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1. Célkitűzések, általános bevezetés 

 Kutatásaink célja az Alzheimer-kórra (AD) jellemző elektrofiziológiai változások vizsgálata volt. 

Ennek során a nyugalmi EEG spektrális-, koherencia-, illetve komplexitásbeli paramétereit, valamint az 

N1, P2, N2b, P3a, P3b és CNV eseményhez kötött potenciál komponensek változásait elemeztük a 

betegek csoportjában, egészséges idős kontroll személyekkel való összehasonlításban. A feladatokban 

nyújtott teljesítmény és reakcióidő vizsgálatán kívül neuropszichológiai teszteket is alkalmaztunk, 

melynek célja a csoportok jellemzésén kívül az eredmények validálása volt. 

 Célunk egyfelől az AD-ben bekövetkező kognitív változások természetének jobb megismerés 

volt, másfelől azonban az is, hogy olyan módszereket találjunk, amelyek potenciálisan hasznosak 

lehetnek a betegség korai diagnosztizálásában, a progresszió monitorozásában, illetve a therápiás válasz 

megítélésében. 

 A vizsgálatok gyakorlati jelentőségét aláhúzza, hogy a demencia az idős populáció körében 

előforduló egyik leggyakoribb betegség. A 2009 szeptemberéből származó epidemiológiai adatok 

világszerte 35 milliónál is többre becsülik a betegek számát (Alzheimer Europe, 2009). Ez a szám évente 

több, mint 4 millióval nő, vagyis mintegy 7 másodpercenként diagnosztizálnak egy-egy új esetet.)

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

számának 20 évenkénti megkétszereződését prognosztizálják, számuk tehát 2030 körül elérheti a 15 

milliót (Alzheimer Europe, 2009). Ezek a tények vezettek ahhoz, hogy az Európai Unió a 2006-ban 

kiadott Párizsi nyilatkozatban a demenciákat általában, és különösen az AD-t az elsődleges prioritások 

közé emelte nem csak a közegészségügy és társadalombiztosítás, de a kutatás, etika és jogalkotás 

területén is. Jelenleg 280 klinikai – jelentős részben farmakológiai - vizsgálat folyik világszerte, a 

befejezett vizsgálatok száma pedig jóval 500 felett van. Az AD-nak immár világnapja is van (szeptember 

21-e). Amiért pedig az AD kiemelt fontosságot nyert az az, hogy a demenciák 60-65%-ért ez a betegség 

felelős. Ezzel egyben ez a leggyakrabban előforduló neurodegeneratív kórkép is.  

 

2. Módszerek 

2.1. Személyek, beválasztási és kizárási kritériumok 

 Vizsgálatunkban 12 enyhe stádiumú Alzheimer-beteg vett részt (a NINCDS-ADRDA és DSM-IV 

kritériumai szerint, MMSE pontszám 20-24 között). Minden beteg belgyógyászati, neurológiai és 

pszichiátriai kivizsgáláson esett át, CT vagy MR felvétel mindegyikükről készült. A kontrollcsoportban 

21 egészséges idős személyt vizsgáltunk, akik közül a vizuális emlékezeti feladatban, valamint a 

neuropszichológiai tesztekben 12-en vettek részt.  

 

2.2. EEG-regisztrálás 

 A regisztrálás NuAmps erősítővel, Neuroscan 4.3 rendszerrel (mintavételi frekvencia: 1000 Hz, 

szűrés: 0,5-45 Hz) történt. A nemzetközi 10-20-as rendszernek megfelelő pozíciókban 21 Ag/AgCl 
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elektródot használtunk, referenciaként az orrhegy, földként pedig az FCz pont szolgált. A vertikális és 

horizontális szemmozgásokat szintén rögzítettük.  

 A szakaszolást, majd a lineáris trendek szűrését követően minden regisztrátum esetében, 

automatikus, illetve vizuális  műtermékszűrést végeztünk, előbbit a 70 µV abszolút értéknél nagyobb jel-

amplitúdót tartalmazó szakaszok eltávolításával. 

 

2.3 Nyugalmi EEG, spektrum-elemzés, koherencia, komplexitásmutatók 

  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. 

