REM-alvás alatt is regisztrálhatóak 

(Dringenberg, 2000). Súlyosan demens betegek esetében az alpha aktivitás is csökken a delta 

növekedésével együtt. 

 A demencia korai stádiumában a betegek és a normál kontroll között a legjelentősebb 

különbség a hátsó temporális területeken mérhető, míg az előrehaladott stádiumban levő 

betegeken a legkifejezettebben a középső, illetve elülső frontális területeken találhatóak meg 

a fenti spektrális változások (Stam et al., 1996). 
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 Fentiek ellenére a spektum-analízis - önmagában - csak mérsékelten alkalmas arra, 

hogy diagnosztikus eszközként értékesíthető legyen Alzheimer-kórban. Eldöntetlen az is, 

hogy a pathológiai elváltozások, illetve azok egyes morfológiailag elkülöníthető 

szakaszainak megfeleltethetők-e elektrofiziológiai eltérések. A helyesen (Alzheimer-

betegként) azonosított esetek aránya meglehetősen széles határok között mozog a különböző 

vizsgálatokban – korai, enyhe Alzheimer-kórban 29,2 és 42% között, későbbi stádiumban 60-

80% között (Stam et al., 1996). A fiziológiás öregedési folyamatot csak kismértékű EEG-

változás kíséri: az alpha-frekvencia a fiatalkori 10 Hz-ről 80-84 éves korra 7-9 Hz-ig csökken 

(Jelles, 2001). A szemnyitáskor tapasztalható alpha reaktivitás szintén csökken idős korban, 

nőknél jelentősebben, a lassú frekvenciájú aktivitás fokozódása azonban nem észlelhető 

egészséges időseknél (Jelles, 2001).  

 Különbségek vannak a vizsgálatok eredményei között a tekintetben is, hogy az 

Alzheimer-kórban szenvedők esetében az EEG fent leírt változásai közül melyiket és mely 

skalp-régiókban találják meg. Stam et al., (cit. post Jelles, 2001) például a relatív theta 

amplitúdó növekedését csak az occipitális elvezetéseken tapasztalták, a többi frekvencia-

sávban nem volt különbség a beteg- és a kontrollcsoport között. Ami a spektrum-analízis 

differenciáldiagnosztikai felhasználhatóságát illeti, az Alzheimer-kórtól elkülöníthető a 

kognitív eltérésekkel járó kórképek közül az időskori depresszió (mely kórképben az EEG 

normális), illetve a jellegzetes, sőt diagnosztikus EEG-változásokkal (bilaterálisan 

szinkronizáltan megjelenő bi- és trifázisos periodikus komplexusok) járó Creutzfeldt-Jakob 

betegség. Klinikai szempontból a  demenciától való differenciálás a legfontosabb, ebben 

azonban az elektrofiziológiai módszerek alkalmazhatósága kétséges. Az EEG-

abnormalitások fokális, egyenetlen eloszlása, illetve a relatíve megkímélt occipitális alpha 

aktivitás egyes szerzők szerint 60% körüli azonosítási pontosságot tesz lehetővé (Jeong, 

2004). Más vizsgálatokban az EEG alapján nem sikerült különbséget tenni a két betegcsoport 

között (Jelles, 2001). 

 Abban sem egységes az irodalom, hogy milyen korreláció van az EEG változásai és a 

kognitív teljesítmény hanyatlása között. Brenner et al. (1986) erős kapcsolatot talált az 

MMSE (Mini Mental State Examination) és a spektrális változások között, míg más 

vizsgálatok ezt nem támasztották alá (Jonkmann, 1997).  

 Fentiek mellett az sem egyértelmű, mennyiben alkalmas a spektrum-elemzés a 

betegség progressziójának követésére. Cohen et al. (1985, cit. post Jelles, 2001) 2,5 éves 

követéses vizsgálatukban mind a theta, mind a delta sávban jelentős növekedést találtak, az 
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alpha és beta csökkenése mellett. Más szerzők csak a személyek egy részénél írták le az EEG 

ilyen lassulását (Jeong, 2004).  

 Hosszú ideig folytatott donepezil terápia hatásaként leírták a theta aktivitás jelentős 

csökkenését, illetve a delta teljesítmény közeledését is a normális szinthez – legalábbis 

átmenetileg (Jelic et al, 1998). Állatkísérletekben a cholinerg Meynert-mag roncsolása, 

illetve humán kísérletekben anticholinerg szerek (scopolamine) adása a fent leírtakhoz 

hasonló EEG-lassulást eredményez (Jelic et al, 1998).  

 

 

1.2.2.Koherencia 

 A koherencia – egyszerűsítve - két, egy időben regisztrált EEG-adatsor (Pearson-féle) 

korrelációs együtthatójának négyzete, amely két jelsor szinkronizációjának mértékét méri és 

két kérgi terület funkcionális interakciójának (kapcsolatának) erősségeként interpretálható.  

 Általában frekvenciasávonként számítják ki bizonyos elektród-párokra. Ezeket 

sávonként átlagolva az egyes sávokra jellemző globális, vagy regionális koherencia-mutatókat 

nyerhetünk. Az egy-egy elvezetés-pár között számított koherencia esetében definiálható 

interhemiszferiális (két, különböző félteke felett lévő, általában homológ elektróda közötti), 

intrahemiszferiális (két, azonos félteke felett lévő elektróda közötti), rövid távú (szomszédos 

elektród-párok közötti), illetve hosszú távú (távolabbi elektród-párok közötti) koherencia. 

 Minthogy a cortico-corticalis összeköttetések károsodnak Alzheimer-kórban (ld. 

korábban), a tünetek magyarázatában felmerült a "diszkonnekciós szindróma" koncepciója is 

(Delbeuck et al., 2003), mely tükröződik a koherencia-változásokban is. Betegeknél 

alacsonyabb inter- és intrahemiszferiális koherenciáról számoltak be (Knott et al., 2000; 

Hogan et al., 2003) illetve a beta sávban észlelt koherencia korrelál az MMSE pontszámmal 

(Stam et al., 2003). A temporo-parietális alpha koherencia csökkenését is kimutatták 

Alzheimer-kórban (Jelic et al., 1996), ami a delta koherencia növekedésével együtt 

szignifikáns összefüggést mutat a demencia mértékével (Brunovsky et al., 2003). Adler et al. 

(2003) a bal temporális alpha koherencia változása mellett a theta koherencia csökkenését írta 

le.  

 Az interhemiszferiális koherencia mértéke szignifikáns összefüggést mutatott a corpus 

callosum méretével, ami szintén a funkcionális konnektivitás romlását jelezheti Alzheimer-

kórban (Pogarell et al., 2005).  

 Ezek a megfigyelések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ma a betegséget 

neocorticalis diszkonnekciós szindrómának tartják, azonban a módszerek klinikai 
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relevanciájáról általánosságban az mondható el, hogy nem eléggé specifikusak diagnosztikai 

célokra és nem elég érzékenyek a progresszió, illetve a terápia hatékonyságának követésére 

(Locatelli et al, 1998, Dauwels et al., 2010). 

 

 

1.2.3 Eseményhez kötött potenciálok jellemzői 

 Az eseményhez kötött potenciálokat (EKP-ket) kiválthatják a külső környezet 

eseményei (szenzoros ingerek, illetve azok elmaradása), vagy olyan endogén folyamatok, 

mint a döntéshozatal, előkészület valamilyen ingerre, vagy válaszra. 

 Az EKP-k az (EEG formájában regisztrált) folyamatos agyi elektromos tevékenység 

tranziens változásaiként jelennek meg. Tipikusan több, egymást követő polaritás-változásból 

állnak, melyek hátterében időben átfedő neurális aktivációs folyamatok állnak (Näätänen és 

Picton, 1987).  

 A külső ingerek által előidézett EKP-összetevőket azok megjelenési ideje (latenciája) 

alapján korai és késői komponensekre szokás osztani. Előbbiek az inger kezdetét követő 

mintegy 100 ms-nál korábban váltódnak ki, és paramétereiket jelentősen befolyásolják az 

inger fizikai jellemzői is, mely miatt exogén komponenseknek is nevezik őket. Az elemi 

szenzoros feldolgozással való szoros kapcsolatukkal összefüggésben megjelenésük jelentős 

modalitások közötti különbségeket mutat.  

 Akusztikus modalitásban például a legkorábban regisztrálható EKP az agytörzs 

specifikus struktúráinak működését mutatja, első komponense 1-2 ms latenciával váltódik ki, 

és valószínűleg a distalis hallóideg ingerület-továbbítását jelzi (I. hullám). A további 

hullámok a hallóideg proximális szakaszából (II), nucleus cochlearisból (III), az oliva 

superiorból (IV), colliculus inferiorból (V), thalamusból (VI-VII) származnak.  

 A további – de még mindig korai - komponensek a korai kérgi feldolgozáshoz 

kapcsolhatóak, ilyen a vizuális P100, akusztikus, vagy somatosensoros P50. A komponensek 

elnevezésében szerepel azok modalitása (vizuális, akusztikus, somatosensoros), a referencia 

elektródhoz viszonyított polaritása: pozitív (P), vagy negatív (N), illetve egy szám, mely 

lehet a hullám jellegzetes latenciája ms-ban mérve, vagy pedig a komponens „sorszáma”, 

vagyis, hogy hányadik az adott polaritású hullámok sorában. 

 A kiváltott potenciálok amplitúdója jellemzően lényegesen (mintegy egy 

nagyságrenddel) alacsonyabb az EEG háttéraktivitásánál. Hogy láthatóvá és mérhetővé 

váljanak, általában az átlagolás módszeréhez folyamodunk. Ekkor –gyakorlati céllal- a 

háttéraktivitást „zaj”-nak tekintjük, mely nem kötődik a kiváltó eseményhez. Az ingert 
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sokszor (EKP-től, helyzettől, személyektől függően, de tipikusan néhány 10, néhány 100 

alkalommal) ismételve a zaj átlaga a nullához tart, míg az eseményhez időben kötött jel 

formája nem változik (technikailag: a jel amplitúdója az ismétlések számával, míg a zaj 

amplitúdója az ismétlések számának négyzetével lesz arányos, vagyis a jel/zaj arány szintén 

az ismétlések számának négyzetének arányában javul. Száz ismétlés például tízszeres 

javulást hoz a jel/zaj viszonyban). 

  

 
6. ábra. Akusztikus eseményhez kötött potenciálok.   

 

 

1.2.4. N1 és P2 

 Az N1 (N100) negatív hullám, melynek csúcslatenciája a 90 és 200 ms közötti 

tartományban mérhető (6. ábra), és valószínűleg a legkorábbi EKP komponens, melyet 

modulálhatnak az észlelő kognitív folyamatai. 

 A vizuális és somatosensoros ingerekre is megjelenik (valamivel hosszabb 

latenciával), azonban a legtöbb adat akusztikus modalitásban végzett vizsgálatokban 

született. 

 Az N1-et az ingerekben bekövetkező viszonylag gyors változások váltják ki. 

Hosszabb ideig fennmaradó ingerek esetében csak azok kezdetén jelenik meg, amplitúdója 

csak 50 ms-ig nő az inger hosszával. Ha az inger legalább 0,5 s hosszú, annak eltűnésekor is 

megjelenhet a komponens, ahogy az inger fizikai paramétereiben bekövetkező jelentős 

változások esetében is.  
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 Az ingerintenzitás növekedésével az N1 amplitúdója nő, latenciája csökken, majd egy 

intenzitás-szint felett az amplitúdóváltozás megfordul. Ebben jelentős egyéni különbségek is 

megfigyelhetőek: az „augmenterek” esetében az amplitúdó sokáig követi az ingerintenzitás 

növekedését, míg a „reducerek” N1 amplitúdója gyorsan gyorsan szaturálódik, illetve 

csökken erősebb ingerek hatására (Buchsbaum, 1976, cit. post. Näätänen, 1992). Ez a 

jelenség az utóbbi években újra növekvő érdeklődést vált ki „loudness dependency of 

auditory evoked potentials” (LDAEP) elnevezés alatt, mivel úgy tűnik, hogy az 

augmenterekben (erős LDAEP) alacsonyabb szerotoninerg aktiváció mutatható ki, így a 

potenciál alkalmas lehet például a szerotoninerg agonista hatású antidepresszánsok hatásának 

predikciójára (Gallinat et al., 2000). Állatkísérletek tanúsága szerint a serotonerg agonisták, 

illetve prekurzorok hatására az N1 amplitúdója általában növekszik  (Manjarrez et al., 2005).  

  Az N1 különösen érzékeny az ingerek idői távolságára (interstimulus idő, ISI), mely 

tulajdonságában különbözik mind a korábbi, mind a későbbi komponensektől. Az amplitúdó 

növekszik akár 10 másodperces ingerek közötti távolságig is (Picton et al., 1981, cit. post. 

Näätänen, 1992), jelentősen csökken viszont gyorsan ismétlődő ingerek esetében. Vitatott, 

hogy ennek hátterében habituációs mechanizmusok, vagy pedig a generátorok refraktoritása, 

esetleg az inger idői bejósolhatósága áll (mely utóbbi kimutathatóan nagyobb a gyorsabb 

szekvenciák esetében).  

 Näätänen és Picton (1987) szerint az amplitúdó-csökkenés oka összetett: egyfelől a 

neurális válaszkészség csökken az ismétlődő ingerekre, annak arányában, hogy azok 

mennyire hasonlítanak egymásra, mivel a generátorok idővel kimerülnek (refraktoritás). 

Másfelől, a kisebb idői bizonytalanság általában csökkentheti a kérgi válaszkészséget. 

Lehtonen (1973, cit. post. Näätänen, 1992) modellje két N1 generátort ír le, az egyik (inger-) 

specifikus és így az ismétlődés, illetve hasonlóság csökkenti az amplitúdóját, akusztikus 

ingerek esetében temporális lebeny felett jelenik meg. A másik, aspecifikus komponens 

érzékeny az idői bejósolhatóságra, maximuma pedig a vertexen van.  

 A vizuális N1-nek feltételezhetően szintén több generátora van az extrastriatalis 

kéregben, de felmerült, hogy kialakulásában része van occipito-parietális, occipito-temporális 

területeknek, de a frontális kéreg szerepére is vannak bizonyítékok (Herrmann és Knight, 

2001). 

 Ami az észlelő további állapot-jellemzőit illeti, a legismertebb eredményt 

valószínűleg Hillyard és munkatársai közölte még 1973-ban (cit. post Czigler, 2003). E 
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szerint szelektív figyelmi helyzetben (az egyik fülbe érkező hangokra kell figyelnie a 

személynek) a figyelt fülbe érkező ingerek nagyobb amplitúdójú N1-et váltanak ki. 

 Amint előbb már arról említést tettünk, a magasabb arousal-szint magasabb N1 

amplitúdót eredményez (Fruhstorfer et al., 1969, cit. post. Näätänen, 1992), amiért 

valószínűleg a nem-specifikus generátor felelős. Hasonlóan, depresszáns (alkohol) csökkenti 

a komponens amplitúdóját.  

 Újabban idősekben vizuális felismerési feladat során megnövekedett N1 latenciáról 

számolnak be (Zanto et al., 2010), ami a munkamemóriában való kódolás csökkent 

sebességének tudható be (Curran et al., 2001). 

 Az N1 komponens változásait alig vizsgálták Alzheimer-kórban. Némileg indirekt 

eredményként Reinvang et al. (2005) az találták, hogy (a vizsgálat idején) nem demens 

ApoE4 allélt hordozókban csökken az (akusztikus) N1 amplitúdója, mely hatás a 

homozygota hordozókban erősebb, mint a heterozygoták esetében. Enyhe kognitív zavarban 

(mild cognitive impairment – MCI) szenvedőknél szintén kisebb amplitúdóval regisztrálható 

a komponens (Reinvang et al., 2005). 

 A P2 150-250 ms latenciával regisztrálható pozitív komponens (6. ábra). Általában az 

N1-P2 komplex kontextusban említik és az N1-hez képest is kevés tanulmányban vizsgálták 

keletkezésének mechanizmusát, kognitív korrelátumait. Ráadásul ezeknek a munkáknak a 

többsége az 1960-as, ’70-es évekből származik és N1-P2 csúcs-csúcs amplitúdókülönbséget 

mért, ami nehézzé teszi a hatások elkülönítését a két komponens esetében (Crowley és 

Colrain, 2004).  

 Azokban a vizsgálatokban, melyekben az alapvonalhoz képest mérték a P2 csúcsát, az 

N1-hez képest más összefüggést kaptak az amplitúdó és az ingerintenzitás összefüggésében, 

a pozitív komponens esetében ugyanis a magas ingerintenzitások esetében sem fordult meg a 

kapcsolat, nincs „redukciós” jelenség (Adler és Adler, 1989, cit. post Crowley és Colrain, 

2004). A P2 latenciája az N1-nél erősebb, fordított U alakú intenzitás-függést mutat: 70 dB-

ig csökken, e felett pedig nő. 

 Az interstimulus idő a legtöbb szerző szerint hasonló hatással van a P2-re, mint amit 

az N1 esetében láthattunk, vagyis az ISI növekedésével nő az amplitúdó is.  

 A komponens funkcionális jelentőségére vonatkozó elképzelések szerint az az inger-

klasszifikációs folyamat részeként jelenik meg. Garcia-Larrea et al. (1992, cit. post Crowley 

és Colrain, 2004) szerint a komponens és a P300 komponenst megelőző, szükséges, de nem 

elégséges folyamatot jelez. Vagyis, ha a P2 az ingert célingerként azonosítja, kiváltódik a 

P300 is, ha viszont nem-cél ingerről van szó, a P300 elmarad (ld. még később).  
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 Novak et al. (1992, cit. post. Crowley és Colrain, 2004) „non-target pozitivitásként” 

írta le a vizsgálatukban kapott, ebbe a latencia-tartományba eső pozitív csúcsot, mely szintén 

a diszkriminációs feladathoz szükséges figyelem-modulált folyamatokhoz kapcsolódik.  

 Ezekkel az elképzelésekkel összhangban van a komponens generátorainak 

lokalizációja is. Míg az N1 eloszlása jelentősen különbözik modalitásonként, az akusztikus, 

vizuális és szomatoszenzoros P2 forrása nagyon hasonló elhelyezkedést mutat és mindhárom 

modalitásban a vertexen jelenik meg a legnagyobb amplitúdóval (Colrain et al., 2000, cit. 

post. Crowley és Colrain, 2004).  

 Az Alzheimer-kórban, a súlyos demencia stádiumában a vizuális P2 komponens 

latenciája nő, az N1 megtartottsága mellett (Tanaka et al., 1998).   

   

 

1.2.5. N2b 

 Az N2 komponens 200 ms körüli negatív hullám az EKP-ban (6. ábra). Több 

alkomponense különböztethető meg, függően a kiváltó helyzettől (Folstein és Van Petten, 

2004). Itt csak az aktív diszkriminációs helyzetben helyzetben megjelenő N2b tárgyalására 

térünk ki.  

 Tipikusan aktív oddball paradigmákban vizsgálható, melynek során standard ingerek 

sorában ezektől eltérő – deviáns – ingerek jelennek meg, melyeket a személynek 

regisztrálniuk kell (gombnyomással jelezni, vagy számolni). Az N2b akkor váltható ki, ha 

személy aktívan figyel a deviáns ingerekre, azonban ebben a helyzetben a célingereken kívül 

kiváltják egyéb újszerű ingerek is (és nem figyelt ingerek is, amennyiben megfelelően nagy 

az intenzitásuk). Kiváltója nem egyszerűen a standardtól - , hanem inkább a mintázattól, 

vagyis a standard által kialakított elvárástól való eltérés (Sams et al, 1983). A skalp eloszlás 

alapján generálásában valószínűleg a frontális, illetve a superior temporális kéregnek van 

szerepe (Potts et al., 1998). Ezen kívül összefüggésbe hozták az elülső cinguláris kéreg által 

szervezett detekciós folyamatokkal (Lange et al., 1998) is. Az N2b amplitúdója jelezheti, 

hogy a figyelmi működések miként tudják egy adott inger feldolgozását biztosítani (Czigler, 

2000). 

 Loveless (1983, cit. post. Näätänen, 1992) az orientációs reakcióval járó tranziens 

arousal-növekedés mutatójának tartotta, az N1-hez hasonlóan.   

 Az N2b-t számos inger-jellemző változása kiválthatja, az akusztikus és vizuális 

fizikai paramétereken kívül fonológiai, szemantikus eltérések is.  
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 A komponens latenciája az inger-eltérések nagyságával arányosan csökken, és jól 

korrelál a reakcióidővel. 

 Ami az N2b amplitúdóját illeti, ez növekszik, ahogy növekszik a diszkriminációs 

feladat nehézsége. Az N2b amplitúdója nő azokban a feladatokban is, melyekben a jelentős  

idői nyomás teszi nehézzé a feladatot (Jodo és Katayama, 1992), illetve ahol gátolni kell egy 

választ (Kopp et al., 1996). Azoknál a személyeknél, akik rosszabb diszkriminációs 

teljesítményt mutatnak, az amplitúdó kisebb a jól teljesítőkhöz képest.  

 Fontos további jellemzője az N2b-nek, hogy azokban a helyzetekben, ahol szükség 

van az előkészített válasz gátlására (no-go próbák, vagy újdonság-ingerek) szintén nagyobb 

amplitúdóval jelenik meg. Az N2b tehát a sikeres gátlás indikátora lehet, Falkenstein et al. 

(2002) szerint modalitásspecifikus gátló folyamatokat tükröz. 

 Többen vizsgálták az N2b életkorfüggő változásait. A jelentős változásokat a 

komponens latenciája mutatja, mely időseknél lényegesen hosszabb lehet. Ezen kívül a 

skalp-eloszlás is megváltozik, fiataloknál frontocentrális, időseknél inkább centrális 

maximum tapasztalható (Gaál, 2009; Gaál, 2005) 

 Az N2b komponens változásairól Alzheimer-kórban keveset tudunk, illetve 

ellentmondások az eredmények. Kazmerski et al. (1997) vizsgálatában Alzheimer-betegek 

nem különböztek szignifikánsan sem az N2b amplitúdóját, sem latenciáját tekintve. Reinvang 

et al. (2005) APOEe4 hordozó MCI pácienseknél csak tendencia szinten csökkent N2 

amplitúdót találtak, Golob et al. (2001) azonban nem talált különbséget hasonló populáció és 

idős egészséges személyek között. 

 

 

1.2.6. P3b és P3a 

 A P3, vagy P300 a figyelt inger megjelenése után 280-700 ms-mal megjelenő pozitív 

hullám (6. ábra), mely egyben a legtöbbet vizsgált eseményhez kötött potenciál komponens. 

Valójában azonban ez is összefoglaló elnevezése több eltérő komponensnek, melyek közül a 

P3a és P3b elkülönítése a legáltalánosabb. A kiváltásukra leggyakrabban alkalmazott helyzet 

a korábban ismertetett aktív oddball paradigma, melyben a kisebb valószínűségű célingerek 

kiváltják a P3b-t. 

 Donchin (1981) szerint a P3b megjelenése azzal van összefüggésben, hogy a kiváltó 

inger hatására módosul az emlékezeti modell, vagyis az emlékezeti frissítés idegrendszeri 

manifesztációja lenne. Amplitúdója arányos a feladatra fordított figyelmi kapacitással, 

fordítottan arányos a feladat nehézségével, illetve az inger valószínűségével. Így tükrözheti 
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azt, hogy az inger milyen mértékű bizonytalanságot oldott fel (Polich, 1987, Polich, 2007), 

valamint a feladatra mozgósított mentális kapacitást is: megosztott figyelmi feladatban 

nagysága csökken (Donchin et al., 1986), ahogyan a feladat bonyolultságának fokozódásával 

is. A feldolgozási kapacitás utóbbi esetben is több folyamat között oszlik meg, melyek nem 

azonos latenciával folynak, így az összegződött hatásuk kisebb.  

 Verleger (1988) modellje eltér az előzőtől: e szerint az ingerek sorozatai feldolgozási 

ciklusokat alakítanak ki, a hullám egy ilyen ciklus zárásaként jelenne meg a célinger 

észlelésekor.  

 Fentiek arra utalnak, hogy a célingerek által kiváltott P3b a munkamemória indexe 

lehet (Donchin, 1986, cit. post Katayama és Polich, 1996). 

  A P3b parietocentrális maximummal jelenik meg. Arra vonatkozóan, hogy hol 

generálódik, számos feltételezés született: egészen biztosan részt vesznek benne subcorticalis 

struktúrák (Molnár, 1994), és a mediotemporális (különösen a hippocampus) és 

temporoparietális kérgi területek szerepe is valószínű (Knight et al., 1989). A transzmitter-

rendszerek közül az acetylcholin szerepe bizonyított, a szerotoniné valószínű a P3b 

létrejöttében (Potter et al., 2000). Van bizonyíték a dopaminerg (Wang et al., 2000), illetve 

noradrenerg (Nieuwenhuis et al., 2005) neurotranszmisszió szerepére is.  

 A P3a -novelty (újdonság) P3 - komponens váratlan, újszerű ingerekre jelenik meg, 

például módosított oddball helyzetben, melyben a standard- és célingerek mellett 

megjelennek olyan ingerek is, melyekre a személynek nem kell választ adnia (no-go), esetleg 

még meglepőek, újszerűek is (novelty, újdonság ingerek). A harmadik inger-típus elkülönül a 

többi ingertől a feladattal kapcsolatos dimenzióban, a személynek nincsen vele teendője, és 

kis valószínűséggel jelenik meg.  

 Ha a célinger – standard megkülönböztetés nehéz, de amennyiben a nontarget jól 

elkülönül tőlük (könnyen megkülönböztethető), akkor P3a amplitúdója nő, latenciája kisebb 

lesz. Ennek lehetséges magyarázata az, hogy a komponens figyelmi folyamatokkal van 

összefüggésben, amennyiben a feladat nehézsége, mint inger-kontextus meghatározza a 

figyelmi fókusz szintjét, amit megzavar a kiugró inger. Igaz lehet az is, hogy a feladat 

nehezedésével több kontrollált feldolgozási folyamat indul el, ami a frontális lebeny 

fokozottabb aktivitását vonja maga után, melyet a P3a hullám amplitúdójának növekedése is 

jelez.  

 Egy másik magyarázat szerint a P3a megjelenése válaszgátlási folyamatot jelez, 

amennyiben a no-go típusú deviáns inger detektálása választ váltana ki, de az inger további 

feldolgozásának hatására ez gátlódik (a személy felismeri, hogy nem célingerről van szó).  
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 Ismét eltérő modell az, mely szerint az orientációs válasz értékelő, tudatos aspektusát 

tükrözi (Friedman et al., 2001), ami a detektált eltérést követi. 

 A P3b-től eltér skalp-eloszlásában is, frontálisabb a maximuma. Latenciája rövidebb, 

amplitúdója jellemzően nagyobb, mint a P3b-é és utóbbival ellentétben az ingerek 

ismétlésének hatására gyorsan habituálódik, amennyiben csökken az amplitúdója, és hátsóbb 

területre helyeződik. Ez utalhat arra, hogy ez a komponens automatikus figyelmi folyamatok 

eredménye, míg a P3b azért nem mutat habituációt, mert nagyobb mértékben áll a hátterében 

akaratlagos figyelmi feldolgozás (Debener et al., 2002). Megjegyzendő, hogy időseknél a 

habituációs jelenség kevésbé kifejezett, náluk fennmaradnak a frontális kérgi működéssel 

járó folyamatok (Segalowitz et al., 2001).   

 Generálásában a prefrontális kéreg, temporo-parietális régiók és posterior területek 

biztosan részt vesznek (Molnár, 1994; Mecklinger és Ullsperger, 1995). Felmerült a 

hippocampus részvétele is, melynek laesiója után kisebb az újdonság P3 amplitúdója, mint 

normál személyeknél (Knight, 1996). 

 Polich (2007) a P3b és P3a keletkezésének integratív elméletét javasolta. Eszerint az 

ingerekre vonatkozó információt a frontális lebeny tartja fenn, és az elülső cinguláris 

struktúrák monitorozzák. Amikor a standard ingerekre irányuló fokális figyelmet megzavarja 

egy eltérő (target, vagy novel) inger, ez az anterior cingulumból, és hozzá kapcsolódó 

struktúrákból kiindulva P3a komponenst vált ki. Innen a neurális aktivitás tovaterjedhet 

temporális, parietális kérgi területekre, ahol emlékezeti folyamatok indulnak, P3b 

komponenst generálva. Így az eredő „P300” magában foglalja mind a P3a-t, mind a P3b-t, a 

hullám skalp-eloszlása pedig attól függ, milyen ingerek, milyen helyzetben váltották ki 

ezeket. 

 Alzheimer-kórban több vizsgálatban találták a P3b latenciájának növekedését (pl. 

Polich et al., 1986), AD-betegek egyes hozzátartozóinál (Green és Levey, 1999) de egyéb 

demenciákban, illetve depresszióban is (Van Doolaeghe et al., 1998). AD-ben féléves 

donepezil terápia hatására a normális szinthez közelített a P3b latenciája (Werber et al., 

2003). Más vizsgálatokban azonban nem találtak latencia-eltérést (Ally et al., 2006).  

 A P3b amplitúdójára vonatkozó eredmények lényegesen ellentmondásosabbak. Egyes 

vizsgálatokban a betegeknél csökkent amplitúdót találtak (Polich, 1999, Ally et al., 2006), 

más vizsgálatok a potenciál növekedését figyelték meg (Boutros et al., 1995) vagy éppen 

nem találtak különbséget rizikócsoportban (Reinvang et al., 2005). A P3b komponensnek 

nem csak a latenciája és amplitúdója, de skalp-eloszlása is vizsgálat tárgya lehet Alzheimer-

kórban. Az eloszlás változásai az életkorral ismertek: fiatal korban a posterior területeken a 
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legnagyobb a komponens amplitúdója. Idősebb korban egy másik fókusz is mérhető, 

frontálisan, a kettőt egy centrális negativitás választja el. (Friedman et al., 1995., cit. post 

Kazmerski et al., 1997). Egyes vizsgálatok ezt az elváltozást megtalálták súlyos, korai 

kezdetű Alzheimer-kór esetén (Holt et al., 1995, cit. post Kazmerski et al., 1997), más 

vizsgálatok ezt nem erősítették meg (Kazmerski et al., 1997). 

 A P3a változásait demenciában lényegesen kevesebbet vizsgálták (valójában alig 

találni a témával foglalkozó cikket), és még kevesebb az olyan eredmény, amely a 

komponens jelentős változását írná le Alzheimer-kórban. Yamaguchi et al. (2000) nem 

találtak változást a P3a-nak sem az amplitúdóját, sem a latenciáját tekintve az betegek és a 

kontroll csoport között (vascularis demenciában azonban kisebb amplitúdójú P3a-t 

regisztráltak). Reinvang et al. (2005) szintén nem tudtak különbséget kimutatni a 

komponensben APOEe4 allélt hordozók és nem hordozók között, ahogy Golob et al. (2001) 

sem enyhe kognitív zavarban (mild cognitive impairment – MCI) szenvedőknél, vagyis 

Alzheimer-kór szempontjából különösen veszélyeztetett populációk esetében.  

 

 

1.2.7. CNV 

 A CNV (contingent negative variation, várakozási hullám) „lassú” negatív potenciál, 

amely egy anticipált ingerre adott választ előz meg. A vizsgálatára használatos tipikus 

paradigmában egy első ingert (S1, figyelmeztető inger) követő második ingerre (S2, 

felszólító inger) kell a személynek - kognitív és/vagy mozgásos –választ adni (Walter et al., 

1964; Marton és Bakay, 1994). Az ingerek közti idői távolság jellemzően több másodperc. 

 A CNV amplitúdója figyelmi-elvárási folyamatokat, arousal-változást, illetve válasz-

előkészületet jelezhet (Marton és Bakay, 1994). Eredetének élettani jellegű magyarázata 

szerint a thalamo-corticalis serkentés hatásaként a CNV a kérgi ingerelhetőség küszöbének 

csökkenését jelezné (Rösler et al., cit. post Marton és Bakay, 1994).  

 A CNV amplitúdója korrelációt mutat a reakcióidővel: rövidebb válaszidő nagyobb 

amplitúdóval jár együtt (Brunia és Vingerhoets, 1981). Ha a két inger között hosszabb idő 

telik el (pl. 8 mp), a hullám két alkomponensre bontható. A korait orientációval, a későit 

várakozási folyamatokkal lehet összefüggésbe hozni (Loveless, 1976). 

 A hullám frontocentralis maximummal regisztrálható, generátoraként azonban 

felmerült a prefrontális kérgen (illetve thalamo-frontális aktivációs körökön) kívül a posterior 

parietális, a temporális, az elsődleges motoros és a szomatoszenzoros kéreg, valamint a 

basalis ganglionok is (Bares és Rektor, 2001; Basile et al., 1994; cit. post Gaál, 2009). 
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 A CNV változásairól Alzheimer-kórban nem sokat tudunk. Egyes korábbi vizsgálatok 

csökkent amplitúdókat találtak a betegeknél (Golob és Starr, 2000; Zappoli et al., 1991, cit. 

post van Deursen et al., 2009), egy nemrégiben közölt tanulmányban azonban nem 

mutatkozott különbség a betegek és a kontrollcsoport között (van Deursen et al., 2009). 

Megjegyzendő azonban, hogy utóbbi tanulmány nem specifikálja a betegcsoport jellemzőit, 

valamint az, hogy igen rövid, 2 mp-es S1-S2 intervallumot alkalmaztak (azért ilyen rövidet, 

mivel a betegek hosszabb S1-S2 esetén nem tudták teljesíteni a feladatot, és ilyen feltételek 

mellett is igen alacsony teljesítményt mutattak).  

 

 

1.2.8. Komplexitás-elemzési módszerek 

 Utóbbiak viszonylag új eljárások, és a nemlineáris dinamikus rendszerek matematikai 

elmélet-rendszerén (népszerű nevén a káosz-elméleten) alapszanak. A kaotikus viselkedést 

úgy lehet definiálni, mint nem-periodikus, korlátos, determinisztikus (nem sztochasztikus) 

dinamikát, mely érzékeny függést mutat a kiindulási feltételektől (Kaplan and Glass, 1995, 

cit. post Jelles, 2001). A kaotikus viselkedés nemlineáris dinamika eredménye, de nem a 

káosz az egyetlen nemlineáris viselkedés. Akkor determinisztikus egy rendszer, ha annak 

jövőbeli állapotát teljesen determinálják múltbeli állapotai. Ez azt sugallja, hogy ezeknek a 

rendszereknek a viselkedését viszonylag kisszámú szabadságfokkal meg lehet magyarázni.  

 Minden nemlineáris módszer jellemzője, hogy annak érdekében, hogy leírja a 

megfigyelt rendszer állapotát, fázistérben (avagy állapottérben) ábrázolja azt. Ez egy m-

dimenziós tér, ahol m a rendszer releváns változóinak száma. A rendszer aktuális állapota 

ennek megfelelően egy m-dimenziós vektor. Az a vonal, amit az egymás utáni állapotokban 

így meghatározott pontok összekötésével nyerünk, az ún. pályagörbe (trajectory). A rendszer 

attraktora pedig az állapottérnek az a rész-tere, amit a pályagörbe akkor foglal el, amikor a 

rendszer elérte a hosszú-távú dinamikus egyensúlyát. A rendszer akkor jellemezhető egy 

attraktorral, amikor stacionárius, vagyis statisztikai paraméterei állandóak. Amikor a rendszer 

dinamikája változik az időben, akkor egy másik attraktorra kerül át (ezt bifurkációnak 

nevezzük).  
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7. Ábra. Lorenz-attraktor 

 

 

 A rendszer dinamikájára az attraktor jellemzői nyomán következtethetünk. Egy 

stacionárius, „mozdulatlan” rendszer attraktora egy pont (0 dimenzió); periodikus rendszer 

attraktora zárt hurok (1 dimenzió) (klasszikus példa a matematikai inga, melynek két 

releváns állapot-meghatározó változója van: a helyzet és a sebesség. Maximális kitérésnél a 

sebessége nulla, középvonalban maximális. Ha helyzet-sebesség koordinátarendszerben 

ábrázoljuk mozgását, kört kapunk). A kvázi-periodikus viselkedés attraktora toroid (2 

dimenzió). A kaotikus rendszerekre az ún. „furcsa” attraktorok jellemzőek, melyek 

dimenziója nem egész szám: fraktális dimenziójú. Talán a leghíresebb ilyen a Lorenz-

attraktor (7. ábra): itt a röppálya sohasem metszi önmagát, és a végtelenségig folytatódik. 

Nincs meghatározott nyugvópontja, mégis jellegzetes alakja van: globálisan stabil, lokálisan 

azonban nem (Molnár, 2000). A random viselkedésű rendszerek ezzel szemben idővel 

betöltik a teljes állapotteret, így a sztochasztikus rendszernek nincsen attraktora. 

 Az EEG komplex, aperiodikus idősor, mely nagyszámú neuron működését tükrözi. A 

neuronok működése maga is nagyszámú membránfolyamat összegződésének eredője, és 

valószínűleg maga is kaotikus viselkedést mutat (Sidiropoulou et al., 2006; Matsumoto és 

Tsuda, 1988). Az 1980-as évek közepétől kezdődött annak vizsgálata, hogy az EEG 

determinisztikus, kaotikus jel, vagy csupán zaj. Babloyantz et al. (1985) közölt először olyan 

eredményeket, amelyek azt mutatták, hogy EEG regisztrátum (az alvás II. és IV. stádiuma) 

dinamikája kaotikus attraktorokkal jellemezhető. A későbbiekben különböző nemlineáris 

módszerekkel azt is kimutatták, hogy az EEG alacsony dimenzió-számú kaotikus 

folyamatként modellezhető (Babloyanz, 1988; Rapp, 1993), továbbá az is, hogy a dinamika 
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változik különböző állapotokban, mint például epilepsziás működések során (Fell et al., 

1993, Frank et al., 1990), az alvási ciklus során (Röschke és Aldenhoff, 1992), Parkinson-

kórban (Stam, 1994) vagy akár szemnyitás hatására is (Pritchard és Duke, 1992). 

 Nyilvánvaló, hogy a valós EEG vizsgálatakor a priori nem állnak rendelkezésre a 

rendszer működését leíró egyenletek. Így nem ismerjük a releváns változók számát, tehát az 

állapottér dimenzionalitását sem. Packard et al. (1980, cit. post Skinner et al, 1994) illetve 

Takens (1981, cit. post Molnár, 1999) holland matematikus dolgozta ki azt az elméletet, 

amely szerint egy rendszer viselkedésének dinamikája megismerhető annak egyetlen 

változóját vizsgálva. Ezen alapszik az idő-eltolásos elemzés. Ennek során egy változó 

különböző időpontokban mért értékeit egymástól független változóknak tekintjük, és ezek a 

mérések szerepelnek az egyes pontok egyes koordinátáiként az állapottérben. A mára már 

klasszikussá vált példa a módszer alkalmazására egy csöpögő vízcsap dinamikájának 

megfigyelése. Ábrázoljuk egy koordinátarendszer abszcisszáján az „első” és „második” 

csepp leesése közötti időt, az ordinátán a „második” és „harmadik” csepp között eltelt időt: 

ez a két koordináta kijelöli az első pontot. A második pontot a második és harmadik, illetve a 

harmadik és negyedik csepp közötti idő adja majd, és így tovább. Amíg a csap csak kicsit 

 

 
 

8. Ábra. A „csöpögő vízcsap” dinamikája 

 

 

 van kinyitva, előállhat egy olyan helyzet, amikor a cseppek egyenletesen érkeznek. Ekkor 

minden pont ugyanoda fog esni, hiszen mindig ugyanakkora az eltelt idő (és a két koordináta 

értéke is megegyezik). Ha kicsit jobban kinyitjuk a csapot, a csepegés ritmusa 

„szabálytalanná” válik. Ha a fenti idő-eltolásos ábrázolást erre a helyzetre is alkalmazzuk, a 
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8. ábrán látható kaotikus attraktorhoz jutunk (vagy hasonlóhoz, attól függ, mennyire 

„nyitottuk ki a csapot”). A csöpögés tehát nem véletlenszerű (Molnár, 1999).  

 Az EEG-elvezetések vizsgálatakor az idő-eltolásos módszeren kívül van más 

lehetőségünk is. Mivel több elektródát használunk, az ezeken egy adott pillanatban mért 

amplitúdók jelenthetik az állapottér koordinátáit (9. ábra). Ha 19 elvezetésünk van, 19 

dimenziós állapottérben elemezhetjük a rendszer viselkedését. Ezt az eljárást „téri magában 

foglalásnak” (spatial embedding) nevezzük. A jelen vizsgálatban alkalmazott mutatók 

elsősorban idői magában foglaláson alapultak. 

 A komplexitás-elemzések során két mutatót, Omega-komplexitást, illetve 

Szinkronizációs valószínűséget számítottunk. 
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9. Ábra. Az idői beágyazás módszere 
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 A Szinkronizációs valószínűség (synchronization likelihood, SL) annak a dinamikus 

kölcsönhatásnak a számítása, mely egy idősor (EEG-csatorna) és egy vagy több más idősor 

között fennáll. Adott két (X és Y) dinamikus rendszer - pl. mint két neuronhálózat két EEG 

elektródnak megfelelően – X és Y állapota azok állapot-terében1 Xi és Yi vektorokkal írható 

le. A szinkronizációs valószínűség úgy definiálható, mint annak valószínűsége, hogy X 

rendszer állapota megadható Y rendszer függvényeként, s úgy operacionalizálható, mint 

annak esélye, hogy amennyiben két különböző i és j időpontban X ugyanolyan állapotban 

van, úgy Y rendszer szintén ugyanabban az állapotban van ezekben az időpontokban. A két 

rendszer állapotának hasonlóságát Xi és Yi vektorok távolságának számításával állapítjuk 

meg: ha e távolság nem halad meg egy kritikus értéket, a rendszer i és j pillanatokban 

ugyanolyan állapotjelzőkkel jellemezhető. Teljes szinkronizáció esetében az együttható 

értéke 1. Független rendszerek esetében a szinkronizációs valószínűség annak esélyével 

egyezik meg, hogy két random Y vektor távolsága a fenti kritikus értéknél kisebb. Ez a 

kritikus érték úgy választható meg, hogy például az első fajta hiba esetében is kívánatos 5% 

legyen ennek valószínűsége (Stam et al., 2002). A számítás elektródpáronként történik, ezek 

átlaga adja az itt közölt SL értékeket. A módszer érzékeny az idősoroknak mind a lineáris, 

mind a nemlineáris jellemzőire, valamint a szinkronizáció időfüggő változásaira (Molnár et 

al., 2006; Molnár, 2000). 

 Az Omega-komplexitás a többcsatornás EEG-adatok kovariancia-viszonyait írja le, az 

agyi elektromos történések lineáris téri-idői dinamikáját számszerűsíti (Wackermann, 1999). 

A csatornák közötti kovariancia-értékek számítása után főkomponens-elemzést végzünk, 

hogy megtudjuk, van-e olyan kisszámú közös tényező (ún. komponens), mellyel leírható a 

változók varianciája. A komponensek ún. sajátértéke fejezi ki azt, hogy adott komponens az 

eredeti változók varianciájának mekkora részét hordozza. A (normalizált) sajátértékek 

Shannon-féle entrópiája az Omega logaritmusával egyenlő2. A képlet alapján látható, hogy 

amennyiben egyetlen komponenssel leírható az összes adatsor, vagyis egyetlen generátor 

felelős az EEG-regisztrátum dinamikájáért, akkor log Ω = 0, vagyis az Omega 1. Ha teljesen 

független jelek jelennek meg a csatornákon (pl. fehér zaj), az Omega értéke a csatornák 

számával egyezik meg. Alacsony Omega tehát „egyszerűbb”, magas Omega „komplexebb” 

jelre utal. 

                                                 
1 Az állapottér egy sokdimenziós tér, ahol a dimenziók (koordináták) a rendszer releváns jellemzői. Esetünkben a 
koordináták az egyes EEG-elvezetéseknek felelnek meg, egy pontot tehát a 21 elektródán adott pillanatban 
mérhető feszültségértékek határoznak meg. 
2 logΩ= − Σ (λilog λi), ahol λi az i-edik komponens normalizált sajátértéke. 
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 Bár az utóbbi években több olyan közlemény is megjelent, melyben komplexitás-

mutatók változását elemezték Alzheimer-kórban, ezek eredményei nem mutatnak egységes 

képet. Korrelációs dimenzió módszerével (mely azt méri, hogy a vizsgált jel dinamikája hány 

„szabadságfokkal” jellemezhető) több vizsgálat is komplexitás-csökkenést talált (Gómez, 

2006; Jelles et al., 1999; Jeong et al., 1998.), leírtak azonban ellentétes változásokat a beta 

sávban (Jelles et al, 2008). Komplexitás-csökkenés adódott MEG adatokon egy másik 

nemlineáris módszer, a Többcsatornás nemlineáris kereszt-predikció alkalmazásával (Jelles, 

2001). Szinkronizációs valószínűség számításával apoE4 hordozók esetében alacsonyabb 

komplexitásról számolnak be, Alzheimer-kórban azonban kimutatható volt a szinkronizáció 

csökkenése is, igaz, csak a gyorsabb alpha2 és beta frekvencia-sávokban (Park et al, 2008; 

Pijnenburg et al., 2004).   

 

 

2. MÓDSZEREK 

 

2.1. Személyek, beválasztási és kizárási kritériumok 

Vizsgálatunkban 12 enyhe stádiumú Alzheimer-beteg vett részt. A valószínű 

Alzheimer-kór diagnózisa a NINCDS-ADRDA és DSM-IV kritériumai szerint történt (2. 

Melléklet). Minden beteg belgyógyászati, neurológiai és pszichiátriai kivizsgáláson esett át. 

 Ezen kívül standardizált, diagnosztikus és súlyosság megítélésére alkalmas skálákon 

is értékeltük az állapotukat (Mini-Mental Teszt, Hachinski, Hamilton Depresszió Skála). CT 

vagy (ritkábban) MR felvétel minden betegről készült. 

Fenti vizsgálatok célja elsősorban a demencia egyéb okainak kizárása volt. 

A (módosított) Hachinski-skála (3. Melléklet) 8 klinikai jegy alapján 0-12 pontig 

értékeli a statust és az anamnézist. 4 pont, illetve kevesebb Alzheimer-kórt, 7 feletti 

pontszám vascularis demenciát valószínűsít. A modern képalkotó eljárások elterjedésével az 

utóbbi időben ezeket tekintjük diagnosztikusnak, vagyis a vascularis encephalopathia CT- 

(MR) képe vascularis demenciát valószínűsít. 