 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). A spektrum-elemzés során a fenti frekvencia-tartományokra eső 

relatív spektrumokat FFT (gyors Fourier-transzformáció) módszerével számítottunk.  

Koherencia-mutatókat szintén a Neuroscan 4.3 szoftverrel számítottuk, a fenti frekvencia-

sávokra. A vizsgált elvezetés-párok két csoportba oszthatóak: rövid és hosszú távú koherenciára, előbbi 

intrahemispherialisan a szomszédos elektródpárok között, míg utóbbi szintén féltekén belül, de távolabbi 

elektródpárok között. 

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

valószínűséget számítottunk. 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. két EEG elektródnak megfelelő 

neuronhálózat – 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 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, 2000). 

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

elektromos történések lineáris téri-idői dinamikáját számszerűsíti. A csatornák közötti kovariancia-

értékek számítása után főkomponens-elemzést végzünk, hogy megtudjuk, van-e olyan kisszámú közös 

tényező, 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 

                                                 
1 Az állapottér egy sokdimenziós tér, ahol a dimenziók (koordináták) a rendszer releváns jellemzői. A koordináták (az ún. téri 
beágyazás esetében) az egyes EEG-elvezetéseknek felelnek meg, amikor is egy pontot például 21 elektródán adott pillanatban 
mérhető feszültségértékek határoznak meg. 
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Shannon-féle entrópiája az Omega logaritmusával egyenlő2. 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. 

 

2.4. 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, 100ms-os, 80 dB 

(SPL) intenzitású, 10%-ban előforduló) hang megjelenését a standard (1000 Hz-es, 100ms-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. 

 

2.5. 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, 200ms 

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 (37,5%), vagyis elmaradt az 

ötödik inger.  

 

2.6. Vizuális felismerési feladat 

 A feladat során a személyek először 30 másodpercen keresztül nézhették a későbbiekben 

felismerendő célingereket, majd 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.  

 A helyzet 3 egymás utáni, fentiek szerinti blokkból állt. Az elsőben a személynek 3, a 

másodikban 5, a harmadik  során 7 képet kellett megjegyeznie. 

 

2.7. Neuropszichológiai vizsgálatok 

 Az elektrofiziológiai vizsgálatokat követően a személyekkel négy neuropszichológiai tesztet 

vettünk fel. A számterjedelem tesztet elsősorban a figyelem és koncentráció, illetve a verbális memória 

mérésére tartották alkalmasnak, jelenleg inkább a munkaemlékezet jellemzésére használatos. A Trail-

                                                 
2 logΩ= − Σ (λilog λi) , ahol λi az i-edik komponens normalizált sajátértéke. 
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making teszt elsősorban a vizuális figyelmet, a pszichomotoros tempót, illetve a végrehajtó funkciókat, a 

gondolkodás flexibilitását és a munkamemóriát vizsgálja. Fontos szerepe van utóbbiakban a gátlási 

folyamatoknak. A Benton-féle vizuális emlékezeti teszt számos neuropszichológiai károsodásra 

érzékeny, például frontális lebeny károsodáskor jellegzetes perszeverációs hibák fordulnak elő, parietális 

laesiók esetében a téri relációk reprodukciója károsodik, stb. (Golden et al., 2000). A Rey-Osterreith 

Komplex Figura Teszt (ROCFT) a perceptuális, motoros és vizuális memóriafunkciók mellett számos 

más kognitív folyamat megítélésére alkalmas, beleértve a tervezési és perceptuális szervezési, valamint 

problémamegoldó funkciókat (Golden et al., 2000).  

 

3. Eredmények, következtetések 

 A spektrumelemzés eredményei alapján megállapítható volt az EEG elvárt „lassulása” 

Alzheimer-kórban: a theta sáv teljesítménye nőtt, a gyors alpha csökkenése mellett. 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. 

 A theta sáv teljesítménynek változása 91%-os szenzitivitással különböztette meg a betegeket a 

kontrollcsoporttól 90%-os specificitás mellett.  