A Hamilton Depresszió Skála felvétele az időskori depresszió kizárására szolgált, 

amely egyrészt téves diagnózishoz vezethetett volna („ál-demencia”), másrészt compliance-

problémákat vetett volna fel, illetve önmagában, valamint antidepresszívumok és 

anxiolyticumok szedésén keresztül befolyásolhatta volna az EEG-t és a kiváltott válaszokat. 
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 Ezek alapján a beválasztási kritériumok az Alzheimer csoportban a következők 

voltak: valószínű Alzheimer-kór a fenti kritériumok szerint, MMSE pontszám 20-24 között, 

50 év feletti életkor, változatlan gyógyszerelés 3 hónapra visszamenően. 

 Kizárási kritériumok: a demencia Alzheimer-kórtól eltérő oka valószínűsíthető a 

klinikai vizsgálat, státusz, labor, CT vagy MRI alapján, vascularis demenciára gyanús 

klinikai jelek (4 pont feletti Hachinski pontszám), frontotemporális demencia, Lewy-testes 

demencia, vagy jelentős depresszió (15 pontot meghaladó Hamilton Depresszió Skála). 

 Mindkét csoportban kizáró ok volt egyéb neurológiai betegség, halláskárosodás, 

illetve az EEG-t esetlegesen befolyásoló gyógyszerek (például antipszichotikumok, 

benzodiazepinek, kolineszteráz-gátlók) szedése. Piracetam készítmények szedése nem 

jelentett kizárási kritériumot, a beteg ezek szedését a vizsgálat előtt 24 óráig szüneteltette. 

 A betegek a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájáról, 

illetve az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Memória Klinikájáról érkeztek. 

 A kontrollcsoportban 21 egészséges idős személyt vizsgáltunk, akik közül a vizuális 

emlékezeti feladatban, valamint a neuropszichológiai tesztekben 12-en vettek részt. A 

kontrollszemélyek szintén díjazásban részesültek. Az Alzheimer csoport életkori átlaga 72,34 

év (szórás: 5,9) volt, a kontrollok esetében ez 72,5 (szórás: 5,62) volt. A betegek 

csoportjában 8 nő és 3 férfi, a kontrollcsoportban 15 nő, 6 férfi volt. 

 Mindkét csoportban részletes anamnézist vettünk fel, érintve a korábbi jelentősebb 

megbetegedéseket, illetve a vizsgálat idejében szedett medikációt is (ez jellegzetesen 

antihypertenzív készítményeket jelentett; pszichotrop szerek általában kizárási feltételt 

jelentettek – ld. fent). 

 A vizsgálatok a Helsinki nyilatkozatnak megfelelően zajlottak, az MTA Pszichológiai 

Kutatóintézet Tudományetikai bizottságának, illetve a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és 

Pszichoterápiás Klinikájának engedélyével történtek. 

 Minden személy írásban nyilatkozott részvételi szándékáról a vizsgálatban. 

 

 

2.2.Elektrofiziológiai vizsgálatok, EEG-feldolgozás 

 Az elektrofiziológiai méréseket az MTA Pszichológiai Kutatóintézet 

Pszichofiziológiai Osztályán (Nemlineáris Pszichofiziológiai Kutatócsoport) végeztük. 

  Az EEG-felvételek halványan megvilágított, hangszigetelt, elektromosan árnyékolt 

helyiségben készültek. A nemzetközi 10-20-as rendszernek megfelelő pozíciókban 21 

Ag/AgCl elektródot használtunk, referenciaként az orrhegy, földként pedig az FCz pont 
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szolgált. A vertikális és horizontális szemmozgásokat a jobb szem alatt és felett, valamint a 

laterális szemzugokban rögzített elektródokkal rögzítettük.  

 A regisztrálás NuAmps erősítőrendszerrel, Neuroscan rendszerrel (mintavételi 

frekvencia: 1000 Hz, szűrés: 0,5-45 Hz) történt. Az elektródok impedanciája minden esetben 

10 KOhm alatt volt. 

 A vizsgálatok megkezdése előtt az általunk használt, jó közelítéssel linearis átviteli 

karakterisztikájú, zárt Beyerdynamic DT770 fülhallgatót hangnyomásmérő segítségével 

kalibráltuk, így a leírt dB(SPL) adatok reálisnak tekinthetők. 

 

 

2.2.1 A Nyugalmi EEG regisztrálása, feldolgozása 

 A nyugalmi EEG regisztrálása céljából 2-2 perces felvételeket készítettünk csukott, 

illetve nyitott szemmel. Az így nyert regisztrátumokat offline 0,1 Hz és 30 Hz között 48 

dB/oct meredekséggel szűrtük, majd 2048 ms-os szakaszokra bontottuk. 

 Ezután, a lineáris trendek szűrését követően automatikus műtermékszűrést végeztünk, 

a 70 µV abszolút értéknél nagyobb jel-amplitúdót tartalmazó szakaszok eltávolításával. Ezt 

követően vizuális műtermék-szűrést is végeztünk. Abban az esetben, ha a műtermék-mentes 

EEG-szakasz teljes hossza nem érte el a minimális 30 sec-ot, a személy adatait nem vontuk 

be a további elemzésbe. Ennek megfelelően két kontrollszemély adatait az elemzésekből 

kihagytuk.  

 Az epochok hossza 2048 ms volt, amit az indokolt, hogy a gyors Fourier 

transzformáció – és az ezt alkalmazó eljárások (frekvencia spektrum, nemlineáris mutatók) - 

2x számú pontot igényelnek, így 1000 Hz-es mintavételi frekvencia mellett 2048 adatpontból 

álltak a szakaszok. 

 

 

2.3. Akusztikus oddball helyzet 

 A személyek a nyugalmi helyzeteket követően egy akusztikus oddball-feladatban 

vettek részt. Ennek során gombnyomással kellett jelezniük egy célinger (deviáns, 1500 Hz-

es, 100 ms-os, 10%-ban előforduló) hang megjelenését a standard (1000 Hz-es, 100 ms-os 

időtartamú, 85%-os valószínűséggel adott) hangok között. Ezeken kívül a személyek novel 

(„újszerű”) ingereket is hallottak (rövid, komplex, nem ismétlődő hangok, 5%-os 

előfordulással), melyekkel kapcsolatban a személyeknek nem volt teendőjük. A hangok 

intenzitása minden esetben 80 dB (SPL) volt. 
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Egy-egy sorozatban 500 hanginger szerepelt véletlen sorrendben (melyből a fentiek 

szerint 50 volt cél-deviáns, 25 pedig novelty-deviáns inger). Az egyes hangokat 1s szünet 

választotta el egymástól. 

  A feladat-helyzetet megelőzően a személyek egy kontroll-helyzetben is részt vettek, 

ekkor a fenti inger-szekvenciát hallották, azonban semmilyen feladatuk nem volt vele. 

 Az N2 és P3 eseményhez kötött potenciálok elemzése során a regisztrált folyamatos 

EEG-t 900 ms hosszú epochokra bontottuk (az inger előtti 100 ms-tól az inger kezdete után 

800 ms-ig), külön kezelve a standard, a deviáns és a novel ingereket. Ezt követően alapvonali 

korrekciót végeztünk, az inger kezdete előtti és utáni 10 ms hosszú intervallumot tekintve 

nulla szintnek. Az epochokon ezután automatikus műtermékszűrést végeztünk, a 70 uV 

abszolút-értéket meghaladó epochok eltávolításával, melyet vizuális műtermékszűrés is 

követett.  

 A műtermékmentes regisztrátumokból egyéni átlagokat készítettünk, melyeken az 

alapvonalat korrigáltuk, a nulladik pontot - az inger megjelenése - nulla amplitúdóra 

igazítottuk. 

 Az így nyert egyéni átlagokon automatikus csúcskeresést végeztünk a következő 

intervallumokban: N2b: 196 ms-252 ms, P3b: 310-440 ms, P3a: 300-450 ms. A fenti 

intervallumokat a nagyátlagokon történő csúcskereséssel határoztuk meg. A statisztikai 

elemzés az így nyert amplitúdó- és latencia-értékeken történt. 

 

 

2.4. CNV helyzet 

 A várakozási hullám kiváltására szolgáló elrendezésben a személy 5 (standard), vagy 

4 (deviáns) egymást követő hangból álló sorozatot hallott. Az egyes hangok 1000Hz 

frekvenciájúak, 200 ms időtartamúak, 80 dB (SPL) intenzitásúak voltak, közöttük 650 ms telt 

el. A hang-sorok között 5 vagy 6 másodperc szünet volt (50-50% valószínűséggel). 

 A személy feladata az volt, hogy jelezze, ha csak 4 hangot hallott, vagyis elmaradt az 

ötödik inger. Összesen 80 próba szerepelt a sorozatban, melyből 30 célinger (37,5%), 50 

pedig „standard” volt (62,5%), random sorrendben lejátszva. 

  3500 ms hosszú epochokra bontottuk a fenti regisztrátumot, melyen automatikus, 

majd manuális műtermékszűrést, ezt követően pedig a szemmozgási műtermékek 

automatikus redukcióját (ld. alább) végeztük el. 

 Az alapvonali korrekciók során minden személy esetében az átlaggörbe 1. pontja adta 

a nulla pontot. 
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 A CNV hullámok amplitúdóját, és görbe alatti területét is kiszámítottuk az Fp1, Fp2, 

Fz, Cz és Pz elektródokon. A csúcsamplitúdókat a nagyátlagok alapján kerestük a -350 ms-

tól +350 ms-ig terjedő intervallumban. A görbe alatti területet a -2350 ms - 0 ms 

intervallumban számítottuk (minden latencia-érték az ötödik ingertől, vagy annak „helyétől” 

értelmezett).  

 A CNV latenciáját az előbb leírt módon megtalált csúcs latenciájaként definiáljuk, 

értéke pedig az 5. hanginger kezdetétől számítódik (így jellemzően negatív értéket vesz fel), 

függetlenül attól, hogy végülis megjelent-e az ötödik inger (standard) vagy sem (cél). 

 

 

2.5. Vizuális felismerési feladat 

 Az ingerek a 120 cm-re lévő lapos képcsöves CRT monitoron kb. 12,5°-os szögben 

kerültek bemutatásra. Ezek egyszínű, világosszürke rajzolt ábrák voltak (4. Melléklet) fekete 

háttéren.  

 A feladat során a személyek először 30 másodpercen keresztül nézhették a 

későbbiekben felismerendő célingereket, melyek ebben a fázisban egyszerre, egy képernyőn 

kerültek bemutatásra. Ezt követően újabb 30 másodpercig csukott szemmel „memorizálták” a 

képeket.  A felismerési fázisban a fenti célingerek egyéb képek közé keverve egyenként 

kerültek bemutatásra, a személynek gombnyomással kellett jeleznie, ha célingert látott. 

 Az egyes képek 1 másodpercig voltak láthatóak, ezt követően 2 másodperc állt 

rendelkezésre a válaszadásra.  

 Az egyes ingerek között a személyek az egyébként üres képernyő közepén levő 

fixációs keresztet nézték.  

 A helyzet 3 egymás utáni, fentiek szerinti blokkból állt. Az elsőben a személynek 3, a 

másodikban 5, majd  7 képet kellett megjegyeznie. 

 Az elemzések során a második 30 másodperces szakaszt a nyugalmi, csukott szemmel 

regisztrált EEG-vel megegyező módon elemeztük (ld. fent).  

 Az egyes képek által kiváltott eseményhez kötött potenciálok regisztrálása során a 

regisztrált folyamatos EEG-t 500 ms hosszú epochokra bontottuk (az inger előtti 100 ms-tól 

az inger kezdete után 400 ms-ig). Ezt követően alapvonali korrekciót végeztünk, az inger 

kezdete előtti és utáni 10 ms hosszú intervallum átlagát tekintve nulla szintnek. Az 

epochokon ezután automatikus műtermékszűrést végeztünk, a 70 uV abszolút-értéket 

meghaladó epochok eltávolításával, melyet vizuális műtermékszűrés követett.  

 A megmaradt, műtermékmentes epochok száma 68 volt átlagosan, személyenként.  
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 Az N100 és P200 komponensek amplitúdóját és latenciáját az Fz, Cz, Pz, O1 és O2 

elektródákon mértük le (Oz elektródát nem használtunk). Az N100 esetében az amplitúdó-

keresés során vizsgált intervallum a 140-205 ms, a P200 komponens esetében a 200-280 ms 

intervallum volt.  

 

 

2.5.1. Szemmozgási műtermékek redukciója 

 A CNV helyzet elemzése során problémát okozott, hogy annak következtében, hogy 

igen hosszú epochokat kellett képeznünk, a hosszú epochok alatt nagy valószínűséggel 

keletkező műtermékek miatt sok személy esetében nagyon kevés értékelhető szakasz maradt, 

így több személyt ki kellett volna hagyni az elemzésekből.  

 Hogy minimalizáljuk az adatveszteséget, az utólagos elemzések során megkíséreltük 

csökkenteni a pislogási műtermékeket. Ennek érdekében készítettünk egy átlagolt „modellt” 

az adott személy szemmozgási műtermékeiről, mely így minden elektróda esetében 

tartalmazza a pillacsapás adott ponton mérhető „jelét”. Ezt követően létrehoztunk egy 

műtermékmentes EEG-modellt, mely amplitúdó-kritériumok alapján 30-60 másodpercnyi 

„tiszta” regisztrátomot tartalmaz. A Neuroscan téri szűrés parancsával ezután a személy 

epochjaiból automatikusan kiszűrtük a műtermék-modell által definiált artefaktokat, a 

műtermékmentes állományt használva kontrollként. Így jó hatásfokkal csökkenthettük a 

műtermékek mennyiségét, úgy, hogy a jel igen kevéssé változott meg (ez jól látható az 25-

27. ábrákon, a CNV-re superponálódó kiváltott potenciál-komplexeken). További előnye a 

módszernek, hogy – bár számításigénye igen magas – automatikusan futtatható (Moretti et 

al., 2003). 

 

 

2.6. A Nyugalmi EEG-regisztrátumokon végzett feldolgozások 

 Mind a spektrum-elemzés, mind a koherencia- és komplexitás-analízisek során a 

következő frekvenciasávokat vizsgáltuk: delta: 0,5-4 Hz, theta: 4-8 Hz, alpha1: 8-11 Hz, 

alpha2 :11-14 Hz, beta1: 14-25 Hz, beta2: 25-35 Hz. (Megjegyzendő, hogy a digitalizálási 

frekvenciából és az epochok hosszából következően a valódi sávhatárok rendre a következők 

voltak: 0,98-3,91 Hz, 4,39-7,81 Hz, 8,3-10,74 Hz, 11,23-13,67 Hz, 14,16-24,9 Hz, 25,39-

34,67 Hz.) 

 A spektrum-elemzés során Neuroscan programmal számítottuk a fenti frekvencia-

tartományokra eső spektrumokat FFT (gyors Fourier-transzformáció) módszerével. 
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Tekintettel arra, hogy az egyes személyek teljesítmény sűrűség spektrumai között 

szembeszökő különbségeket tapasztaltunk, az ilyenkor konvencionálisan használatos relatív 

spektrumok (Harmony, 1984) számítása mellett döntöttünk. Koherencia-mutatókat 

ugyanezen szoftverrel a következő eletródpárokra számítottuk: „rövidtávú”: (F7-T3, F8-T4, 

F3-C3, F4-C4, T3-T5, T4-T6, C3-P3, C4-P4, P3-O1, P4-O2, FZ-CZ, CZ-PZ), „hosszú távú”: 

(F3-T3, F4-T4, F3-T5, F4-T6, F3-P3, F4-P4, F3-O1, F4-O2, T3-P3, T4-P4, T3-O1, T4-O2). 

A koherencia-mutatók tehát két csoportba oszthatók: rövid és hosszú távú koherenciára, 

előbbi intrahemispherialisan a szomszédos elektródpárok között, míg utóbbi szintén féltekén 

belül, de távolabbi elektródpárok között. Korábbi vizsgálataink (Czigler et al., 2005) során 

interhemispherialis elvezetés-párok koherenciáját tekintve nem kaptunk csoport-

különbségeket, így ilyen elektródapárokat jelen elemzésbe nem vontunk be. 

 A komplexitásmutatók közül a bevezetőben részletesen ismertetett Omega-

komplexitást és Szinkronizációs valószínűséget számítottuk, Mindkettőt a C. J. Stam 

(Department of Clinical Neurophysiology, VU University Medical Center, Amsterdam) által 

kifejlesztett DigEEGXP szoftver segítségével elemeztük (a szerző személyes engedélyével). 

A számítások paramétereit az 5. mellékletben ismertetjük. 

 

 

2.7. Neuropszichológiai vizsgálat 

 Az elektrofiziológiai vizsgálatokat követően a személyekkel neuropszichológiai 

teszteket vettünk fel. Ezek a következők voltak: Számterjedelem-teszt, Trail-making, Rey-

Osterrieth komplex figura, Benton vizuális emlékezet teszt. A teljes neuropszichológiai 

felmérés mintegy 45-60 percet vett igénybe. 

 A betegek és az idős kontrollszemélyek csoportjában is 2-2 személlyel nem tudtuk 

felvenni a teszteket, ők fáradtság miatt kérték a vizsgálat befejezését. 

 A tesztektől a betegek neuropszichológiai statusának pontosabb felmérésén túl a 

csoportok közötti elektrofiziológiai paraméterekben mutatkozó különbségek okának jobb 

megértését vártuk. Alábbiakban az alkalmazott tesztek jellemzőit mutatjuk be, kitérve azok 

felvételének, kiértékelésének módszereire is. 

 

 

2.7.1. Számterjedelem –digit span – teszt 

 A személyeknek egy előzetesen random generált számlista-sorozatból olvasott fel 

számsorokat a kísérletvezető (minden személynek ugyanazokat), emelkedő elemszámban, 
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melyet a személynek a sorozat végén azonnal kellett visszamondania. A személyre jellemző 

számterjdelem a leghosszabb, pontosan visszamondott számhossz volt. Egy hibázás után még 

egyszer próbálkozhattak az adott hosszúságú sorozattal, amennyiben ez sem volt sikeres, a 

számterjdelem az előző, tökéletesen visszamondott sorozat hossza lett. 

 A teszt része volt a Wechsler-féle intelligenciateszteknek már azok bemutatásakor 

(1939-ben) is. Ekkor elsősorban a figyelem és koncentráció, illetve a verbális memória 

mérésére tartották alkalmasnak, jelenleg inkább a munkaemlékezet jellemzésére használatos.  

 A teljesítményt a munkaemlékezet zavarán kívül befolyásolják a figyelmi, de az 

emocionális zavarok is. Bal (domináns) féltekei fokális laesiók a jobb féltekeieknél 

jelentősebben érintik a teljesítményt (aphasiáktól eltekintve is). Demenciákban nem 

egyértelmű a teljesítményromlás mértéke, annyi azonban elmondható, hogy a hosszútávú 

emlékezeti tesztekhez képest ezek a betegek kisebb deficitet mutatnak a tesztben (Golden et 

al., 2000).  

  

 

2.7.2.Trail-making teszt 

 A két részből álló tesztet Partington és Leiter dolgozta ki 1938-ban. Az „A” próbában 

egy A4-es lapon véletlenszerűen elhelyezett számjegyeket kell növekvő sorrendben 

összekötni, míg a „B” próba során számok és betűk kerülnek bemutatásra, melyeket a vizsgált 

személynek úgy kell összekötnie, hogy felváltva számokat és betűket húz össze, emelkedő 

számérték, illetve az ABC szerint (1-A-2-B, és így tovább). 

 A teszt felvétele előtt a páciens egy-egy, kevesebb elemből álló lapon gyakorolhatja a 

feladatot. A teszt során a személy folyamatos visszajelzést kap a teljesítményéről, a vizsgáló 

segíti a hibák kijavításában is. 

 Az „A” feladat elsősorban a vizuális figyelmet és a pszichomotoros tempót,  míg a 

„B” a végrehajtó funkciókat, a gondolkodás flexibilitását és a munkamemóriát vizsgálja 

Fontos szerepe van utóbbiban a gátlási folyamatoknak, mivel ezek károsodásakor gyakoriak a 

perszeverációs hibák (a személy csak számokat köt össze – 1-A-2-3-4, stb.). A „B” próba 

végrehajtását a bal frontális-subcorticalis kör aktivitásával (dorsolaterális prefrontális kéreg-

orbitofrontális kéreg-striátum-thalamus-prefrontális kéreg) hozzák összefüggésbe (Ottowitz és 

mtsai 2002).  

 A „B” próba érzékenyebb mutatója a mentális funkciók időskori romlásának, illetve 

jelentősebb változásokat mutat demenciákban (Golden et al., 2000). Vizsgálatainkban csak 

ennek a próbának az eredményeit elemezzük. 
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 Hagyományosan a teljesítmény mutatója az idő, vagyis az, hogy hány másodpercre 

van szüksége a páciensnek a feladat hibátlan teljesítéséhez, a hibák így az azok kijavításához 

szükséges időtöbbletként mutatkoznak. Betegeink egy része a „B” tesztet nem tudta 

megoldani (illetve idővel feladta a próbálkozást), ezért a helyesen megoldott lépések számát is 

elemeztük (a magasabb pontszám tehát jobb teljesítményt jelent). Utóbbi „Trail-making pont” 

néven szerepel az eredményekben.  

 Ha egy személy 6 perc alatt nem végzett a feladattal, akkor azt abbahagyhatta, időnek 

pedig 360 másodpercet rögzítettünk. 

 

 

2.7.3. Benton-féle vizuális emlékezeti teszt 

 A teszt ingeranyaga 10 kártyából áll, melyeken rendre egyre komplexebb geometriai 

ábrák láthatóak. Felvételének több megszokott módja van. Lehet ez közvetlen másolás az 

egyes kártyák bemutatásakor, illetve azok lerajzolása a bemutatás után közvetlenül, vagy 

késleltetéssel. Vizsgálatunkban a 10 másodpercig tartó bemutatást követő azonnali, 

emlékezetből történő lerajzolást alkalmaztuk. 

 Az értékelés során két pontszámot kap minden személy: a helyesen lerajzolt ábrák 

számát (maximum 10 pont), illetve a hibák számát (a kettő nem egészíti ki egymást 10-re, 

hiszen egy kártya esetében több hibát is el lehet követni). 

 Számos neuropszichológiai károsodásra érzékeny a vizsgálat, például frontális lebeny 

károsodáskor jellegzetes perszeverációs hibák fordulnak elő, occipitális laesiókban, vizuális 

agnosia esetén a középső figura reprodukciója, parietális laesiók esetében a téri relációk 

reprodukciója károsodik, stb. (Golden et al., 2000). 

 

 

2.7.4. Rey-Osterreith Komplex Figura Teszt  

 A ROCTF a tér vizuális memória és a vizuális rekonstrukció megítélésére szolgál. A 

vizsgálat az ábra lemásolásából (A) majd később annak emlékezetből történő lerajzolásából 

(B) áll (a páciensnek a másolás során nem mondjuk, hogy utána emlékezetből való 

lerajzolásra is sor kerül). Vizsgálatunkban az emlékezetből történő rajzolás 5 perccel követte a 

másolást.  

 A nonverbalis tesztek közül kiemelkedik a ROCTF, mint az egyik leggyakrabban 

alkalmazott téri-vizuális vizsgálat, úgy klinikai, mint kísérleti felhasználásban. A perceptuális, 

motoros és vizuális memóriafunkciók mellett számos más kognitív folyamat megítélésére 
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alkalmas, beleértve a tervezési és perceptuális szervezési, valamint problémamegoldó 

funkciókat (Osterreith, 1944, Rey, 1969).  

 Előnyeként említik meg viszonylagos függetlenségét az olyan tényezőktől, mint a 

nem, képzettség, személyiségvonások, így alkalmazható súlyos psychiátriai kórképekben – 

akár psychosisban is (Golden et al, 2000).  

 Elmondható, hogy jellemzően 1/3-os teljesítmény-csökkenés figyelhető meg a másolás 

és az emlékezeti rajz között. A teljesítmény 50%-nál nagyobb csökkenése jelentős emlékezeti 

deficitre utal (Golden et al, 2000).  

 A másoláskor mutatott normális, vagy közel normális teljesítmény kizárja, hogy a 

vizsgált személynek jelentős vizuo-motoros, vagy téri-vizuális deficitje lenne.  

 Mivel ezek a képességek fontosak az elektrofiziológiai mérések feladataiban is, a 

ROCTF másolási feladatában mutatott nagyon rossz teljesítmény kizáró kritériumként 

szolgálhatott volna. Vizsgálatunkban azonban minden személy 50% felett teljesített a 

feladatban. 

 Számos különböző értékelési rendszer létezik a teszthez. Gyakorlott vizsgáló kezében 

már a rajzok kvalitativ értékelése is értékes információkkal szolgálhat a laesio természetét 

illetően. Ami a kvantitativ értékelést illeti, eredetileg az ábra 18 részletét pontozza a vizsgáló, 

melyekre egyenként 0, 0.5, 1, vagy 2 pont adható. 

 Vizsgálatunkban a Loring et al. (1988) által leírt alternatív pontozási rendszert 

használtuk. Ez az eredetileg javasolt értékelésnél érzékenyebbnek bizonyult temporális 

epilepsziás betegek kontrollcsoporttól való elkülönítésében (Frank és Landeira-Fernandez, 

2008), ezért Alzheimer betegek esetében is megfelelőbb lehet a használata.  

 A minta bemutatásakor említettük, hogy a betegek csoportjában Mini-Mental Teszt 

(Mini-Mental State Examination, MMSE) is felvételre került.  

 Ez a teszt kb. 10 perc időigényű, és fontos része a rutinszerű demencia 

kivizsgálásnak. A 24 pont alatti eredmény demenciát jelez: 15-24 pont között még enyhe, 10 

pont alatt már súlyos a demencia foka. Ennek a vizsgálatnak a pontszámeredményeit azonban 

nem szabad mechanikusan értelmezni, a pontszámok kizárólag a klinikai összkép 

kontextusában értékelhetőek. Általánosan elismert hátránya, hogy nem érzékeny a demencia 

incipiens szakaszában.  

 Fentiek miatt az MMSE-t csak beválogatási szempontként alkalmaztuk 

vizsgálatainkban. A betegek csoportjában igen szűk tartományt határoztunk meg (20-24 pont: 

enyhe demencia), az egészséges kontrollszemélyek esetében az MMSE nem differenciál: 
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minden személy 30 pontot ér el. Ennek megfelelően az MMSE pontszámokat nem vontuk 

bele a további elemzésekbe. 

 

 

2.8. Adatfeldolgozás, statisztikai elemzések 

 A komplexitásmutatók esetében az egyes epochokból számított egyéni átlagokat, 

illetve a reakcióidő-, és teljesítményadatokat MatLab 2006-2009-es verziók segítségével 

állítottuk elő. Az adatok összesítése, további feldolgozása Microsoft Excel 2003-ban történt. 

 A statisztikai elemzéseket a Statsoft Statistica 6.1, 7.0, illetve 8.0-as verzióival, 

valamint SPSS 17.0-val végeztük. A legtöbb esetben egy-, két-, illetve háromszempontos 

varianciaanalíziseket (ANOVA) és többváltozós varianciaanalíziseket (MANOVA) 

számítottunk. Az ismételt méréses ANOVA-k esetében Greenhouse-Geisser korrekciókat 

végeztünk. Post-Hoc próbaként Tukey, illetve Tukey-Kramer tesztet alkalmaztunk. A 

komplexebb elemzések részletes elrendezését az adott vizsgálat eredményeinek 

ismertetésekor írjuk le.  

 Korrelációkat a teljesítmény-mutatók, válaszidők, neuropszichológiai skálák, illetve a 

pszichofiziológiai mutatók között számoltunk. Ezek Pearson-féle korrelációs együtthatók 

voltak, a hiányzó adatok változópáronkénti kihagyásával. 

 Az egyes kísérleti helyzetek (nyugalmi EEG, akusztikus oddball, CNV, valamint 

vizuális felismerési feladat), illetve – ahol voltak ilyenek - ezeken belül az egyes módszerek 

(frekvencia-spektrum, nemlineáris elemzések) esetében diszkriminancia-analíziseket is 

végeztünk. Mivel ezeknek az elemzéseknek az volt a célja, hogy össze tudjuk hasonlítani az 

egyes módszerek prediktív értékét egymással, és nem az, hogy kiválasszuk az egyes, 

legjobban diszkrimináló változókat, nem lépésenkénti („stepwise”) módszert alkalmaztunk, 

hanem adott helyzet/módszer esetében minden változót beválasztottunk a modellbe (mely 

megfelelt a megadott tolerancia-szintnek, vagyis nem korrelált jelentősen az elemzés többi 

változójával). Ez a gyakorlati követelményekhez is jobban illeszkedik, hiszen amennyiben a 

jövőben valamelyik helyzet/módszer alkalmazása mellett döntünk, ezek a változók úgyis 

előállnak. 

 A diszkriminancia-elemzéseket az SPSS 17 programcsomaggal számítottuk. Ezek 

során a tolerancia értéke 0,001 volt. Fisher-féle együtthatókat számítottunk, a kanonikus 

elemzések is elvégzésre kerültek.  

 Az eredmények között közöljük a Wilks Lambda értékét, mely azt mutatja meg, hogy 

a diszkriminancia-függvény teljes varianciájának mekkora részét nem magyarázzák meg a 
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csoportok közötti különbségek (vagyis a kisebb Wilks lambda sikeresebb csoportok közötti 

diszkriminációt jelent), egy khi-négyzet próba eredményét, mely azt a hipotézist teszteli, 

hogy a diszkriminancia-függvény átlagai egyenlőek a két csoportban (szignifikáns khi-

négyzet azt jelenti tehát, hogy a függvény a véletlen szintjénél sikeresebben különbözteti 

meg a csoportokat), valamint az utólagos csoportosítás táblázatát (helyesen és tévesen 

azonosított esetek a beteg- és a kontrollcsoportban), és az ezekből számított szenzitivitási és 

specificitási mutatókat. A szenzitivitás definíciója: helyesen betegként azonosított személyek 

száma/ az összes beteg száma. A specificitás pedig: helyesen egészségesként azonosított 

személyek száma/ az összes kontrollszemély száma. 

  A diszkriminancia-függvény együtthatóit, valamint a kanonikus diszkriminációs 

együtthatókat, melyek az egyes változók prediktív értékét mutatják (nagyobb abszolút érték 

nagyobb prediktív erőt jelöl) a 6. mellékletben közöljük.  

 A koherencia-változók esetében a diszkriminancia-elemzés feltételei nem teljesültek 

(a 288, egymással jelentős korrelációkat mutató függőváltozó miatt a tolerancia feltételek 

sérültek volna), így ennek végrehajtásától el kellett tekintenünk. 

 Bár a programok minden fenti eljárás esetében a szignifikancia egzakt értékét 

számítják, a könnyebb áttekinthetőség kedvéért – és mert elvi jelentőségük csekély - az 

eredmények leírásakor a szignifikanciát egyszerűsített formában közöljük (úgy, mint p<0,05, 

p<0,02, p<0,01, illetve p<0,001). Néhány esetben tendencia szinten szignifikáns 

(„marginalisan szignifikáns”) eredményeket is leírunk, amennyiben ezek elméleti okból 

különösen érdekesek.  

 A nem szignifikáns eredmények esetében azok részletes ismertetésétől eltekintünk. 

 Az átlagokat, F értékeket, korrelációs együtthatókat általában 2 jelentős tizedesjegyig 

közöljük. Amennyiben az egymás után közölt elemzések esetében a szabadságfokok 

megegyeznek, úgy - amennyiben ez egyértelmű – azokat csak az első eredmény esetében 

tüntetjük fel. 

 A különböző csoportok, vagy helyzetek átlagait bemutató ábrákon (pl. 10. ábra) a 

vertikális szakaszok az átlagok 95%-os konfidencia-intervallumait jelölik. 

 Fontos megjegyezni, hogy a korrelációs táblázatokban a negatív potenciálok (vizuális 

N100, akusztikus N200 és CNV) a potenciálok amplitúdójának és görbe alatti területének 

abszolút értékével számoltunk, szintén a könnyebb értelmezhetőség kedvéért.  

 A korrelációs együtthatók pontos értékét és szignifikanciáját a szövegben nem 

részletezzük, ezek részletei a táblázatokban megtalálhatóak. 
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3. EREDMÉNYEK 

 

3.1. Spektrum-elemzés 

 Az elemzések során relatív spektrumokat számítottunk. Statisztikai elemzéseket a 

teljes skalpra (az összes elektródon mért jelek átlaga), az elülső (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, 

Fz) és hátsó területi (P3, P4, O1, O2, T5, T6, Pz) a jobb (Fp2, F4, C4, P4, O2, F8, T4, T6) - 

és bal (Fp1, F3, C3, P3, O1, F7, T3, T5) oldali elektródok átlagaira, illetve külön-külön a bal-

jobb oldalkülönbségekre vonatkozólag végeztünk. Háromszempontos varianciaanalíziseket 

véheztünk Csoport (Alzheimer vs. kontroll) x Helyzet (csukott vs. nyitott szem) x 

Lokalizáció (anterior vs. posterior), Csoport x Helyzet x Oldal (jobb vs. bal) 

elrendezésekben, majd két-, illetve egyszempontos ANOVA-val vizsgáltuk a Csoport X 

Helyzet interakciókat az egyes sávokban, valamint a Csoport hatásokat az egyes fenti 

változók esetében. 

 Az elemzések szignifikáns csoportkülönbséget mutattak ki a theta sávban. Az 

Alzheimer csoportban nagyobb relatív theta arányt találtunk mind csukott, mind nyitott 

szemmel, a teljes skalpra (F (1,29)=24,81, p<0,001 és F=6,21, p<0,02), a bal (F=21,06, 

p<0,001 és F=5,63, p<0,02), a jobb oldalra (F=18,14, p<0,001 és F=9,85, p<0,01), az 

anterior (F=6,32, p<0,02 és F=4,8, p<0,05) illetve posterior (F=11,62, p<0,001 és F=7,56, 

p<0,01) elektródok átlagában. Ugyancsak szignifikáns, illetve marginálisan szignifikáns 

különbségek adódtak az alpha2 sávban, ahol is csökkent relatív teljesítmény volt mérhető az 

betegek csoportjában a kontrollhoz képest: teljes skalp (F=5,1, p<0,05 és F=4,1, p<0,05), bal 

oldal (F=6,14, p<0,02 és F=4,81, p<0,05), jobb oldal (F=4,13, p<0,05 és F=3,3, p<0,08), 

anterior (F=4,52, p<0,05; nyitott szemmel n.sz.), posterior (F=3,2, p<0,09 és F=4,13, 

p<0,05). Az alpha2 és theta sávokban a csoportátlagok a 10. ábrán láthatóak. 

 A többszempontos elemzésekben egyik sávban sem találtunk szignifikáns Csoport x 

Helyzet (csukott vs. nyitott szem) interakciókat, vagyis a szemnyitásra bekövetkező 

reaktivitást tekintve nem különbözött az Alzheimer csoport a kontrolltól. Mindkét csoportban 

megfigyelhető volt a szemnyitás okozta deszinkronizáció, vagyis jelentős csökkenés az 

alpha1, növekedés a beta1-2 sávokban (F=32,14, p<0,001, F=22,09, p<0,001, illetve 

F=13,09, p<0,001). 
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10. Ábra A csukott és nyitott szem állapotokban elvezetett EEG-ből számított theta és alpha2 

sávok relatív teljesítménye (%) Alzheimer-kórban és a kontrollcsoportban. A vertikális 

szakaszok az átlagok 95%-os konfidencia intervallumait jelölik. 
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Frekvencia spektrum Jósolt    Össz. 
  Csoport AD Kontroll   
Valós AD 8 3 11
  Kontroll 4 16 20
% AD 72.73 27.27 100
  Kontroll 20 80 100
2. Táblázat. A posteriori klasszifikációs eredmények (diszkriminancia-analízis). Frekvencia 

spektrum. 

 

 A teljesítménysűrűség spektrum esetében a diszkriminancia-elemzés 72,7%-os 

szenzitivitást mutatott 80%-os specificitás mellett (2. táblázat). Wilks Lambda=0,583, 

Khi2(10)=12,96; n.sz.  

 

 Az alpha sávban mérhető frekvencia-csúcs esetében Csoport (Alzheimer vs. kontroll) 

X Helyzet (csukott vs. nyitott szem) x Elvezetés elrendezésben számítottunk ANOVA-t, 

minden elektród, valamint csak az Fz, Cz, Pz és O2 esetében is. Szignifikáns csoport főhatást 

kaptunk (F=8.34, p<0,01), a betegek esetében alacsonyabb volt az alpha csúcs frekvenciája 

(11. ábra). A négy elvezetésre számított Csoport x Elvezetés interakció is szignifikáns volt 

(F(3, 39)=3,62, p<0,05), a csoportok közötti különbség kifejezettebb volt a hátsó elvezetések 

esetében. 
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11. Ábra. Alpha csúcs-frekvencia a két csoportban (minden elektróda, illetve a csukott és 

nyitott szem állapotok átlagai) 

 

 

 Fentieken kívül kiszámítottuk a kontrollcsoport - mint „kvázi-standard” - 95%-os 

konfidencia intervallumát a relatív theta tartomány átlagára nézve a csukott szemű 

helyzetben, hogy megtudjuk, hány beteg azonosítható ez alapján helyesen (a 

diszkriminancia-elemzés során eltérő módszert alkalmaztunk, minden sáv bevonásával). A 

konfidencia intervallumot meghaladó theta mennyiséget (amplitúdót) tekintettük jelentős 

különbségnek. A 11 betegből 10 értéke jelentősen különbözött a kontrolltól, míg a 21 

kontroll-személy közül 2 értéke haladta meg a konfidencia intervallumot, ami 91%-os 

szenzitivitásnak, illetve 90%-os specificitásnak felel meg.  

 Összefoglalva a frekvencia-spektrum elemzéssel nyert eredményeket, a theta sávban 

jelentősen nagyobb teljesítmény mutatkozott a betegek csoportjában, szignifikánsan 

alacsonyabb alpha2 teljesítmény mellett. Ezek a különbségek megjelentek úgy csukott, mint 

nyitott szem helyzetben és nem mutattak jellegzetes skalp-eloszlást. 
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3.2. Koherencia 

 A koherencia-adatokon kétszempontos varianciaanalíziseket számítottunk Csoport 

(Alzheimer vs. Kontroll) x Helyzet (Csukott szem vs. Nyitott szem) elrendezésben, illetve 

post-hoc egyszempontos összehasonlításokat minden sávban az egyes elektródpárokra mind 

csukott, mind nyitott szemmel, a csoportok közötti különbségek vizsgálatára. 

 Az egyszempontos elemzések Alzheimer kórban a legtöbb sávban a koherencia 

csökkenését mutatták ki. A delta sávban az F4-T4 és T3-P3 párok között, mind nyitott, mind 

csukott szemmel, a theta sávban a P3-O1, F4-T4, F3-P3 és T3-P3 elektródpárok között 

csukott szemmel, T3-T5, F4-T4, F3-P3 illetve T3-P3 párok között nyitott szemmel, alpha1 

sávban csukott szemmel a C3-P3 pár, nyitott szemmel az Fz-Cz, F3-T3, T3-T5, F4-T4, F3-P3 

és T3-P3 elektródok között, alpha2 frekvencia-sávban P3-O1, Fz-Cz, F3-T3, csukott 

szemmel, beta1 sávban az Fz-Cz párok között csukott szemmel és Cz-Pz pár között nyitott 

szemmel, a beta2 sávban szintén mindkét helyzetben az Fz-Cz elektródpárok közötti 

koherencia csökkent a betegek csoportjában. 

  Fentieket az 3. táblázat foglalja össze rövid-, illetve hosszú távú koherencia szerint. 

Ebben megtalálhatóak a statisztikai próbák eredményei is. 

 

  Rövidtávú koherencia   Hosszútávú koherencia   

  T3-T5 C3-P3  P3-O1 Fz-Cz Cz-Pz  F3-T3 F4-T4  F3-P3  T3-P3    

Delta             5,13   11,72 Csukott 
Theta     4,33       10,60 8,77 6,84 Szem 
Alpha1   7,41                 
Alpha2     4,59 4,98   4,79         
Beta1       16,27 5,68           

Beta2       10,28             

Delta             4,95   5,32 Nyitott 
Theta 5,62           8,64 7,81 8,36 Szem 
Alpha1       7,22   5,82 6,66 6,63 8,97   
Alpha2                     
Beta1       6,66             

Beta2       5,77             

3. Táblázat. A feltüntetett értékek a df=(1,28) szabadságfokhoz tartozó F-értékek. A 10%-os, 

5%-os és 1%-os szignifikanciaszinthez tartozó kritikus F-értékek rendre: 2,89, 4,20 és 7,64. 

  

 A gyors frekvencia-tartományokban azonban egyes elektródpárok esetében a 

kontrollnál nagyobb koherencia volt megfigyelhető az Alzheimer csoportban. Mind a beta1, 

mind a beta2 sávban a T4-T6, C3-P3 elektródpárok esetében csukott, a T3-O1 pár esetében 

pedig nyitott szemmel volt nagyobb a koherencia a betegcsoportban. 
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 A kétszempontos varianciaanalízisek során az alpha és beta sávokban adódott Csoport 

x Helyzet interakció, ami a szemnyitás eltérő hatását („reaktivitását”) mutatja a két 

csoportban. Az alpha1 sávban a F4-C4, C3-P3, Fz-Cz, Cz-Pz, F4-O2, T3-P3, T4-O2, az 

alpha2-ben a T4-T6, C3-P3, F3-O1, P4-O2, a beta1 sávban a T4-T6, C3-P3, C4-P4, P3-O1, 

P4-O2, Fz-Cz, Cz-Pz, F3-T5, T3-O1, T4-O2, a beta2 sávban pedig a T4-T6, C3-P3, C4-P4, 

P4-O2, T3-O1, T4-O2 elvezetések esetében kaptunk szignifikáns Csoport x Helyzet 

interakciót (12. ábra). Fentiek a 4. táblázatban láthatóak összefoglalóan a statisztikai próbák 

eredményeivel együtt. 

 

 

  Rövid távú koherencia         Hosszú távú koherencia     

  F4-C4 T4-T6 C3-P3  C4-P4 P3-O1 P4-O2 Fz-Cz Cz-Pz F3-T5 F3-O1 F4-O2 T3-P3  T3-O1 T4-O2 

Alpha1 4,19   5,37       4,98 6,44     3,79 5,01   6,58

Alpha2   6,99 6,45     6,80       7,86         

Beta1   9,13 14,61 5,73 6,11 9,89 5,75 10,51 4,98       10,15 10,27

Beta2   11,26 10,39 6,34   4,23             9,97 3,68

 

4. Táblázat. Koherencia-reaktivitás (Csoport x Helyzet interakció). 

A feltüntetett értékek a df=(1,28) szabadságfokhoz tartozó F-értékek. A 10%-os, 5%-os és 

1%-os szignifikanciaszinthez tartozó kritikus F-értékek rendre: 2,89, 4,20 és 7,64. 
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12. Ábra. A szemnyitás hatása a koherenciára az alpha és beta sávokban. A függőleges 

szakaszok az átlagok 95%-os konfidencia-intervallumait jelölik.  

 

 

 A koherencia-vizsgálattal kapott eredményeket összegezve, a legtöbb sávban a 

koherencia csökkenését kaptuk Alzheimer-kórban. A távolabbi (de intrahemisphaerialis) 

területek közötti funkcionális kapcsolatok csökkenése a lassabb sávokban (delta, theta, 

alpha1). A szomszédos elvezetések közötti koherencia csökkenése kevésbé mutatott 

egyértelmű mintázatot, azonban nagyobb számban érintettek a gyorsabb sávok (alpha2, 

beta1, beta2), melyekben elvétve – 3 elektródpár esetében - növekedés is megjelent az 

Alzheimer-csoportban. Ezeken kívül különbség mutatkozott a szemnyitás hatására 
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bekövetkező koherencia-változásban is a gyors sávok esetében. Az alpha1 sáv esetében a 

betegeknél nagyobb mérvű koherencia-csökkenés adódott szemnyitás hatására, mint a 

kontrollok esetében. Az alpha2, beta1 és beta2 sávokban viszont az egészséges személyek 

koherencia-csökkenést, míg a betegek növekedést mutattak szemnyitás hatására. 

 

 

3.3. Komplexitás-elemzések 

 A komplexitás-mutatók – Szinkronizációs valószínűség és Omega-komplexitás - 

elemzése során Csoport (Alzheimer vs. Kontroll) x Helyzet (csukott vs. Nyitott szem) x Sáv 

ANOVA-kat számítottunk a sávszűrt adatokon, illetve Csoport x Helyzet elrendezésben 

sávszűrés nélkül is. 

 A Szinkronizációs valószínűség szignifikánsan kisebb volt az Alzheimer csoportban a 

kontrollhoz képest a teljes frekvencia-spektrumban nyitott szemmel (F(1,29)=5,1; p<0,05), 

illetve az delta sávban (F=4,68; p<0,05 és F=6,75; p<0,02), a theta sávban (F=6,75; p<0,02 

és F=11,53; p<0,01) csukott és nyitott szemmel, az alpha1 sávban nyitott szemmel (F=8,4; 

p<0,01), alpha2-ben csukott szemmel (F=5,48; p<0,05), beta1 sávban csukott szemmel 

(F=4,3; p<0,05). Marginálisan szignifikáns különbség adódott az alpha1 sávban csukott 

szemmel (F=3,32; p<0,08). Ezen eredmények a 13. ábrán láthatóak. 
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13. Ábra. Szinkronizációs valószínűség a két csoportban, az egyes frekvencia-sávokban 

csukott, illetve nyitott szemmel 

 

  

 Az Omega komplexitás szignifikánsan magasabb volt a betegek csoportjában a delta 

sávban nyitott szem mellett (F=4,43; p<0,05), a theta sávban mindkét helyzetben (F=4,73; 

p<0,05 és F=6,86; p<0,02), az alpha1 sávban nyitott szemmel (F=6,9; p<0,02), az alpha2-ben 

csukott és nyitott szemmel (F=7,18; p<0,02 és F=6,34; p<0,02), beta1-ben csukott szemmel 

(F=8,42; p<0,01). Tendencia szinten volt szignifikáns a csoportok különbsége csukott szem 

mellett a delta sávban (F=3,52; p<0,07), valamint az alpha1 frekvencia-sávban (F=3,67; 

p<0,07). A csoportátlagokat az egyes sávokban és helyzetekben a 14. ábra mutatja. 

Szignifikáns Csoport x Helyzet hatás nem volt kimutatható. Szemnyitás hatására mindkét 

csoportban jelentősen nőtt az Omega értéke (F=9,61; p<0,01), a Szinkronizációs 

valószínűség kismértékű csökkenése mellett. 
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14. Ábra. Omega komplexitás a két csoportban, az egyes frekvencia-sávokban csukott, illetve 

nyitott szemmel  

 

A komplexitás-elemzések esetében igen jelentős diszkriminációt jelentő 0,051-es Wilks 

Lambda adódott, Khi-négyzet (24) =50,63; p<0,001.  