 Eredményeink annyiban térnek el a korábbiaktól, hogy a demencia korai stádiumában észleltük 

azokat, valamint abban is, hogy az eddigi vizsgálatoknál nagyobb érzékenységet mutattak. Ennek oka 

valószínűleg a precíz regisztrálási feltételekben, illetve a korszerű műtermék-szűrési eljárásokban 

keresendő. 

 Az EEG Alzheimer kórban tapasztalt lassulásának hátterében régóta feltételezik a cholinerg 

rendszer károsodását. Számos 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 is, hogy a monoaminerg rendszerek épsége is szükséges feltétele a normális 

EEG-ritmus kialakításának. Ezek károsodása szintén megfigyelhető AD-ben. 

 Az alpha és theta sáv funkcionális jelentésével kapcsolatos ismereteink szintén összhangban 

vannak ezek változásaival AD-ben. 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.  

 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 
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kapcsolata is: a theta teljesítménye negatív korrelációban áll a Trail-making, ROCTF emlékezeti 

próbájának, valamint a Benton-tesztnek a teljesítményével, pozitív korrelációban pedig a ROCTF 

emlékezeti és másolási próbájának különbségével, mely a memória-deficit különösen érzékeny mutatója. 

Az alpha2 sáv teljesítménye a számterjedelemmel mutatott pozitív kapcsolatot.  

 Az 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 

legstabilabb változásokat a hosszú távú koherencia esetében láthattuk. Ez a hosszú cortico-corticalis 

axonális összeköttetéseken (pl. fasciculus longitudinalis superior) alapszik, így távolabbi területek 

interakciójáról ad információt (Thatcher et al., 1986).  

 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.  

 Összességében azonban az általunk nyugalmi helyzetben észlelt eltérések nem tekinthetőek elég 

robusztusak a klinikai alkalmazhatóság szempontjából, ebben a tekintetben a kognitív feladathelyzet 

hatására bekövetkező koherencia-változások vizsgálata tűnik ígéretesnek (Hidasi et al., 2007). 

 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, a delta, 

theta, alpha1, alpha2 és beta1 sávokban is. A komplexitás növekedése – különösen a Szinkronizációs 

valószínűség esetében – rosszabb teljesítménnyel járt együtt több neuropszichológiai tesztben.  

 Bár a korábbi eredmények nem mutattak egységes képet az Alzheimer-kórban megfigyelhető 

komplexitás-változásokkal kapcsolatban vizsgálatunkban e módszerek alkalmazása 100%-os 

szenzitivitást eredményezett 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. 

 Első pillanatban talán meglepő, hogy Alzheimer-betegek esetében az agyi elektromos 

tevékenység komplexebbnek mutatkozik. Véleményünk szerint azonban ennek hátterében a neuronális 

működés rendezettségének csökkenése áll: a corticocorticalis, illetve subcorticalis afferentáció 

hanyatlása, valamint a synapsisok számának csökkenése miatt a neuronok működésének 

összehangoltsága is csökken. 
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 Nagyobb térbeli kiterjedésű neuronhálózatok, melyek például subcorticalis és corticalis 

neuronokat kötnek össze, alacsonyabb frekvenciájú, míg a lokális, corticalis hálózatok szinkronizációja 

gyorsabb oszcillációk útján valósul meg (von Stein és Sarnthein, 2000). Az, hogy 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. 

 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.  

 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 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. 

 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). 

 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. 

 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 100%-os - a posteriori – szenzitivitást és specificitást 

eredményezett. 

 Az N2b a betegek csoportjában a célingerek esetében minimális amplitúdóval, újdonság-

ingerekre pedig gyakorlatilag egyáltalán nem jelent meg. Amennyiben kiváltódott, az idős egészséges 
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személyekhez képest – akik esetében már a fiataloknál kevésbé frontálisan jelenik meg - is hátsóbb 

területek felé tolódott maximummal jelentkezett. Az amplitúdók negatív korrelációt mutattak a ROCTF-

beli teljesítménnyel. 

 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. 

 A P3b amplitúdója vizsgálatunkban szintén kisebb volt az Alzheimer-betegek esetében. A 

korábbi kutatások, melyekben ezt a komponenst vizsgálták, ellentmondásos eredményeket hoztak. 