 A post-hoc klasszifikációk 100%-os szenzitivitást és 100%-os specificitást 

eredményeztek (5. táblázat). 

 

 

Omega és Szinkronizációs 
valószínűség Jósolt    Össz. 
  Csoport AD Kontroll   
Valós AD 11 0 11
  Kontroll 0 20 20
% AD 100 0.00 100
  Kontroll 0 100 100
5. Táblázat. A posteriori klasszifikációs eredmények (diszkriminancia-analízis). 

Komplexitás-elemzések. 
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 A komplexitás növekedését találtuk tehát Alzheimer-kórban mind az Omega-

komplexitás, mind a Szinkronizációs valószínűség számítása során. Ez a beta2 kivételével 

minden sávban megfigyelhető volt csukott, illetve nyitott szem helyzetben, vagy 

mindkettőben. Ezek az eredmények nagyon jelentős csoportok közötti diszkriminációt 

eredményeztek. A szemnyitás hatásában (reaktivitásban) nem különböztek a betegek és a 

kontrollcsoport. 

 

 

3.4. Akusztikus oddball helyzet 

 Jelen dolgozatban 3 középvonali elvezetéssel (Fz, Cz, Pz) nyert eredményeket 

ismertetem. A feladathelyzet során mind a célinger, mind az újdonságinger által kiváltott 

N2b, a célinger kiváltotta P3b és a novel inger által kiváltott P3a komponenst elemeztük, 

Csoport (Alzheimer vs Kontroll) illetve Csoport x Elvezetés (Fz vs. Cz vs. Pz) 

elrendezésekben számított varianciaanalízisek segítségével. A célingerek, illetve a novel 

ingerek által kiváltott potenciálok csoportátlagai a 15. és 16. ábrán láthatóak. 

 A kontroll személyek esetében nagy amplitúdójú N2b jelent meg (ld. alább), ami a P3 

komponensek „alapvonalát” negatív irányban változtatja meg. A betegeknél azonban az N2b 

gyakran nem jelent meg, vagy nagyon alacsony volt az amplitúdója. Ezért a pozitív 

komponensek amplitúdójának elemzésekor N2b-P3 különbségeket számítottunk.  

 

 

PzCzN2b

P3b

N1Fz

Kontroll
AD

 

15. ábra. A célingerek által kiváltott EKP-k (a negatív feszültség-értékeket felfelé rajzoltuk).  
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16. Ábra. A novel ingerek által kiváltott EKP-k (a negatív feszültség-értékeket felfelé 

rajzoltuk). 

 

 

 A célingerek a betegek csoportjában kisebb amplitúdójú N2b-t váltottak ki. Ez a 

különbség szignifikáns volt a Cz (F(1,23)=5,79; p<0,05) és a Pz (F=4,39; p<0,05) 

elvezetéseken, míg az Fz elektródán marginálisan szignifikáns (F=3,39; p<0,067). A Csoport 

x Elvezetés interakció szintén szignifikáns volt (F=3,71, p<0,05). Egymintás t-próbákkal 

teszteltük, hogy statisztikailag kimutatható-e a betegek esetében az N2b, vagyis eltér-e 

nullától az amplitúdó-csúcs elméleti átlaga. Csak a Pz elvezetésen adódott szignifikáns 

eredmény (t(10)=4,11, p<0,05). A két csoport átlagai az egyes elvezetéseken a 17. ábrán 

láthatóak. 
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17. ábra. N2b amplitúdók a középvonali elvezetésekben, célingerek esetében. Csoportátlagok 

 

 Az újdonságingerek által kiváltott N2b szintén kisebb volt az Alzheimer csoportban, 

mindhárom elvezetés esetében szignifikáns mértékben (Fz: F=5,09, p<0,05; Cz: F=7,84, 

p<0,01; Pz: F =8,47, p<0,01). A Csoport x Elvezetés interakciója csak tendencia szinten volt  

sziginifikáns. Az egymintás t-próbák a betegek esetében a három elvezetés egyikén sem 

mutattak nullától szignifikánsan eltérő csúcsamplitúdót. A csoportátlagok a 18. ábrán 

láthatóak.  
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18. Ábra. N2b amplitúdók a középvonali elvezetésekben, újdonságingerek esetében. 

Csoportátlagok 

 

 A P3b amplitúdója (az N2b csúcsától mérve) szintén kisebb volt a betegek esetében a 

kontrollokhoz képest, ez a különbség tendencia-szinten mutatott szignifikanciát a 3 

elvezetésben (Fz: F(1,23)=3,29, p<0,08; Cz: F=3,10, p<0,090; Pz: F=3,83, p<0,06)). A P3b a 

kontroll csoportban az idősekre jellemző kettős (frontális és parietális) eloszlást mutatja, míg 

az Alzheimer csoportban az eloszlás egyenletesebb. Ez az eloszlásbeli különbség (Csoport x 

Elvezetés interakció) azonban nem mutatkozott szignifikánsnak (21-22. ábra). A 

csoportátlagok a 19. ábrán láthatók. 
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19. Ábra. P3b amplitúdók (célinger). Csoportátlagok 

 

 A P3a amplitúdója is kisebbnek adódott Alzheimer kórban, a különbség szignifikáns 

volt a Pz (F(1,23)=3,96, p<0,05) és marginálisan szignifikáns a Cz (F=2,99, p<0,094) 

elvezetés esetében (20. ábra). A Csoport x Elvezetés interakció nem volt szignifikáns. 
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20. Ábra. P3a amplitúdók (újdonságinger). Csoportátlagok 

 

 

 A 21. és 22. ábrán látható az N2b-P3b, illetve a 23-24. ábrákon a N2b-P3a komplexek 

skalp-eloszlása a két csoportban. Jól látható, hogy mind a cél-, mind a novel inger jelentős 

negativitást (N2b) vált ki a 210-240 ms intervallumban, az idős kontroll személyeknél. Ez 

gyakorlatilag hiányzik a betegek esetében.  
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21. Ábra. Az N2b-P3b komplex eloszlása egészséges időseknél 
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22. Ábra. Az N2b-P3b komplex eloszlása Alzheimer-kórban 
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23. Ábra. Az N2b-P3a komplex eloszlása egészséges időseknél 
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24. ábra. Az N2b-P3a komplex eloszlása az Alzheimer-betegeknél 

 

 Az amplitúdó adatokkal ellentétben a latencia-értékek a három EKP komponens 

egyikénél sem mutattak szignifikáns különbséget az betegek és a kontroll csoport között, 

egyik elvezetés esetében sem.   

 A diszkriminancia-analízis során a P3b komponens (amplitúdó és latencia változók) 

esetében Wilks Lambda=0,68 adódott, a Khi2 (6)=7,14, nsz. 90.9%-os szenzitivitás mellett 

61,5%-os specificitást kaptunk. 

 Az N2b potenciál esetében a diszkriminancia-függvény 90,9%-os szenzitivitást és 

73,7%-os specificitást eredményezett, alacsony, 0,7-es Wilks Lambda mellett. Khi2(6)=8,59; 

p<0,19. 

 Az újdonság P3-nál az előbbieknél alacsonyabb, 72,7%-os szenzitivitást kaptunk 

72,7%-os specificitás mellett. Wilks Lambda=0,465; Khi2(12)=16,84; n.sz.  

 Amikor a helyzetben regisztrált mindhárom komponenst (amplitúdó és latencia 

változók) beválasztottuk a modellbe, 100%-os specificitást és 100%-os szenzitivitást értünk 
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el. Wilks Lambda=0,011; Khi2(20)=49,23; p<0,001. A klasszifikációs eredményeket a 6. 

táblázatban foglaltuk össze. 

 

P3b   Jósolt    Össz. 
  Csoport AD Kontroll   
Valós AD 10 1 11
  Kontroll 5 8 13
% AD 90.9 9.1 100
  Kontroll 38.5 61.5 100
 

N2b   Jósolt    Össz. 
  Csoport AD Kontroll   
Valós AD 10 1 11
  Kontroll 5 14 19
% AD 90.91 9.09 100
  Kontroll 26.32 73.68 100
 

P3a   Jósolt    Össz. 
  Csoport AD Kontroll   
Valós AD 8 3 11
  Kontroll 1 18 19
% AD 72.73 27.27 100
  Kontroll 5.26 94.74 100
 

P3b-N2b-P3a Jósolt    Össz. 
  Csoport AD Kontroll   
Valós AD 11 0 11
  Kontroll 0 13 13
% AD 100 0 100
  Kontroll 0 100 100
6. Táblázat. A posteriori klasszifikációs eredmények (diszkriminancia-analízis). P3b-N2b-

P3a kiváltott potenciálok. 

 

 

3.5. CNV 

 A CNV csúcsamplitúdók elemzésekor az Fp1, Fp2, Fz, Cz, Pz elvezetéseken 

szignifikáns csoportok közti különbség (MANOVA: F(3,17)=3,19, p<0,05) adódott. Az Fz, 

Cz, Pz elvezetések esetében a CNV csoportátlagok a 25-27. ábrán láthatóak (5 hanginger 

esetében). 
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 Szignifikánsan nagyobb amplitúdó volt mérhető a betegek csoportjában az Fz és Cz 

elektródokon (F(1,19)=5,28, p<0,05, valamint F=9,34, p<0,01 rendre). Ezen elvezetésekben 

a csoportátlagokat a 28. ábra mutatja. 

 Az Fp2 és Pz elektródokon hasonló irányú tendenciát mértünk (F(1,19)=3,26, p<0,08 

és F=3,41, p<0,08). 

 A görbe alatti területeket számítva szintén szignifikáns különbség adódik a Cz 

elvezetésen (F(1,19)=6,18, p<0,05). 

 A Csoport x Elvezetés interakció nem volt szignifikáns egyik függő változó esetében 

sem.  

 

25. Ábra CNV amplitúdók az Alzheimer (zöld) és Kontroll (piros) csoportokban. Fz 

elvezetés  
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Cz

 26. Ábra CNV amplitúdók az Alzheimer (zöld) és Kontroll (piros) csoportokban. Cz 

elvezetés 

 

 27. Ábra CNV amplitúdók az Alzheimer (zöld) és Kontroll (piros) csoportokban. Pz 

elvezetés 
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28. Ábra CNV amplitúdók a középvonali elvezetésekben 

 

 

 A középvonali elvezetések esetében a CNV csúcsok latenciáját összehasonlítva 

szignifikáns csoportok közötti különbséget kapunk (MANOVA: F(3, 16)=3,79, p<0,05).  

 Ezért elsősorban az Fz elektródon mutatkozó jelentős különbség felelős F(1, 

16)=9,14, p<0,01). A Cz esetében marginálisan szignifikáns különbséget kaptunk (F=3,07, 

p<0,09). A Pz csatorna esetében nem volt különbség a csoportok között. Az Fz és Cz 

elvezetésekben a latencia-csoportátlagokat a 29. ábra mutatja. 
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29. Ábra. CNV csúcslatenciái a két csoportban az FZ és Cz elvezetéseken 

 

 A CNV esetében a számított diszkriminancia-elemzés 81,8%-os szenzitivitást és 

90%-os specificitást mutatott. Wilks Lambda= 0.495, Khi2(5)=11,59; p<0,05 (7. táblázat). 

 

 

CNV   Jósolt    Össz. 
  Csoport AD Kontroll   
Valós AD 9 2 11
  Kontroll 1 9 10
% AD 81.82 18.18 100
  Kontroll 10 90 100
7. Táblázat. A posteriori klasszifikációs eredmények (diszkriminancia-analízis).  CNV 

 

3.6. Vizuális N1-P2 potenciálok 

 A vizuális felismerési feladatban nem-cél ingerként szereplő képek által kiváltott N1 

és P2 komponensek amplitúdóját és latenciáját az Fz, Cz, Pz, O1 és O2 elektródákon mértük 

le, majd kétszempontos ANOVA-kat számítottunk Csoport (Alzheimer vs. Kontroll) X 

Elvezetés elrendezésben. A potenciálok nagyátlagait a két csoportban a 30. ábra mutatja.  
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30. Ábra. Vizuális N1 és P2 csoportátlagok: Fz, Cz, Pz, O2 elektródák 
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 Jelentősen hosszabb N1 latencia adódott az Alzheimer csoportban a Cz és O2 

elektródákon (F(1,18)= 5,9, p<0,05 illetve F= 6,0, p<0,05), a Pz-en pedig tendencia szinten 

különböztek a csoportok (F(1,18)= 3,45, p<0,08). A MANOVA eredménye F(5, 14)=2,41, 

p<0,09 volt (31. ábra). Az N1 latenciák esetében az interakciók nem voltak szignifikánsak. 

 Az N1 amplitúdókban egyik elvezetésen sem volt szignifikáns csoport hatás. 
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31. Ábra. A vizuális N1 latenciája a Cz, Pz, O2 elektródokon 

  

 A P2 latenciája szintén jelentős csoportok közötti különbséget mutatott (MANOVA: 

F(5, 14)=6,79, p<0,01). A betegek csoportjában szignifikánsan hosszabb latenciával jelent 

meg a komponens az Fz, Cz és Pz elvezetésen is (F(1,18)=28,92, p<0,001; F=4,65, p<0,05 és 

F=5,74, p<0,05, rendre) (32. ábra). Az occipitális elektródokon nem jelent meg a latencia-

különbség, így a Csoport x Elvezetés interakció is szignifikáns volt (F(4, 72)=7,64, p<0,001).  

 A P2 amplitúdóját tekintve sem a Csoport főhatás, sem a Csoport x Elektród 

interakció nem volt szignifikáns. 
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32. Ábra. A vizuális P2 latenciája az Fz, Cz, Pz elektródokon 

 

 

 A diszkriminancia-elemzés a vizuális kiváltott potenciálok magas prediktív erejét 

mutatták. 100%-os szenzitivitás és 100%-os specificitás adódott. Wilks Lambda= 0,02, 

Khi2(15)=32,52, p<0,01 (8. táblázat). 

 

 

Vizuális EKP-k (N1, P2) Jósolt    Össz. 
  Csoport AD Kontroll   
Valós AD 10 0 10
  Kontroll 0 8 8
% AD 100.00 0.00 100
  Kontroll 0 100 100
8. Táblázat. A posteriori klasszifikációs eredmények (diszkriminancia-analízis). Vizuális N1 

és P2 . 

 

 Összegezve az eseményhez kötött potenciálok vizsgálatával kapott eredményeket, az 

N2b, P3b és P3a komponensek amplitúdója jelentős csökkenést mutat Alzheimer-kórban, 

illetve az N2b gyakorlatilag nem is jelenik meg. A latenciák tekintetében nem adódott 

statisztikailag szignifikáns különbség a csoportok között. A komponensek egyenként nem 
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mutattak szignifikáns csoportok közötti diszkriminanciát, mindhárom komponens együttes 

vizsgálata azonban erős diszkriminancia-modellt eredményezett. 

 A CNV (csúcsamplitúdó, illetve görbe alatti terület is) nagyobb volt Alzheimer-

kórban, illetve rövidebb latenciával jelent meg a hullám, a diszkriminancia-függvény 

szignifikáns volt. 

 A vizuális N1 és P2 hosszabb latenciával jelent meg a betegek csoportjában, 

amplitúdójukban azonban nem mutatkozott szignifikáns eltérés. A komponensek jelentős 

predikciót adnak diszkriminancia-elemzésben. 

 

 

3.7. Teljesítmény-adatok, válaszidők 

 Az oddball-feladatban a teljesítmény tekintetében nem adódott szignifikáns csoport 

főhatás, és a változókat (Találatok száma, Téves riasztások száma, Kihagyások) egyenként 

elemezve sem kaptunk jelentős különbséget. A reakcióidő szignifikánsan magasabb volt a 

betegek csoportjában (F(1,13)=4,66, p<0,05) (33. ábra). 
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33. Ábra. Reakcióidők az akusztikus oddball feladatban. Csoportátlagok. 

 

 A feladatban nyújtott teljesítmény negatív korrelációt mutatott a P3b latenciájával 

(Fz, Cz). Szintén negatív korreláció adódott a reakcióidő és az N2b (Pz), valamint a P3b (Fz) 
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amplitúdója között, míg pozitív korrelációt kaptunk a válaszidők és a P3b latenciája (Fz) 

között (9. Táblázat). 

 

 

  N2b Amplitúdó P3b Latencia P3b Amplitúdó 
  Fz Cz Pz Fz Cz Pz Fz Cz Pz 
Teljesítmény -0.26 -0.14 -0.09 -0.65 -0.60 -0.09 0.25 0.29 0.01 
Kihagyás 0.32 0.18 0.09 0.61 0.56 0.09 -0.29 -0.27 0.04 
Reakcióidő 0.02 -0.20 -0.58 0.63 0.42 -0.09 -0.44 -0.32 0.04 

 

9. Táblázat. Akusztikus oddball feladat (teljesítmény, RI) és N2b, illetve P3b 

 

 

 Megjegyzendő, hogy a vizsgálat tervezésekor a szignáldetekciós elmélet szerinti 

érzékenységet is terveztünk számítani, hiszen ebben a vizsgálati helyzetben ehhez minden 

adat rendelkezésre áll. Mivel azonban jelentős csoportkülönbségek nem adódtak az egyes 

paraméterekben, ezek kiszámításától végülis eltekintettünk.  

 A CNV helyzetben a Helyes válaszok, Kihagyások számát, a Teljesítmény-arányt 

(Találat/Összes célinger), illetve Reakcióidő változókra számítottunk MANOVA-t. Összesen 

34 célinger szerepelt, a kontrollszemélyek 100% közeli teljesítményt nyújtottak, a betegek 

esetében ez 70% körül volt (34. illetve 35. ábra). 

  A MANOVA az összes változót tekintve nem mutatott különbséget a betegek és a 

kontrollcsoport között. A változók egyenkénti elemzése azonban tendencia szintű 

különbségeket mutatott ki a Helyes válaszok és Kihagyások változókban (rendre 

F(1,13)=4,11, p=0,06, illetve F=3,55, p=0,08) és szignifikáns különbséget a Teljesítmény-

arányban (F(1,13)=4,62, p<0,05). Minden esetben a betegek mutattak alacsonyabb 

teljesítményt. 

 A válaszidők tekintetében nem különbözött jelentősen a két csoport. 

 A CNV helyzetben nem találtunk szignifikáns korrelációkat a válaszidő és a kiváltott 

potenciál latenciája vagy amplitúdója között. 
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34. Ábra. CNV helyzet: Találatok és kihagyások száma 
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35. Ábra. CNV helyzet: Teljesítmény-arány 
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 A CNV nagysága (amplitúdó és görbe alatti terület) a Cz és Pz elvezetések felett 

negatív korrelációt mutatott a feladatban mutatott teljesítménnyel. A reakcióidők, valamint a 

CNV csúcslatenciája esetében nem  adódott szignifikáns korreláció (10. táblázat).  

 

 

CNV   Találatok Kihagyás Teljesítmény Válaszidő
Amplitúdó Fp1 -0.23 -0.06 -0.02 -0.04
  Fp2 -0.21 0.35 -0.33 -0.09
  Fz -0.48 0.27 -0.37 0.06
  Cz -0.43 0.60 -0.60 0.03
  Pz -0.62 0.62 -0.70 0.12
Terület Fp1 -0.12 -0.17 0.10 -0.06
  Fp2 -0.11 0.02 -0.05 -0.11
  Fz -0.37 -0.12 -0.03 0.01
  Cz -0.43 0.15 -0.25 0.02
  Pz -0.58 -0.01 -0.21 0.17
10. Táblázat CNV-helyzet: teljesítmény, válaszidő és CNV amplitúdó 

 

 

 A vizuális emlékezet feladat esetében szintén MANOVA-t számítottunk, a következő 

függő változókkal: Találatok száma, Kihagyások száma, Teljesítmény-arány 

(Találatok/Összes válasz), Reakcióidő (36. ábra). A MANOVA szignifikánsnak adódott (F(4, 

6)=11,13, p0<0,01). 

 A válaszidőkben nem találtunk jelentős eltérést a csoportok között, a teljesítmény 

mutatóiban azonban mindhárom vizsgált változó különbözött a kontrollcsoportok javára. A 

Találatok esetében F (1,9)=5,3, p<0,05, a Hibák számában F=6,9, p<0,02, a Teljesítmény-

arányban pedig F=9,94, p<0,02 adódott (37. ábra). 
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36. Ábra. Vizuális memória feladat: találatok és kihagyások száma  
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37. Ábra. Vizuális memória feladat: teljesítmény 
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 A vizuális felismerési feladat teljesítménye esetében csak a P2 hullám mutatott 

szignifikáns korrelációkat. A P2 latenciája az Fz elvezetésen negatív kapcsolatban van a 

teljesítménnyel. A reakcióidő esetében negatív korreláció adódott a P2 amplitúdójával (Pz) 

(11. táblázat). Az N1 latenciája szintén negatívan korrelált a teljesítménnyel, az együtthatók 

azonban csak tendencia-szinten voltak szignifikánsak.  

 

 

  Latencia       Amplitúdó     
P2 Fz Cz Pz O2 Fz Cz Pz O2 
Teljesítmény -0.75 -0.22 -0.13 0.21 -0.04 -0.26 -0.38 -0.12
Kihagyás 0.71 0.30 0.20 -0.13 0.04 0.24 0.35 0.17
Reakcióidő -0.33 0.29 0.27 0.14 -0.17 -0.44 -0.64 -0.38
11. Táblázat. Vizuális emlékezeti teljesítmény és a vizuális P2 EKP korrelációja 

 

 A viselkedéses mutatókkal nyert eredményeket összefoglalva elmondható, hogy az 

akusztikus oddball feladatban nyújtott teljesítményben nem volt különbség a két csoport 

között, a CNV helyzetben és a vizuális felismerési feladat során azonban gyengébben 

teljesítettek a betegek, bár az átlagos reakcióidő nem mutatott eltérést.  

 Az akusztikus oddball feladatban mutatott teljesítménnyel a P3b latenciája esetében 

adódott negatív korreláció, a reakcióidő pozitív kapcsolatot mutatott a P3 latenciájával, 

negatívat a P3b és az N2b amplitúdójával. A CNV amplitúdója (abszolút értéke) negatív 

korrelációt mutat a feladatban nyújtott teljesítménnyel. A vizuális emlékezeti feladatban a 

magasabb teljesítmény rövidebb P2 latenciákkal, a gyorsabb válaszidő nagyobb 

amplitúdókkal járt együtt. 

   

 

3.8. Neuropszichológiai tesztek 

 A neuropszichológiai tesztekben mutatott teljesítmény vizsgálatára egyszempontos 

független mintás MANOVA-t számítottunk, melyben a csoport (Alzheimer vs. Kontroll) volt 

a független változó, a függő változók pedig a Trail-making idő és teljesítmény, ROFT 

másolás és emlékezeti rajz pontszám és ezek különbsége, Számterjedelem, Benton-teszt 

pontszám és hibaszám voltak. 

 A MANOVA szignifikáns csoport hatást mutatott (F(7, 6)=4,37, p<0,05). Az egyes 

teszteket külön-külön elemezve szignifikáns különbséget találtunk a Trail-Making B feladat 

teljesítési idejét tekintve (F(1,12)=6,88, p<0,02). Ez elsősorban arra utal, hogy a betegek 
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között többen voltak, akik nem tudták befejezni a feladatot, és ezért esetükben a maximális 

360 másodperces időt regisztráltuk (38. ábra). 

 

301.11

177.00

301.11

177.00

AD Kontroll

csoport

50

100

150

200

250

300

350

400

Tr
ai

l-M
ak

in
g 

B 
(s

ec
)

301.11

177.00

 
38. ábra. Trail-Making teszt. Megoldáshoz szükséges idő 

 

 A Rey-Osterreith tesztben az ábramásolási feladat nem mutatott különbséget a 

csoportok között, az emlékezetből való rajzolásban azonban szignifikáns különbség 

mutatkozott (F(1,12)=21,73, p<0,001) a kontrollszemélyek előnyével (39. ábra). 

 Hasonló eredményt (F(1,12)=4,76, p<0,05) kaptunk a másolás és felidézés 

különbségét elemezve; mint feljebb említettük, ez a mutató különösen érzékeny az 

emlékezeti deficitekre (40. ábra).  
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39. ábra. Rey-Osterreith teszt, felidézés. Pontszámok 
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40. ábra. Rey-Osterreith Teszt: másolás és felidézés különbsége  
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 A Benton-tesztben a betegek szignifikánsan alacsonyabb pontszámot értek el 

(F(1,12)=11,96, p<0,01) jelentősen nagyobb számú hiba mellett (F=15,04, p<0,01). Az 

átlagok a 41. ás 42. ábrán láthatóak. 
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41. Ábra. Benton-teszt: pontszámok 
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42. Ábra. Benton-teszt: hibák száma 
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 A számterjedelemben mutatkozó különbség (Alzheimer: 5,67 vs. Kontroll: 6,0) nem 

érte el a szignifikancia szintjét. 

 A frekvencia-spektrum elemzés sávjai közül csukott szem helyzetben a delta a 

számterjedelem teszttel mutat negatív kapcsolatot. A theta teljesítménye negatív 

korrelációban áll a Trail-making, ROCTF emlékezeti próbájának, valamint a Benton-tesztnek 

a teljesítményével. Az alpha2 sáv pozitívan korrelált a számterjedelemmel. Nyitott szem 

mellett a theta a ROCTF emlékezeti és másolási próbájának különbségével mutatott pozitív 

korrelációt, a beta2 esetében azonban negatív kapcsolat adódott a számterjedelemmel (12. 

Táblázat). 

 

 

Spektrum   
Trail-

Making 
ROCFT1 ROCTF2 ROCTF1-

2 
Digit 
span 

Benton Benton 
hiba 

Delta Csukott -0.28 -0.11 -0.30 0.21 -0.60 -0.39 0.31
Theta szem -0.54 -0.18 -0.60 0.43 -0.10 -0.57 0.62
Alpha1  0.37 0.09 0.31 -0.22 0.44 0.40 -0.33
Alpha2  0.17 0.22 0.36 -0.19 0.58 0.25 -0.28
Beta1  0.15 0.16 0.40 -0.26 0.21 0.30 -0.34
Beta2   0.03 -0.12 0.13 -0.20 -0.42 0.06 -0.13
Delta Nyitott -0.26 -0.28 0.15 -0.33 -0.06 -0.02 0.01
Theta szem -0.32 0.10 -0.51 0.54 -0.08 -0.35 0.41
Alpha1  0.12 0.08 0.01 0.04 0.19 0.05 0.03
Alpha2  0.28 0.22 0.40 -0.23 0.50 0.15 -0.25
Beta1  0.39 0.11 0.28 -0.19 0.07 0.34 -0.40
Beta2   -0.02 -0.09 -0.26 0.18 -0.59 -0.13 0.06
12. Táblázat. Neuropszichológiai tesztek és a spektrum sávjainak teljesítménye közötti 

korrelációk 

 

 A komplexitás-mutatók és a neuropszichológiai tesztek kapcsolatát vizsgálva az 

Omega a számterjedelemmel mutatott negatív korrelációt az alpha2 és beta1 sávokban, 

nyitott szemmel. A Szinkronizációs valószínűség esetében csukott szemmel a Trail-making 

teszt pozitív korrelációt adott a delta sávban, a ROCTF két próbájának különbsége negatívan 

korrelált az alpha2 sávban. Nyitott szemmel vizsgálva a delta sávban szintén pozitív 

korreláció adódott a Trail-making teszttel, és negatív a ROCTF két próbájának 

különbségével. A theta sávban pozitív korrelációt kaptunk a ROCFT emlékezeti feladatával, 

és negatívat a két próba különbségével. Utóbbi korreláció jelentkezett az alpha1 sáv esetében 

is (13. táblázat).  
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Komplexitás-
mutatók   

Trail-
Making 

ROCFT1 ROCTF2 ROCTF1-
2 

Digit 
span 

Benton Benton 
hiba 

OMEGA Delta Csukott -0.53 -0.23 -0.36 0.18 -0.30 -0.18 0.05
  Theta szem -0.32 0.23 -0.16 0.30 -0.05 -0.17 -0.05
  Alpha1  -0.36 0.04 -0.08 0.10 -0.20 -0.43 0.23
  Alpha2  -0.37 -0.17 -0.16 0.04 -0.26 -0.30 0.09
  Beta1  -0.28 -0.01 -0.53 0.48 -0.45 -0.24 0.09
  Beta2   -0.14 -0.01 -0.43 0.39 -0.29 -0.15 0.02
  Delta Nyitott -0.16 0.15 -0.27 0.35 -0.33 -0.03 -0.09
  Theta szem -0.36 0.12 -0.26 0.32 -0.19 -0.21 0.02
  Alpha1  -0.21 0.14 -0.30 0.37 -0.38 -0.27 0.09
  Alpha2  -0.07 -0.06 -0.32 0.26 -0.52 -0.18 0.03
  Beta1  -0.32 -0.03 -0.40 0.36 -0.57 -0.15 -0.04
  Beta2   -0.24 0.04 -0.04 0.06 -0.22 -0.08 -0.18
SL Delta Csukott 0.73 0.04 0.48 -0.42 0.22 0.35 -0.16
  Theta szem 0.30 -0.32 0.33 -0.52 0.23 0.19 -0.02
  Alpha1  0.20 -0.32 0.22 -0.42 0.08 0.21 -0.06
  Alpha2  0.32 -0.23 0.42 -0.54 0.21 0.23 -0.05
  Beta1  0.32 -0.14 0.47 -0.53 0.44 0.25 -0.09
  Beta2   0.19 -0.07 0.38 -0.40 0.31 0.22 -0.10
  Delta Nyitott 0.64 -0.17 0.49 -0.57 0.16 0.37 -0.17
  Theta szem 0.37 -0.16 0.53 -0.60 0.23 0.43 -0.29
  Alpha1  0.26 -0.25 0.47 -0.61 0.34 0.32 -0.16
  Alpha2  0.21 -0.17 0.38 -0.46 0.41 0.20 0.02
  Beta1  0.19 -0.22 0.21 -0.34 0.48 0.07 0.15
  Beta2   0.12 -0.15 0.06 -0.16 0.35 0.09 0.14
13. Táblázat. Neuropszichológiai tesztek és a komplexitás mutatók közötti korrelációk 

 

 Az akusztikus N2b latenciája negatív korrelációt mutatott a Trail-making és Benton-

tesztekben mutatott teljesítménnyel (Pz), az N2b amplitúdók (abszolút értéke) pozitív 

korrelációban van a ROCTF emlékezeti próbájának pontszámával, és negatív kapcsolatban 

áll a két ROCTF próba különbségével (Fz és Cz elvezetések).   

 A P3b amplitúdója esetében azonban fordított összefüggést kaptunk a Benton-teszt 

teljesítményével (az amplitúdó pozitívan korrelál a hibázások számával, Fz, Pz elektródák). 

A P3a latenciája esetében nem adódott szignifikáns eredmény, a komponens amplitúdója 

pozitívan korrelált a ROCTF emlékezeti próba eredményével (Cz, Pz). A korrelációs 

együtthatók a 14. táblázatban láthatóak. 
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Akusztikus 
EKP-k   

Trail-
Making 

ROCFT1 ROCTF2 ROCTF1-
2 

Digit 
span 

Benton Benton 
hiba 

N2b Latencia Fz 0.06 0.03 -0.28 0.28 -0.20 -0.18 0.20
    Cz -0.31 -0.44 -0.04 -0.24 -0.32 -0.47 0.40
    Pz -0.67 -0.47 -0.25 -0.06 -0.23 -0.65 0.53
  Amplitúdó Fz -0.12 -0.19 -0.87 0.69 -0.41 -0.52 0.50
   Cz -0.01 -0.04 -0.66 0.58 0.02 -0.18 0.26
    Pz 0.35 0.24 -0.02 0.16 -0.05 0.35 -0.31
P3b Latencia Fz -0.03 -0.24 0.42 0.01 0.04 -0.16 0.13
    Cz 0.24 -0.32 0.20 0.18 -0.34 -0.15 0.14
    Pz 0.47 -0.09 0.52 0.06 -0.07 0.01 0.04
  Amplitúdó Fz -0.12 -0.14 -0.02 0.16 -0.01 -0.55 0.58
   Cz -0.18 -0.11 -0.18 0.23 -0.02 -0.55 0.59
    Pz -0.03 0.00 -0.18 0.30 -0.01 -0.35 0.44
P3a Latencia Fz 0.30 0.31 0.33 0.32 0.26 0.05 -0.03
    Cz 0.33 -0.17 0.29 0.39 0.23 0.03 0.00
    Pz 0.32 -0.09 0.34 0.28 0.23 0.10 -0.08
  Amplitúdó Fz 0.13 0.44 0.26 0.16 0.16 -0.19 0.22
   Cz -0.03 0.62 0.08 0.23 0.02 0.01 0.09
    Pz 0.30 0.61 0.12 0.30 -0.03 0.24 -0.07
14. Táblázat. Neuropszichológiai eredmények és az akusztikus N2b, P3b és P3a közötti 

korreláció 

 

 A CNV nagysága (amplitúdója, illetve  görbe alatti területe) negatív korrelációt 

mutatott a Trail-making (Fp2, Cz), a ROCTF másolási próba (Cz), ROCTF emlékezeti próba 

(Fp2, Fz, Cz, Pz), illetve a Benton (Fp2, Cz) eredményével, a két ROCTF próba 

különbségével pozitív kapcsolat adódott (Pz). A korrelációkat a 15. táblázatban foglaltuk 

össze.  

 

CNV   
Trail-

Making 
ROCFT1 ROCTF2 ROCTF1-

2 
Digit 
span 

Benton Benton 
hiba 

Amplitúdó Fp1 -0.43 -0.38 -0.51 0.28 -0.21 -0.42 0.37 
  Fp2 -0.73 -0.52 -0.69 0.38 -0.09 -0.66 0.54 
  Fz -0.53 -0.49 -0.78 0.49 -0.11 -0.55 0.51 
  Cz -0.71 -0.56 -0.86 0.53 -0.09 -0.73 0.57 
  Pz -0.5 -0.4 -0.83 0.61 -0.06 -0.58 0.49 
Terület Fp1 -0.37 -0.4 -0.38 0.13 -0.15 -0.37 0.33 
  Fp2 -0.5 -0.51 -0.47 0.16 -0.03 -0.51 0.44 
  Fz -0.2 -0.48 -0.48 0.19 -0.02 -0.34 0.35 
  Cz -0.37 -0.62 -0.65 0.27 -0.05 -0.53 0.46 
  Pz 0.03 -0.51 -0.48 0.17 0.02 -0.36 0.39 
15. Táblázat. Neuropszichológiai eredmények és a CNV jellemzők közötti korreláció 
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 A vizuális N1 latenciája negatív korrelációt mutat a Trail-making teszt 

teljesítményével (Fz, Cz, Pz, O1 és O2), a ROCTF emlékezeti próba, valamint a Benton-teszt 

pontszámaival (O2). A komponens amplitúdója pozitív kapcsolatot mutat a Benton-teszt 

teljesítményével (O1 és O2), a számterjedelemmel azonban negatívat (Cz). A vizuális P2 

esetében a latencia szintén negatívan korrelál a ROCTF emlékezeti feladatának (Fz, Pz), 

illetve a Benton-tesztnek (Fz) teljesítményével és pozitívan a két ROCTF próba 

különbségével (Pz). A P2 amplitúdók és a ROCTF másolási próbája között pozitív kapcsolat 

adódott (Cz, Pz), azonban hasonló kapcsolat mutatkozott a két ROCTF feladat különbségével 

is (O1). Fenti korrelációkat a 16. táblázat mutatja.  

 

Vizuális EKP-k   
Trail-

Making 
ROCFT1 ROCTF2 ROCTF1-

2 
Digit 
span 

Benton Benton 
hiba 

N1 Latencia Fz -0.55 -0.05 -0.02 -0.01 0.12 -0.30 0.39
    Cz -0.67 -0.05 -0.21 0.16 0.05 -0.37 0.43
    Pz -0.65 0.00 -0.18 0.17 0.12 -0.31 0.38
    O1 -0.59 -0.01 -0.18 0.17 0.49 -0.28 0.37
    O2 -0.60 -0.17 -0.52 0.37 -0.03 -0.66 0.70
  Amplitúdó Fz -0.44 -0.45 -0.33 0.01 -0.37 -0.39 0.41
   Cz -0.24 -0.4 -0.36 0.07 -0.62 -0.23 0.26
   Pz 0.19 0 -0.04 0.03 -0.37 0.37 -0.25
   O1 0.48 0.34 0.36 -0.11 -0.11 0.62 -0.52
    O2 0.49 0.3 0.37 -0.15 -0.28 0.59 -0.5
P2 Latencia Fz -0.40 -0.43 -0.58 0.27 -0.19 -0.46 0.57
    Cz -0.45 -0.18 -0.50 0.35 -0.27 -0.16 0.31
    Pz -0.47 -0.14 -0.73 0.60 -0.44 -0.37 0.41
    O1 -0.17 -0.30 -0.20 -0.02 -0.03 -0.27 0.19
    O2 -0.16 0.23 -0.17 0.31 -0.19 -0.02 -0.07
  Amplitúdó Fz 0.34 0.49 0.15 0.18 0.27 0.35 -0.39
   Cz 0.27 0.56 0.18 0.20 0.34 0.24 -0.26
   Pz 0.13 0.54 0.06 0.30 0.37 0.05 -0.11
   O1 0.02 0.37 -0.35 0.57 -0.12 0.00 -0.03
    O2 0.03 0.47 -0.14 0.44 0.03 0.12 -0.03
16. Táblázat. Neuropszichológiai eredmények és a vizuális N1 és P2 közötti korreláció 

 

 

 Az alkalmazott neuropszichológiai közül a Trail-making, a Rey-Osterreith teszt 

emlékezeti részfeladata, valamint a Benton-teszt bizonyult tehát érzékenynek az Alzheimer-

kórban tapasztalható kognitív teljesítményromlásra. Nem mutatott jelentős különbséget a 

Rey-Osterreith teszt másolási részpróbája, valamint a számterjedelem értéke sem.  

 Összefoglalva az elektrofiziológiai mérések és neuropszichológiai tesztek között talált 

korrelációkat, a delta és a theta sáv teljesítménye negatív kapcsolatban áll a tesztekben 
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mutatott teljesítménnyel (azonban egy teszt esetében ilyen eredmény adódott a béta2 sávban 

is), míg az alpha2 sáv teljesítménye pozitív kapcsolatot mutatott az emlékezeti 

teljesítménnyel.  

 Az Omega-komplexitás és a Szinkronizációs valószínűség esetében arra utaló 

korrelációkat találtunk, hogy a növekvő EEG-komplexitás negatív kapcsolatban állt a 

tesztekben mutatott teljesítménnyel, ami elsősorban a nemlineáris mutatóban mutatkozott 

meg és nem mutatott függést a frekvencia-sávoktól.  

 Az eseményhez kötött potenciálok közül a vizuális N1, P2, valamint az akusztikus 

N2b latenciája negatív korrelációban van a tesztek pontszámával. 

 Az amplitúdók esetében az N1, P2, N2b, P3a mutatott pozitív kapcsolatot a 

neuropszichológiai vizsgálatok eredményével. A CNV nagyobb amplitúdója rosszabb 

teljesítménnyel járt együtt, azonban adódott hasonló eredmény a P3b esetében is. 

 

 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

4.1. Spektrum-elemzés 

 A spektrumelemzés eredményei alapján megállapítható volt az EEG elvárt „lassulása” 

Alzheimer-kórban betegek csoportjában: a theta sáv mennyisége nőtt, amit a gyors alpha sáv 

teljesítményének csökkenése kísért. Ez az eredmény jelent meg mind a csukott, mind nyitott 

szem helyzetekben, úgy a jobb, mint a bal félteke esetében, az anterior és posterior 

elvezetésekben egyaránt. Az alpha sáv csúcsfrekvenciája is szignifikánsan (kb. 1 Hz-el) 

alacsonyabb volt a betegek esetében. Nem volt különbség azonban csoportok között a 

szemnyitás hatására bekövetkező EEG-reaktivitás tekintetében.  

 A theta sáv teljesítménynek változása 91%-os szenzitivitással különböztette meg a 

betegeket a kontrollcsoporttól, 90%-os specificitás mellett.  

 A frekvencia-spektrum fenti változásai jól ismertek Alzheimer-kórban, valójában 

ezek a betegséggel kapcsolatban legelőször leírt elektrofiziológiai eltérések. Eredményeink 

annyiban eltérnek azonban a korábbiaktól, hogy a demencia korai stádiumában észleltük 

azokat, valamint abban is, hogy az eddigi vizsgálatoknál nagyobb érzékenységet 

(specificitást és szenzitivitást) mutattak. Ennek oka valószínűleg a precíz regisztrálási 

feltételekben, illetve a korszerű műtermék-szűrési eljárásokban keresendő. 
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 Az alpha és theta frekvencia sávok változásai összhangban vannak az Alzheimer-kór 

neuropathológiájával, valamint az EEG-aktivációban szerepet játszó neurotranszmitter 

rendszerekkel kapcsolatos ismereteinkkel. Az EEG AD-ben tapasztalt lassulásának 

hátterében régóta feltételezik a cholinerg rendszer károsodását. Alzheimer kórban a 

hippocampusba és neocortexbe projiciáló basalis előagyi cholinerg neuronok atrophiája 

nagyon kifejezett, az acetylcholine szintéziséért felelős choline acetyltransferase aktivitása a 

betegek esetében 90%-kal is csökkenhet (Jeong et al., 2004). Számos humán és állatkísérletes 

vizsgálat bizonyította, hogy a basalis előagy, illetve az innen kiinduló cholinerg rendszer 

épsége szükséges a desynchronizált EEG-tevékenység fenntartásához, károsodásuk 

nagymértékben hozzájárulhat az EEG-spektrum leírt változásához (Dringenberg, 2000). 

 Vannak bizonyítékok arra nézve, hogy a cholinerg mellett a monoaminerg rendszerek 

épsége is szükséges feltétele a normális EEG-ritmus kialakításának. A raphe-mag roncsolása 

(illetve nem-szelektív monoamin-depletio reserpine-nel) állatkísérletes modellben szintén az 

EEG lassulását vonja maga után, és cholinerg antagonista együttes adása mellett az EEG-

aktiváció teljes megszűnéséhez, folytonos, lassú hullámú jelformához vezet (Dringenberg, 

2000). A cholinerg mellett a jelentősebb kérgi afferens-rendszerek közül a serotonerg 

rendszer károsodása a legjobban dokumentált Alzheimer-kórban és érinti a betegek 

többségét. A neocortex serotonerg afferentációja legnagyobb részben a dorsalis raphe-

magból származik, mely érintett az AD-re jellemző neuropathológiai elváltozásokban. Ennek 

megfelelően a serotonin és a metabolit 5-hydroxyindolacetat szintje jelentős csökkenést 

mutat a kérgi (elsősorban a temporális és parietális) célterületeken. 

 Az alpha és theta sáv funkcionális jelentésével kapcsolatos ismereteink szintén 

összhangban vannak ezek változásaival Alzheimer-kórban. Klimesch (1999) szerint a 

nyugalmi theta aktivitás széles sávban történő növekedése olyan állapotokat tükröz, melyben 

csökken, vagy akár blokkolt az új információk feldolgozásának képessége. Több vizsgálat 

mutatott rá arra is, hogy az alpha sáv a kognitív teljesítmény mutatója lehet, különösen 

emlékezeti feladatok esetében. Az alpha nagyobb teljesítménye, illetve magasabb 

csúcsfrekvenciája jobb teljesítményt és rövidebb válaszidőt vetít elő emlékezeti feladatokban 

egészséges populációban (Klimesch, 1996, 1997).  

 A magas theta és alacsony alpha teljesítmény tehát gyenge emlékezeti teljesítményt 

jósol, ami a demenciáknak vezető tünete. Ezt aláhúzza a frekvencia-spektrum és a 

neuropszichológiai tesztek kapcsolata is: a theta teljesítménye negatív korrelációban áll a 

Trail-making, a Rey-Osterrieth teszt (ROCTF) emlékezeti próbájának, valamint a Benton-

tesztnek a teljesítményével, pozitív korrelációban pedig a ROCTF emlékezeti és másolási 
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próbájának különbségével, mely a memória-deficit különösen érzékeny mutatója. Az alpha2 

sáv teljesítménye a számterjedelemmel mutatott pozitív kapcsolatot.  

 

4.2. Koherencia 

 A EEG-koherencia számos elvezetés-pár esetében mutatott csökkenést az Alzheimer-

betegek csoportjában. Csukott szemmel mind a lassú, mind a gyors frekvenciasávok esetében 

kimutatható volt ilyen változás, míg nyitott szemmel elsősorban a lassú (delta, theta) 

sávokban mutatkozott különbség.  

 A rövid távú (szomszédos elvezetések közötti) koherencia esetében a legtöbb eltérés 

az Fz-Cz elektróda-pár esetében mutatkozott, és főleg a gyors sávokban. A hosszú távú 

(intrahemisphaerialis, nem szomszédos elektródák közötti) koherencia konzisztensebb 

mintázatot mutatott. Ez a delta, theta, alpha sávokban jelent meg és mindkét féltekében 

frontotemporális és temporoparietális kapcsolatokat érintett. Meg kell jegyezni azonban, 

hogy 3 elektródpár esetében a rövid távú koherencia növekedése adódott az Alzheimer-

csoportban, a beta sávokban. 

 A gyors (alpha és beta) sávok esetében a szemnyitás koherenciára gyakorolt 

hatásában is eltért a betegcsoport a kontrolltól. Az egészséges személyek esetében minden 

frekvencia-tartományban csökkent a koherencia szemnyitás hatására. Ezzel szemben az AD 

csoport esetében az alpha2, beta1 és beta2 sávokban a koherencia növekedése volt 

megfigyelhető, az alpha1 tartományban pedig a kontrollnál nagyobb mértékű csökkenést 

tapasztaltunk.  

 Alzheimer-kórban megváltoznak tehát a koherencia-jellemzők. Azonban az általunk 

nyugalmi helyzetben észlelt eltérések nem tekinthetőek elég robusztusak a klinikai 

alkalmazhatóság szempontjából. Hidasi et al. (2007) a kognitív feladathelyzet hatására 

bekövetkező koherencia-változást vizsgálta Alzheimer-kórban. Ebben a vizsgálatban a 

feladat hatására az alpha1 sávban a hosszú távú koherencia növekedése mutatkozott a 

kontroll-személyek esetében, míg a betegek csoportjában ez a változás elmaradt. 

Valószínűleg a feladat több neuronhálózatot mozgósít, ami könnyebben detektálhatóvá teszi 

a cortico-corticalis kapcsolatok funkcionális deficitjeit, ezzel javítva a koherencia-vizsgálat 

klinikai alkalmazhatóságát. 