Leírták a latencia növekedését, de annak hiányát is, csökkent, megnövekedett, vagy változatlan 

amplitúdó mellett (pl. Polich és Pitzer, 1999;). 

  Az Alzheimer-kórban bekövetkező neuropathológiai változások alapján szintén magyarázható a 

P3b amplitúdójának változása. A komponens létrejöttében a mediotemporalis 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, melyek érintettsége jellegzetes Alzheimer-kórban (Ropper és Brown, 2005). A P3b 

komponens amplitúdójának csökkenése a munkaemlékezet zavarát jelzi. Az N1 latenciák korábban leírt 

növekedése is erre utal, utóbbi azonban korábbi, alacsonyabb szintű folyamatok hanyatlását jelzi.  

 A P3a amplitúdója szintén jelentősen kisebbnek adódott a betegek csoportjában. Az Alzheimer-

kórral kapcsolatos electrophysiologiai irodalom eddig alig foglalkozott ezzel a komponenssel, azokban a 

tanulmányokban pedig, melyekben vizsgálták demenciák esetében, nem találtak eltérést sem a P3a 

latenciájában, sem amplitúdójában ( pl. Reinvang et al., 2005). A hullám amplitúdója egészséges 

személyek esetében jelentősen csökken az életkorral (Gaál, 2009), ez tehát még hangsúlyosabban 

jelentkezik Alzheimer-kórban. 

 Az, 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. Az electrophysiologiai változások hátterében álló neuropathológiai eltérések a 

frontális lebenyt, a hippocampust, illetve ezek kapcsolatait érinthetik. 

 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. 
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 A CNV Alzheimer-kórban bekövetkező változásairól korábban kevés és ellentmondásos adatot 

közöltek. Leírták csökkenését, illetve azt is, hogy nem mutat különbséget a betegeknél Egészséges idős 

személyek esetében ugyanakkor leírtak amplitúdó-növekedést fiatalokhoz képest (pl. Gaál, 2009). 

 Annak magyarázatát, hogy Alzheimer-kórban az egészségesekhez képest nagyobb amplitúdójú és 

rövidebb latenciájú CNV-t regisztráltunk, kompenzációs mechanizmusok működésében látjuk. A nehéz 

feladat a betegekből fokozott odafigyelést válthatott ki. Ez a megnövekedett arousal a kérgi 

ingerelhetőség növekedésének jeleként fokozottabb várakozási negativitást eredményez. Ez értelmezhető 

úgy, hogy az idősebbek a teljesítmény szinten tartása érdekében az alacsonyabb szintű feldolgozás 

deficitjét magasabb szintű kognitív folyamatok fokozottabb bevonásával kompenzálják. Ennek az ára 

azonban az, hogy a reakcióidő hosszabb lesz. Az Alzheimer-kór késői stádiumában ezek a kompenzációs 

lehetőségek már nem állnak rendelkezésre, ami magyarázza a korábbi eredmények és saját vizsgálatunk 

közötti eltéréseket a CNV amplitúdó-változásaival kapcsolatban. 

 A betegek kísérleti helyzetekben nyújtott teljesítménye a legegyszerűbb inger-diszkriminációs 

feladat során (akusztikus oddball helyzet) 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, 

mégis érdemes megjegyezni, hogy az alkalmazott vizsgálatok közül a ROCFT emlékezeti próbája, 

(illetve ugyanennek a tesztnek a másolási és emlékezeti részpróbájának különbsége), 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.  

 Összességében, az eseményhez kötött potenciálok vizsgálata azt mutatja, hogy már az Alzheimer-

kór enyhe stádiumában is károsodnak a korai, elemi  megismerési folyamatok. 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.  

 Az újszerű, váratlan ingerek feldolgozása, illetve a feléjük irányuló orientáció különösen sérül 

Alzheimer-kórban. Ezt a P3a, illetve részben az N2b komponensek eltérése mutat, mely meghaladja a 

P3b változásait. Ezek a változások összhangban állnak azzal az elképzeléssel, mely szerint az újdonság-

rendszer a célingerek feldolgozásában résztvevő hálózatokhoz képest kevésbé redundáns, és így kisebb a 

kompenzációs plaszticitása  
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 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. 

 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 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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