 A mi eredményeink szintén a hosszú távú koherencia esetében mutatták a legstabilabb 

változásokat. Ez a hosszú cortico-corticalis axonális összeköttetéseken (pl. fasciculus 

longitudinalis superior) alapszik, így távolabbi területek interakciójáról ad információt 

(Thatcher et al., 1986). Úgy tűnik, hogy Alzheimer-kórban ezek károsodása jelentősebb, mint 
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a szomszédos területek közötti kapcsolatok funkcionális zavara, mely utóbbit a rövid távú 

koherencia jelez. Vascularis demenciában ezzel ellenkező változásokat írtak le (Leuchter et 

al., 1992).  

 Ezek a megfigyelések vezettek ahhoz, hogy az Alzheimer-kór neocorticalis 

“diszkonnekciós szindrómának” tartható, amit eredményeink is alátámasztanak. Ugyanakkor 

a korábbi vizsgálatok a betegség korai fázisában a gyorsabb tevékenység (alpha és beta sáv) 

koherenciájának a csökkenését tartották jellemzőnek, míg a későbbi időszakban feltételezték 

a lassú tevékenység (theta és delta sáv) koherenciájának változását, ami a cortex subcorticalis 

deafferentációjának lehet a következménye. Vizsgálatunkban utóbbi eltérések már a 

demencia korai szakaszában megjelentek.  

 

4.3. Komplexitás-elemzések 

 A komplexitás-elemzések segítségével nyert eredmények rendkívül konzekvensek 

voltak, mind az Omega komplexitás, mind a Szinkronizációs valószínűség esetében. 

Alzheimer-kórban az agyi elektromos jel komplexitása lényegesen nagyobb, mint egészséges 

idős személyek esetében: az Omega értéke magasabb, ennek tükörképeképpen a 

Szinkronizációs valószínűség csökken a betegeknél. Ez a különbség megmutatkozott a delta, 

theta, alpha1, alpha2 és beta1 sávokban is. A komplexitás növekedése – különösen a 

Szinkronizációs valószínűség esetében – rosszabb teljesítménnyel járt együtt több 

neuropszichológiai tesztben. Az Omega-komplexitás és Szinkronizációs valószínűség 

esetében nem mutatkozott különbség a csoportok között a szemnyitás hatásában, egyforma 

mértékben emelkedett a komplexitás nyitott szem mellett a betegek és a kontrollcsoport 

esetében. A korábbi eredmények nem mutattak egységes képet az Alzheimer-kórban 

megfigyelhető komplexitás-változásokkal kapcsolatban. Eltérő eljárásokat alkalmazva a 

komplexitás csökkenése adódott (Gómez, 2006; Jelles et al., 1999; Jeong et al., 1998.), míg 

Szinkronizációs valószínűség számításával leírtak komplexitás-növekedést, azonban csak az 

alpha2 és beta sávokban (Park et al, 2008; Pijnenburg et al., 2004). 

 E módszerek alkalmazásával mintánkban diszkriminancia-analízissel 100%-os 

szenzitivitással tudtuk elkülöníteni a betegeket a kontrollszemélyektől, 100%-os specificitás 

mellett. Ez akkor is jelentős prediktív erőt jelez, ha a szóban forgó értékek a posteriori 

valószínűségeket jelentenek, vagyis validálásukhoz a későbbiekben egy független, nagy 

elemszámú minta szükséges majd. 

 Az Omega komplexitás és a Szinkronizációs valószínűség az EEG komplexitásának 

eltérő aspektusát számszerűsítik. Az Omega az elvezetések faktorelemzéséből számított 
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lineáris mutató, az agyi elektromos aktivitás téri-idői dinamikájának hátterében levő 

független források számának becslése. A Szinkronizációs valószínűség az elvezetések közötti 

lineáris és nemlineáris kapcsolatok erősségét adja meg, az agyi működés globális 

szinkronizációját, „rendezettségét” mutatja meg. 

 Első pillanatban talán meglepő, hogy Alzheimer-betegek esetében az agyi elektromos 

tevékenység komplexebbnek mutatkozik. Véleményünk szerint azonban a jel 

összetettségének növekedése - a szinkronitás csökkenésével együtt – ebben az esetben az 

agykéreg funkcionális állapotának romlását mutatja. Ennek hátterében a neuronális működés 

rendezettségének csökkenése áll, ami az Alzheimer-kórban ismert neuropathológiai 

elváltozások következménye: a corticocorticalis, illetve subcorticalis afferentáció hanyatlása, 

valamint a synapsisok számának csökkenése miatt a neuronok működésének 

összehangoltsága is csökken. Ebben a tekintetben ezek az eredmények is alátámasztják a 

betegség neocorticalis “diszkonnekciós szindróma” modelljét. 

  A neuronhálózatokon belüli szinkronizáció hátterében feltételezhetően különböző 

frekvenciájú oszcillációknak van szerepe. A frekvenciát legalábbis részben a hálózat 

geometriai tulajdonságai határozzák meg, különösen a neuronok közötti kapcsolatok, 

feedback-hurkok hosszúsága. Nagyobb térbeli kiterjedésű hálózatok, melyek például 

subcorticalis és corticalis neuronokat kötnek össze, alacsonyabb frekvenciákon működnek, 

míg a lokális, corticalis hálózatok szinkronizációja gyorsabb oszcillációk útján valósul meg 

(von Stein és Sarnthein, 2000). Az, hogy – ellentétben a koherenciával -  a komplexitás 

növekedése mind a lassú, mind a gyors frekvencia-sávokban megjelenik, arra utal, hogy a 

hanyatlás mind a rövid-, mind a hosszútávú szinkronizációt érinti. 

 Közös az általunk számított komplexitás-mutatókban és a koherencia-számításban, 

hogy mindegyik eljárás az agyi működés összhangját számszerűsíti. Előbbiek azonban az 

idegrendszer működésének globális jellemzésére alkalmasak, míg utóbbi két adott terület 

lineáris interakcióját írja le. Vizsgálatunkban a komplexitás-mutatók sokkal érzékenyebbnek 

bizonyultak az Alzheimer-kórban bekövetkező változásokra, mint a hagyományos 

electrophysiologiai módszerek. Ennek okát egyrészt abban látjuk, hogy a globális mutatók 

alkalmasabbak a diffúz neuropathológiai elváltozások következményeinek detektálására, 

másrészt pedig abban, hogy a nemlineáris módszerek jobban illeszkednek az idegrendszer 

működésének nemlineáris jellegéhez is. Utóbbit alátámasztják azok a vizsgálatok, melyek az 

EEG-jel determinisztikus (és nem sztochasztikus, vagyis „zaj”) jellegét bizonyítják (Jelles, 

2001), valamint azok, melyek már a sejtszintű neurális működés során kaotikus dinamikát 

mutattak kis (Faure és Korn, 1997; Canavier et al., 1993). 
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4.4. N1-P2 

 A vizsgált eseményhez kötött potenciál komponensek mindegyike esetében 

tapasztaltunk változásokat Alzheimer-kórban. A legkorábban megjelenő vizsgált komponens-

együttes a – vizuális – N1-P2 volt. Mind az N1, mind a P2 jelentősen hosszabb latenciával 

jelent meg a betegek esetében, míg amplitúdó-különbség nem mutatkozott a csoportok 

között. A komponensek latenciái együttesen nagyon jól diszkriminálnak a betegek és 

egészségesek között. 

 Az N1 a vizuális inger-reprezentáció kialakulásának korai fázisát tükrözi, olyan 

„erősítő” folyamatokat, melyek a beérkező ingerek iránti perceptuális érzékenységet 

szabályozzák, vagyis már befolyásolják figyelmi folyamatok (Hillyard et al., 1995). A 

komponens latenciájának növekedése ezeknek a neurális folyamatoknak a lassulását, 

hatékonyságuk csökkenését mutatja. Utóbbira utal az is, hogy a betegek jóval alacsonyabb 

felismerési teljesítményt nyújtottak ebben a feladatban, és a teljesítmény csökkenése 

arányban állt a latencia növekedésével. Az N1 latenciák hosszabbodása rosszabb 

teljesítményt jósol a neuropszichológiai vizsgálatokban – különösen a Trail-making  

tesztben. 

 Alzheimer-kórban a korábbi vizsgálatok nem mutattak ki az N1 latenciájával 

kapcsolatos eltéréseket, egészséges idős személyek esetében azonban megfigyeltek hasonló 

változásokat fiatalokhoz képest (Zanto et al., 2010). Ebben a vizsgálatban a tanulási fázis 

ingerei esetében jelent meg a fenti hatás, amiből a szerzők arra következtettek, hogy az N1 az 

inger munkaemlékezeti kódolásával is összefüggésben van. Ez felveti azt, hogy Alzheimer-

kórban, melyben ezek a változások fokozottan jelentkeznek, az emlékezeti folyamatok már a 

kódolás szintjén károsodnak.  

 A P2 az inger-klasszifikációs folyamat részeként jelenik meg, és az N1-hez hasonlóan 

figyelem-modulált folyamatokat tükröz. Találunk olyan eredményeket, melyek a komponens 

latenciájának változására utalnak Alzheimer-kórban (Tanaka et al., 1998), azonban az 

eltérések csak a betegség késői szakaszában voltak kimutathatóak. Vizsgálatunkban a 

demencia enyhe stádiumában jelentkezett a P2 latenciájának növekedése, mely párhuzamos a 

teljesítmény romlásával a vizuális felismerési feladatban, valamint a ROCTF és Benton-

tesztekben. Fentiek alátámasztják az N1-el kapcsolatban leírtakat, vagyis azt, hogy már a 

betegség korai szakaszában is jelen vannak az elemi kognitív feldolgozási folyamatokat 

érintő károsodások. 
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4.5. N2b 

 Az akusztikus oddball helyzetben kiváltott N2b, P3a és P3b eseményhez kötött 

potenciál komponensek mindegyike kisebb amplitúdóval jelenik meg Alzheimer-kórban. A 

három komponens együttes bevonása diszkriminancia-analízisbe lehetővé tette minden 

vizsgált személy helyes azonosítását betegként, illetve kontrollként. Természetesen itt is 

érvényesek az a posteriori valószínűségekről a komplexitás-elemzések kapcsán leírtak. 

 Felmerülhet, hogy ezekben az eredményekben szerepe lehet annak, hogy az aktív 

diszkriminációs helyzetben a betegek nem figyelnek megfelelően, ezért sokszor nem 

jelennek meg náluk ezek a komponensek. Ez azonban nem valószínű, mivel a feladat során 

mutatott teljesítmény tekintetében nem különböztek egymástól a betegek és a kontroll-

személyek. 

 Az N2b a betegek csoportjában a célingerek esetében minimális amplitúdóval, 

újdonság-ingerekre pedig gyakorlatilag egyáltalán nem jelent meg. Amennyiben kiváltódott, 

az idős egészséges személyekhez – akik esetében már a fiataloknál kevésbé frontálisan 

jelenik meg – képest is hátsóbb területek felé tolódott maximummal jelentkezett. Az 

amplitúdók negatív korrelációt mutattak a ROCTF-beli teljesítménnyel. 

 Alzheimer-kórral kapcsolatban korábban nem számoltak be az N2b-vel kapcsolatos 

változásokról, bár apoE4 hordozók esetében leírtak tendencia szinten csökkent N2 

amplitúdókat (Reinvang et al., 2005). 

 A komponens orientációs, ingerdetekciós folyamatok electrophysiologiai 

korrelátuma. Amplitúdója az ezekkel a folyamatokkal járó transiens kérgi arousal-növekedés 

mutatója, jelezheti, hogy a figyelmi működések miként tudják egy adott inger feldolgozását 

biztosítani (Lange et al., 1998), amelyben feltehetőleg modalitásspecifikus gátló 

folyamatoknak is szerepe van (Falkenstein et al., 2002). A komponens csökkenése 

Alzheimer-kórban azt mutatja, hogy csökken az a figyelmi kapacitás, amely ezen 

automatikus orientációs, szelekciós folyamatok számára elérhető, és ez, úgy tűnik, különösen 

az újszerű ingerek feldolgozását érinti. Ezek, illetve a skalp-eloszlás megváltozása a betegek 

esetében az anterior cinguláris kéreg funkcionális zavarára utalnak. 

 Az általunk alkalmazott egyszerű diszkriminációs feladatban ezek a változások a 

teljesítményben még nem mutatkoznak meg, hatásaik a  reakcióidő növekedésében azonban 

már tetten érhetőek. 
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4.6. P3b 

A P3b amplitúdója szintén kisebb volt az Alzheimer-betegek esetében, bár itt a 

különbség mindhárom vizsgált középvonali elektróda esetében csak tendencia szinten volt 

szignifikáns. Az amplitúdók a feladatban adott válaszidőkkel, valamint a Benton-teszt 

teljesítményével mutattak negatív korrelációt. A korábbi kutatások, melyekben ezt a 

komponenst vizsgálták Alzheimer-kórral kapcsolatban, ellentmondásos eredményeket 

hoztak. Leírták a latencia növekedését (pl. Polich et al., 1986, Green és Levey, 1999), de 

annak hiányát is (Ally et al., 2006), illetve csökkent (Polich és Pitzer, 1999; Ally et al., 

2006), megnövekedett (Boutros et al., 1995), vagy változatlan amplitúdót (Reinvang et al., 

2005) is. 

   A P3b a legtöbbet vizsgált „kognitív” kiváltott potenciál komponens, így számos 

elmélet született arra vonatkozóan, hogy milyen kognitív folyamatokat tükröz. Jelezheti az 

emlékezeti frissítés folyamatát, vagyis azt, ahogyan a kiváltó inger módosítja az ingerek 

reprezentációját (Donchin, 1981), vagy azt, ahogyan egy, az ingerek sorozata által kialakított 

feldolgozási ciklus lezárul a célinger megjelenésével (Verleger, 1988). Akárhogy is, a P3b 

megjelenése valószínűleg a munkamemória működésével függ össze. 

 Amplitúdóját számos tényező mellett befolyásolja a feladat során mozgósított 

(mozgósítható) feldolgozási kapacitás. Az Alzheimer-kórban megfigyelhető csökkenése tehát 

a munkamemória funkcióinak zavarát, illetve a rendelkezésre álló feldolgozási erőforrások 

csökkenését jelzi, de tükrözheti azt is, hogy a betegek számára nagyobb kapacitás-igényt 

jelent a feladat. 

 A munkaemlékezet zavarát a P3b komponens amplitúdójának csökkenése mellett az 

N1 latenciák korábban leírt növekedése is mutatja, mely azonban korábbi, alacsonyabb szintű 

folyamatok hanyatlását jelzi.  

  Az Alzheimer-kórban bekövetkező neuropathológiai változások alapján szintén 

magyarázható a P3b amplitúdójának változása. A komponens létrejöttében a 

mediotemporális területek (különösen a hippocampus) szerepe nagyon valószínű (Knight et 

al., 1989), és éppen ezek azok a területek, melyek a betegségben a legkorábban érintettek. Az 

eredmények neurotranszmitter-szintű magyarázata is lehetséges, mivel a P3b létrejöttében az 

acetylcholin szerepe bizonyítottnak tekinthető, a serotoniné valószínű (Potter et al., 2000). 

Alzheimer-kórban a cholinerg transzmisszió a legsúlyosabban érintett, de szintén valószínű a 

serotonerg rendszer zavara is (Ropper és Brown, 2005). 
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4.7. P3a 

 A P3a amplitúdója szintén jelentősen kisebbnek adódott a betegek csoportjában. Az 

Alzheimer-kórral kapcsolatos electrophysiologiai irodalom eddig alig foglalkozott ezzel a 

komponenssel, azokban a tanulányokban pedig, melyekben vizsgálták demenciák esetében, 

nem találtak eltérést sem a P3a latenciájában, sem amplitúdójában (Yamaguchi et al., 2000, 

Reinvang et al., 2005). A hullám amplitúdója egészséges személyek esetében is jelentősen 

csökken az életkorral (Gaál, 2007), ez tehát még hangsúlyosabban jelentkezik Alzheimer-

kórban. 

 A P3a funkcionális jelentésére vonatkozóan is több elképzelés született. Jelezheti az 

újszerű inger felé irányuló orientációs válasz tudatos, értékelő aspektusát (Friedman et al., 

2001), illetve válaszgátlási folyamatokat, melyek a nem-cél, de standardtól eltérő ingerre 

adandó választ állítják le, valamint tükrözheti az adott feladatban aktív kontrollált 

feldolgozási folyamatok mennyiségét is (Goldstein et al., 2002). Közös ezekben a 

modellekben, hogy frontális kérgi funkciókkal hozzák összefüggésbe a komponens 

megjelenését. Generátoraként valóban felmerült a prefrontális kéreg, az anterior cingulum, de 

– a P3b-hez hasonlóan – a hippocampalis formáció is (Molnár, 1994; Ranganath és Rainer, 

2003).   

 Az tehát, hogy Alzheimer-kórban csökken az újdonság P3 amplitúdója, az 

orientációs, változás-detekciós műveletek hanyatlását mutatja, melyben jelentős szerepe van 

a frontális kérgi gátlási folyamatok zavarainak. Összességében, az electrophysiologiai 

változások hátterében álló neuropathológiai eltérések a frontális lebenyt, a hippocampust, 

illetve ezek kapcsolatait érinthetik. 

 

4.8. CNV 

 Alzheimer-kórban a CNV (várakozási, felkészülési negativitás) változása ellentétes 

volt a többi vizsgált kiváltott potenciál komponensével, ez ugyanis a betegek csoportjában 

jelentősen magasabb amplitúdóval (illetve görbe alatti területtel) és rövidebb latenciával 

jelent meg. A diszkriminancia-elemzés is szignifikáns, 81,8%-os szenzitivitást és 90%-os 

specificitást mutatott.  

  A feladatban viszont a betegek sokkal rosszabb teljesítményt nyújtottak, lényegesen 

hosszabb reakcióidők mellett. A CNV növekedése együtt járt a neuropszichológiai  

tesztekben mutatott alacsonyabb teljesítménnyel is, különösen a ROCFT emlékezeti próbája, 

a Trail-making és a Benton-teszt esetében. Egészséges személyekben a CNV nagysága 

korrelációt mutat a reakcióidővel: rövidebb válaszidő általában nagyobb amplitúdóval jár 
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együtt (Brunia és Vingerhoets, 1981). Vizsgálatunkban a kontroll személyek esetében 

valóban ez volt a helyzet, míg a betegek nem volt szignifikáns korreláció a két változó 

között. 

 A CNV Alzheimer-kórban bekövetkező változásairól korábban kevés és 

ellentmondásos adatot közöltek. Leírták csökkenését (Golob és Starr, 2000), illetve azt is, 

hogy nem mutat eltérést a betegeknél (van Deursen et al., 2009), azonban ezekben a 

tanulmányokban kevéssé specifikálták a betegcsoport jellemzőit (valószínűleg 

előrehaladottabb stádiumot vizsgáltak), illetve az általunk alkalmazottól jelentősen 

különböző paradigmát használtak (eltérő nehézségű feladat, rövid S1-S2 intervallum, stb.). 

Egészséges idős személyek esetében ugyanakkor leírtak amplitúdó-növekedést fiatalokhoz 

képest (Hillman et al., 2002; Gaál, 2009). 

 A hullám megjelenése figyelmi-elvárási folyamatokat, arousal-változást, illetve 

válasz-előkészületet jelezhet. Eredetének élettani jellegű magyarázata szerint a thalamo-

corticalis serkentés hatásaként a CNV a kérgi ingerelhetőség küszöbének csökkenését jelzi 

Marton és Bakay, 1994). Generátoraként változatos cerebralis struktúrák jöttek szóba, mint a 

prefrontális kéreg (illetve thalamo-frontális aktivációs körök), a posterior parietális, a 

temporális, az elsődleges motoros és a szomatoszenzoros kéreg, de a basalis ganglionok is 

(Gaál, 2009). 

 Annak magyarázatát, hogy Alzheimer-kórban az egészségesekhez képest nagyobb 

amplitúdójú és rövidebb latenciájú CNV-t regisztráltunk, kompenzációs mechanizmusok 

működésében látjuk. A feladat ebben a vizsgálati helyzetben meglehetősen nehéz volt, ami a 

betegekből fokozott odafigyelést válthatott ki. Ez a megnövekedett arousal a kérgi 

ingerelhetőség növekedésének jeleként fokozottabb várakozási negativitást eredményez. 

Valószínűleg hasonló folyamatok egészséges öregedés során is működnek. Vizuális 

diszkriminációs feladat közben az életkor előrehaladtával a posterior területek aktivitásának 

csökkenése mutatható ki, párhuzamosan a prefrontális kéreg aktivitásának növekedésével. Ez 

értelmezhető úgy, hogy az idősebbek a teljesítmény szinten tartása érdekében az alacsonyabb 

szintű feldolgozás deficitjét (mely a vizuális feladat esetén kisebb occipitális aktivitásban 

jelentkezik), magasabb szintű kognitív folyamatok fokozottabb bevonásával kompenzálják 

(frontális aktivitás növekedése). Ennek az ára azonban az, hogy a reakcióidő hosszabb lesz 

(Gaál, 2009). Az Alzheimer-kór késői stádiumában ezek a kompenzációs lehetőségek 

valószínűleg már nem állnak rendelkezésre, ami magyarázza a korábbi eredmények és saját 

vizsgálatunk közötti eltéréseket a CNV amplitúdó-változásaival kapcsolatban. 

 107



4.9. Teljesítmény, neuropszichológiai tesztek  

 A kísérleti helyzetekben nyújtott teljesítmény változása az elvártnak megfelelően 

alakult. A legegyszerűbb inger-diszkriminációs feladat során (akusztikus oddball helyzet) a 

betegek teljesítménye nem különbözik a kontroll személyekétől, reakcióidő tekintetében 

azonban elmaradtak tőlük. A lényegesen komplexebb, jelentős munkaemlékezeti terhelést 

jelentő vizuális emlékezeti feladat, illetve  CNV helyzet során a hosszabb válaszidők mellett 

már a teljesítmény jelentős romlása is megjelenik. 

 Az Alzheimer-kór neuropszichológiai változásainak elemzése nem volt célja 

vizsgálatunknak, a tesztek felvétele elsősorban a minta jellemzésére, valamint az 

electrophysiologiai eltérések validálására szolgált. Mégis érdemes megjegyezni, hogy az 

alkalmazott vizsgálatok közül a Rey-Osterreith Komplex Figura Teszt emlékezeti próbája, 

(illetve a különbség ugyanennek a tesztnek a másolási és emlékezeti részpróbája között), 

valamint a Trail-making bizonyult a legérzékenyebbnek a betegségben bekövetkező kognitív 

hanyatlásra. Az electrophysiologiai változásokkal is ezek teljesítménye mutatta a 

legszorosabb kapcsolatot. Mindkét feladat jelentős mértékben veszi igénybe a 

munkamemóriát, az ROCTF azonban igen összetett feladat, mely tervezési, perceptuális 

szervezési funkciókat is vizsgál. A Trail-Making (és különösen annak „B” próbája) 

végrehajtásában jelentős az executiv funkciók szerepe, a frontális gátlási funkciók épsége.  

  

4.10. Összefoglalás, korlátok és lehetőségek  

 Az eredményeinkkel kapcsolatos következtetéseket végül két, nem teljesen független  

szempont alapján összegezzük. Az első az, hogy az észlelt változások mit mondanak az 

Alzheimer-kórban bekövetkező kognitív változásokról, a másik pedig a vizsgálatunkban 

alkalmazott módszerek klinikai felhasználhatóságának szempontja. 

 Az eseményhez kötött potenciálok vizsgálata azt mutatja, hogy a korai, elemi  

megismerési folyamatok is károsodnak, már az Alzheimer-kór enyhe stádiumában is. Az  

ingerek osztályozását, a perceptuális érzékenységét szabályozó alapvető folyamatok – 

melyeket az N1-P2 kompex jelez – jelentősebb mértékben érintettek, mint a munkamemória – 

elsősorban a P3b komponens által jelzett – későbbi, magasabb szintű műveletei. A kognitív 

képességek hanyatlása tehát elemi szenzoros-perceptuális rendszerek zavarán alapszik.  

 Úgy tűnik, az újszerű, váratlan ingerek feldolgozása, illetve a feléjük irányuló 

orientáció különösen sérül Alzheimer-kórban. Ezt a P3a, illetve részben az N2b 

komponensek eltérése mutatja, mely meghaladja a P3b változásait. A hippocampus 

unilaterális laesiója egyébként hasonló eltéréseket válthat ki (Knight, 1996). Ezek a 
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változások összhangban állnak azzal az elképzeléssel, mely szerint az újdonság-rendszer a 

célingerek feldolgozásában résztvevő hálózatokhoz képest kevésbé redundáns, és így kisebb 

kompenzációs plaszticitássál rendelkezik (Linden, 2005). 

 A frontális funkciók zavara nagyon kifejezettnek bizonyult Alzheimer-kórban. A 

figyelmi-, orientációs-, gátlási kapacitás csökkenését az electrophysiológiai módszereken 

kívül – elsősorban N2b, P3a, illetve P3b komponensek – a végrehajtó funkciókat jelentősen 

igénybe vevő neuropsychológiai tesztek is mutatják.  

 Eredményeink azt is mutatják azonban, hogy a betegség korai stádiumában 

rendelkezésre állnak olyan kognitív kapacitások, melyek képesek az alacsonyabb szintű 

deficiteket kompenzálni – legalábbis részlegesen. 

 Bár az Alzheimer-kór minőségileg különbözik a normális öregedéstől, 

vizsgálatunkban több módszerrel is találtunk olyan eltéréseket, melyek egészséges személyek 

esetében is megjelennek az életkor előrehaladtával. A betegekben azonban ezek a változások 

fokozottan észlelhetőek. Ezt láttuk az alpha csúcs-frekvencia csökkenése, a hosszabb N1 

latenciáják, az N2b skalp-eloszlás változása, a P3a és P3b amplitúdójának csökkenése, illetve 

a CNV növekedése esetében. Ez felveti azt, hogy az Alzheimer-kór változásai legalábbis 

részben leírhatóak az öregedés kognitív elméleteinek kereteiben. Ilyen elmélet a „lassulási 

hipotézis”, mely az elemi információfeldolgozási folyamatok idejének növekedését 

feltételezi (Salthouse, 1996). A komplex helyzetekben ezek a hatások összeadódnak, ami 

magyarázza a nehezebb feladatokban mutatott fokozott teljesítményromlást. A lassulás 

megmutatkozhat az eseményhez kötött potenciálok latenciájának, illetve a reakcióidőnek a 

növekedésében is. A „forrás-deficit” elmélet a kognitív hanyatlást elsősorban a figyelmi 

kapacitás csökkenésével magyarázza (Craik et al., 1990), amelynek jeleit láttuk a betegek 

esetében is. A „gátlási hipotézis” szerint az irreleváns, vagy interferáló ingerek, illetve 

munkaemlékezeti tartalmak gátló kontrollja károsodik elsősorban, ami perceptuális és 

emlékezeti deficithez vezet. Vizsgálatunkban az N2b és P3a komponensek eltérése utalt arra, 

hogy Alzheimer-kórban ezek a változások fokozott mértékben jelennek meg. Az időskori 

kognitív változások „frontális” vagy „végrehajtó funkció” hipotézise általánosabb módon, a 

frontális lebenyhez köthető executiv folyamatok zavarát tartja elsődlegesnek (Gaál, 2009). 

Ezt vizsgálatunkban több paradigma is mutatta, az egészséges idősekben megfigyelhetőnél 

súlyosabb formában. 

 A nyugalmi agyi elektromos aktivitás vizsgálata során a legnagyobb eltérést a 

teljesítménysűrűség-spektrum alpha és theta sávja, valamint a komplexitás-elemzések 

mutatták Alzheimer-kórban. A frekvencia-spektrum változása – ha a betegség későbbi 
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stádiumára vonatkozóan is – ismert jelenség ebben a betegségben. Az EEG komplexitásának 

általunk észlelt, széles frekvencia-tartományra kiterjedő növekedése azonban új eredmény. 

Arra utal, hogy a neuronhálózatok szinkronitása súlyosan károsodik, érintve a lokális és a 

távolabbi területek közötti kapcsolatokat is. Figyelemre méltó, hogy ilyen jelentős globális 

funkcionális zavarok mutathatók ki a betegség korai stádiumában.  

 A klinikai alkalmazásokat tekintve is lehet szerepe a komplexitás-elemzéseknek. Ezek 

a rutin klinikai EEG-felvételeken is könnyen végrehajthatóak, a kvantitatív elemzések során 

értékesen egészíthetik ki a spektrum-elemzéseket. Az N1-P2, illetve az N2-P3 komplex 

szintén egyszerűen kiváltható, és érzékeny markere a kognitív teljesítmény változásainak, 

különösen újszerű ingerekkel kiegészítve. Ezek alkalmazása elsősorban a betegség 

progressziójának követésében, illetve a therápiás válasz megítélésében lehet hasznos. 

 A vizsgálatok kiterjesztése több irányban is szükséges lesz. Bár az alkalmazott 

módszerek nagy érzékenységet és specificitást ígérnek a betegek és az egészségek személyek 

elkülönítésében, ezt a jelenleginél nagyobb mintán is szükséges lesz igazolni. Fontos lenne 

tudni azt is, hogy hasonló változások kimutathatók-e enyhe kognitív zavarban (MCI) 

szenvedők esetében is, és – talán elsősorban – azt is, hogy e módszerek alkalmasak lehetnek-

e az Alzheimer-kórba való átmenet előrejelzésére. 

 Az Alzheimer-kór súlyos egyéni, családi és társadalmi következményeinek 

ismeretében nyilvánvaló, hogy milyen jelentősége van azoknak az eszközöknek, melyek 

lehetővé teszik az idegrendszer funkcionális állapotának megítélését. Ezért bízunk benne, 

hogy az általunk vizsgált eljárások alkalmazást nyernek a kutatás és a klinikai munka 

területein is.  
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1. MELLÉKLET: GLOBAL 
DETERIORATION SCALE (GDS)  

 

 

 

 

Adapted by Dr. Doug Drummond from Reisberg B, Ferris SH, Leon MJ, et al. The global deterioration scale for assessment of 
primary degenerative dementia. American Journal of Psychiatry 1982;139:1136-1139. 

Stage  Deficits in cognition and function  Usual care setting  
Independent  1  Subjectively and objectively normal  

2  Subjective complaints of mild memory loss.  Independent  
Objectively normal on testing.  
No functional deficit  

3  Mild Cognitive Impairment (MCI)  Independent  
Earliest clear-cut deficits.  
Functionally normal but co-workers may be aware of 
declining work performance.  
Objective deficits on testing.  
Denial may appear.  

4  Might live independently –
perhaps with assistance fro
family or caregivers.  

Early dementia  
Clear-cut deficits on careful clinical interview.  Difficulty 
performing complex tasks, e.g. handling finances, 
travelling.  
Denial is common.  Withdrawal from challenging 
situations.  

5  At home with live-in famil
member.   

Moderate dementia  
Can no longer survive without some assistance.  

In seniors’ residence with 
home support.  Possibly in
facility care, especially if 
behavioural problems or 
comorbid physical 
disabilities.    

Unable to recall major relevant aspects of their current 
lives, e.g. an address or telephone number of many years, 
names of grandchildren, etc.  Some disorientation to date, 
day of week, season, or to place.  They require no 
assistance with toileting, eating, or dressing but may need 
help choosing appropriate clothing.   

6  Most often in Complex Ca
facility.  

Moderately severe dementia  
May occasionally forget name of spouse.  
Largely unaware of recent experiences and events in their 
lives.    
Will require assistance with basic ADLs.  May be 
incontinent of urine.   
Behavioural and psychological symptoms of dementia 
(BPSD) are common, e.g. delusions, repetitive behaviours, 
agitation.  

7  Severe dementia  
Verbal abilities will be lost over the course of this stage.  
Incontinent.  Needs assistance with feeding.  
Lose ability to walk.  

Complex Care  
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2. MELLÉKLET 
 
 
Az Alzheimer-kór kritériumai a NINCDS-ADRDA (National Institute of Neurological and 
Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer’s Disease and Related Disorders 
Association) szerint 
 
VALÓSZÍNŰ (Probable) Alzheimer-kór 
 
Klinikai kritériumok: 
 Dementia (MMSE, vagy egyéb neuropszichológiai teszt alapján) 
 Két vagy több kognitív terület károsodása 
 Progresszív memóriazavar 
 Nincs tudatzavar 
 A betegség kezdete 40-90 év közötti, ált. 60 év felett 
 Más szisztémás vagy idegrendszeri betegség hiánya, mely dementia oka lehet 
Támogató kritériumok 
 Progresszív aphasia, apraxia vagy agnosia 
 Viselkedésváltozás, károsodott napi aktivitás 
 Hasonló betegség előfordulása a családban, különösen neuropathológiai diagnózissal 
 Laboratóriumi vizsgálatok 
 Rutin vizsgálatokkal negatív liquor 
 Negatív EEG vagy nem-specifikus eltérések 
 Ismételt CT vizsgálatok progresszív atrophiát mutatnak 
Nem zárja ki a diagnózist 
 Lépcsőzetes lefolyás 
 Társuló depresszió, incontinentia, insomnia, illúziók, hallucinációk 
 Neurológiai tünetek, különösen előrehaladott stádiumban: rigor, myoclonus, járászavar 
 Epilepsziás roham előrehaladott állapotban 
 Az életkornak megfelelő negatív CT 
Nem valószínű a diagnózis 
 Hirtelen kezdet 
 Góctünetek 
 Epilepsziás roham vagy járászavar a betegség kezdetén 
 
LEHETSÉGES (Possible) Alzheimer-kór 
 Atípusos kezdet, megjelenés vagy klinikai lefolyás 
 Második, dementiát okozó betegség jelenléte, mely azonban vsz. nem a dementia oka  
 Progresszíven romló kognitív deficit más azonosítható ok hiányában 
 
BIZTOS (Definite) Alzheimer-kór 
 Valószínű AK klinikai kritériumai 
 Histopathológiai diagnózis biopsiás vagy autopsiás anyagból  
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A demencia diagnosztikus ismérvei a DSM-IV alapján 
 
1. Multiplex kognitív deficit a következő megnyilvánulások mindkét csoportjával 
emlékezetzavar (új ismeretek megtanulásának vagy a régiek felidézésének zavara) 
egy (vagy több) tünet az alábbiakból: 
 afázia (a nyelvi kifejezés zavara) 
 apraxia (a motoros cselekvés kivitelezési zavara jól működő elemi motoros 
 funkciók mellett) 
 agnosia (tárgyak, szimbólumok felismerési zavara jól működő szenzoros  funkciók 
 mellett) 
 exekutív működés zavara (tervezés, szervezés, sorrendiség, absztrakció) 
2. Jelentős zavart okoznak a szociális funkcionálásban 
3. Kimutatható, vagy feltételezhető oki tényező magyarázza a tünetcsoportot 
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3. MELLÉKLET: A módosított Hachinski-skála 

 
 

 

Tünet Pontszám 

HIRTELEN KEZDET 2 

LÉPCSŐZETES LEÉPÜLÉS: az állapot napok vagy hetek alatt romlott, majd 
hosszan ugyanolyan szinten maradt, majd ismét hirtelen romlott 

 

1 

SZOMATIKUS PANASZOK: például fejfájás, fülzúgás, mellkasi fájdalom, 
szédülés, rossz közérzet 

1 

EMOCIONÁLIS INCONTINENTIA: hirtelen nevetési vagy sírási rohamok, 
kis kiváltó okkal 

1 

KÓRELŐZMÉNYBEN MAGAS VÉRNYOMÁS: 160/100 felett egymás után 
legalább háromszor 

1 

KÓRELŐZMÉNYBEN STROKE: hemiparesis, aphasia 2 

NEUROLÓGIAI GÓCTÜNETEK (anamnézisben): például hirtelen múló 
látásvesztés az egyik szemen, féloldali zsibbadás vagy gyengeség, órákig tartó 
kettős látás, epilepsziás rohamok 

 

2 

NEUROLÓGIAI GÓCJELEK (vizsgálatnál): például aszimmetriás rigitidás, 
vagy egyoldali reflexfokozódás, dorsalflexiós reflexek, nystagmus 

2 

ÖSSZPONTSZÁM 0-12 

 
A 4, vagy az alatti skálaértéket korábban Alzheimer betegségre, a 7, vagy 

afeletti értékeket vaszkuláris demenciára tartották jellemzőnek. A Hachinski 
skálaérték helyett a két demencia-típus elkülönítésére az agyi képalkotó 

eljárásokat tekintjük diagnosztikusnak.  
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4. MELLÉKLET 
A vizuális felismerési feladatban alkalmazott ingerek (példák) 
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5. MELLÉKLET 
 
A DigEEGXP paraméterei az egyes frekvencia-sávok esetében 
(Szinkronizációs valószínűség) 
 
 
 
 

 delta theta alfa1 alfa2 beta1 beta2 

lag 20 14 10 8 4 3 

embed.dim. 10 10 10 10 10 10 

W1 (Theiler 
corr.) 200 140 100 80 40 30 

W2 0.3 0.25 0.2 0.2 0.18 0.15 
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6. MELLÉKLET.  
Kanonikus és klasszifikációs együtthatók 
 
 
 
Frekvencia-spektrum     
Wilks Lambda Khi-négyzet df Sig. 

.583 12.955 10 0,22 

 
 
 

Kanonikus 
diszkriminációs 

együtthatók 
Frekvencia-
spektrum   

    
Delta_csukott szem 1.375 
Theta_csukott szem -.295 
Alpha1_csukott szem 1.973 
Alpha2_csukott szem .590 
Beta1 _csukott szem .921 
Delta_nyitott szem .230 
Theta_nyitott szem -.279 
Alpha1_nyitott szem -.133 
Alpha2_nyitott szem -.126 
Beta1 _nyitott szem -.507 

 
 
 
Klasszifikációs együtthatók 
Frekvencia-spektrum   

  csoport 
  AD Kontroll 

Delta_csukott 
szem 

24.544 24.752 

Theta_csukott 
szem 

24.308 24.187 

Alpha1_csukott 
szem 

26.572 26.862 

Alpha2_csukott 
szem 

19.821 20.110 

Beta1 _csukott 
szem 

34.925 35.212 

Delta_nyitott 
szem 

4.869 4.908 

Theta_nyitott 
szem 

1.243 1.144 

Alpha1_nyitott 
szem 

.046 .014 

Alpha2_nyitott 
szem 

-2.039 -2.111 

Beta1 _nyitott 
szem 

.537 .392 
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Omega és Szinkronizációs valószínűség 
Wilks 

Lambda 
Khi-

négyzet df Sig. 
.051 50.626 24 0,001

 
 

Kanonikus diszkriminációs 
együtthatók 

Omega és 
Szinkronizációs 

valószínűség 
OMEGA.a1cs -1.538
OMEGA.a2cs -3.007
OMEGA.b1cs 12.364
OMEGA.b2cs -7.340
OMEGA.dcs 5.025
OMEGA.thcs 3.341
OMEGA.a1ny .708
OMEGA.a2ny .338
OMEGA.b1ny 8.385
OMEGA.b2ny -1.753
OMEGA.dny -13.218
OMEGA.thny .999
SYN.a1cs 3.954
SYN.a2cs -.445
SYN.b1cs -2.341
SYN.b2cs 1.676
SYN.dcs 7.777
SYN.thcs -5.537
SYN.a1ny -3.817
SYN.a2ny 7.781
SYN.b1ny 20.109
SYN.b2ny -14.023
SYN.dny -4.348
SYN.thny -4.209
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Klasszifikációs együtthatók 
Omega és Szinkronizációs valószínűség 

  csoport 
  AD Kontroll 

OMEGA.a1cs -425.345 -403.051
OMEGA.a2cs -659.593 -622.380
OMEGA.b1cs 2377.499 2263.998
OMEGA.b2cs -928.209 -863.791
OMEGA.dcs 2559.675 2427.453
OMEGA.thcs 854.957 795.218
OMEGA.a1ny 706.597 696.170
OMEGA.a2ny -591.456 -595.287
OMEGA.b1ny 780.692 719.428
OMEGA.b2ny -81.533 -67.392

OMEGA.dny -5434.22 -5153.03
OMEGA.thny 848.2129 831.7551
SYN.a1cs 28820.49 27108.89
SYN.a2cs 16342.68 16535.81
SYN.b1cs -780.093 9.712025
SYN.b2cs 7659.164 7211.015
SYN.dcs 41582.46 39588.97
SYN.thcs -34466.1 -32586.5
SYN.a1ny -6182.19 -4447.08
SYN.a2ny 38033.57 35043.47
SYN.b1ny 88357.95 80509.98
SYN.b2ny -47930.8 -43935.5
SYN.dny -18549 -17678.8
SYN.thny -20848.1 -19728.2
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Vizuális EKP-k (N100, P200)   

Wilks 
Lambda 

Khi-
négyzet df Sig. 

.022 32.518 15 .005

 
 

Kanonikus diszkriminációs együtthatók 

Vizuális EKP-k (N100, 
P200)   

    
P200Lat_Fz 1.947 
P200Lat_Cz -11.013 
P200Lat_Pz 11.370 
P200Lat_O1 3.150 
P200Lat_O2 -8.618 
P200Amp_Fz -9.397 
P200Amp_Cz 26.376 
P200Amp_Pz -19.063 
P200Amp_O1 3.893 
P200Amp_O2 -1.114 
N100Lat_Fz -2.045 
N100Lat_Cz 10.273 
N100Lat_Pz -4.838 
N100Lat_O1 4.965 
N100Lat_O2 -2.391 

 
 
 
 
 
Klasszifikációs együtthatók 

Vizuális EKP-k (N100, P200) 
  csoport 
  AD Kontroll 

P200Lat_Fz -14.362 -6.492 

P200Lat_Cz 17.900 9.523 

P200Lat_Pz 6.134 4.141 

P200Lat_O1 -13.102 -7.844 

P200Lat_O2 -80.011 -47.011 

P200Amp_Fz 167.187 97.295 

P200Amp_Cz -123.829 -66.119 

P200Amp_Pz 27.125 13.051 
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P200Amp_O1 -10.706 -7.839 

P200Amp_O2 -6.767 -5.409 

N100Lat_Fz 18.299 10.954 

N100Lat_Cz -5.599 -2.382 

N100Lat_Pz 6.485 3.008 

N100Lat_O1 -2.220 -.033 

N100Lat_O2   

 
 
 
P3b       

Wilks 
Lambda 

Khi-
négyzet df Sig. 

.687 7.143 6 .308

 
 

Kanonikus 
diszkriminációs 

együtthatók 

P3b   
    

P3bLat_Fz .989 
P3bLat_Cz -2.093 
P3bLat_Pz 1.466 
P3bAmp_Fz 1.778 
P3bAmp_Cz -2.294 
P3bAmp_Pz .487 

 
 
Klasszifikációs együtthatók 
P3b     

  csoport 
  AD Kontroll 

P3bLat_Fz 0.595 0.640 
P3bLat_Cz -0.932 -1.017 
P3bLat_Pz 1.161 1.229 
P3bAmp_Fz 2.027 2.373 
P3bAmp_Cz 0.007 -0.441 
P3bAmp_Pz -0.189 -0.091 
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N2b       

Wilks 
Lambda 

Khi-
négyzet df Sig. 

.709 8.589 6 .198

 
 
 

Kanonikus diszkriminációs 
együtthatók 

N2b   
    

P3aLat_Fz -.04
P3aLat_Cz .01
P3aLat_Pz -.43
P3aAmp_Fz -.53
P3aAmp_Cz .93
P3aAmp_Pz .44

 
 
 
Klasszifikációs együtthatók 

N2b     
  csoport 
  AD Kontroll 

N2Lat_Fz .56 .57 
N2Lat_Cz .39 .39 
N2Lat_Pz .77 .81 
N2Amp_Fz .35 .44 
N2Amp_Cz -.50 -.62 
N2Amp_Pz .22 .15 

 
 
 
P3a       

Wilks 
Lambda 

Khi-
négyzet df Sig. 

.465 16.848 12 .155

 
 
 

Kanonikus diszkriminációs 
együtthatók 

P3a   
    

P3aLat_Fz .53 
P3aLat_Cz -1.23 
P3aLat_Pz .54 
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P3aAmp_Fz .70 
P3aAmp_Cz -3.45 
P3aAmp_Pz 2.92 

 
 
Klasszifikációs együtthatók 

P3a     
  csoport 
  AD Kontroll 

P3aLat_Fz 5.916 5.995 
P3aLat_Cz -3.977 -4.150 
P3aLat_Pz 3.193 3.270 
P3aAmp_Fz 9.105 9.289 
P3aAmp_Cz -10.119 -11.084 
P3aAmp_Pz 5.985 6.688 

 
 

Kanonikus 
diszkriminációs 

együtthatók 
P3b-N2b-
P3a   

    
P3bLat_Fz 2.29 
P3bLat_Cz -2.01 
P3bLat_Pz -4.24 
P3bAmp_Fz 22.82 
P3bAmp_Cz -26.04 
P3bAmp_Pz 1.54 
P3aLat_Fz -8.75 
P3aLat_Cz 10.96 
P3aLat_Pz -9.36 
P3aAmp_Fz -15.22 
P3aAmp_Cz 17.67 
P3aAmp_Pz -1.24 
N2Lat_Fz 12.26 
N2Lat_Cz -24.11 
N2Lat_Pz 20.41 
N2Amp_Fz 7.11 
N2Amp_Cz -6.56 
N2Amp_Pz 5.7 

 
 
 
Klasszifikációs együtthatók 
P3b-N2b-P3a   

  csoport 
  AD Kontroll 

P3bLat_Fz 22.204 23.338 
P3bLat_Cz 47.378 50.086 
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P3bLat_Pz -689.978 -751.172 
P3bAmp_Fz 885.935 956.075 
P3bAmp_Cz -33.892 -38.172 
P3bAmp_Pz 48.593 53.594 
P3aLat_Fz -68 -74.512 
P3aLat_Cz 84.382 91.056 
P3aLat_Pz 665.747 712.844 
P3aAmp_Fz -890.655 -959.16 
P3aAmp_Cz 18.488 23.491 
P3aAmp_Pz -73.744 -80.372 
N2Lat_Fz 133.463 148.498 
N2Lat_Cz -120.827 -132.861 
N2Lat_Pz -492.776 -523.372 
N2Amp_Fz 485.553 506.989 
N2Amp_Cz -420.493 -442.939 
N2Amp_Pz 156.902 170.086 

 
 
 
 
CNV       

Wilks 
Lambda 

Khi-
négyzet df Sig. 

.495 11.597 5 .041

 
 

Kanonikus diszkriminációs 
együtthatók 

CNV   
    

CNVAmp_Fp1 -2.585
CNVAmp_Fp2 .900
CNVAmp_Fz 2.114
CNVAmp_Cz .899
CNVAmp_Pz -1.235

 
 
 
Klasszifikációs együtthatók 
CNV     

  csoport 
  AD Kontroll 

CNVAmp_Fp1 
0.291 -0.129 

CNVAmp_Fp2 0.076 0.267 
CNVAmp_Fz -0.645 -0.044 
CNVAmp_Cz -0.561 -0.287 
CNVAmp_Pz 0.298 -0.04 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


