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3  ÖSSZEFOGLALÓ  

A számolási képességek kapcsán közismert a munkamemória fontos szerepe, azonban ez idáig 

kevés olyan vizsgálat ismert, melyek kísérletet tesznek arra is, hogy az emlékezeti folyamatokat 

a számoláséitól a lehető legnagyobb mértékben elkülönítsék, majd azokon az egészséges 

öregedés hatásait vizsgálják. Jelen dolgozatban számolási feladatok (összeadási és kivonási 

műveletek) során egészséges fiatal és idős felnőttekre jellemző funkcionális kapcsolati hálózat 

vizsgálatát végeztük az EEG theta (4-8 Hz) frekvencia sávjában. A hagyományosnak tekinthető 

teljesítménysűrűség-spektrum elemzés mellett meghatároztuk a fázisszinkronizáció (PLI) 

mérésén alapuló gráfelméleti leírókat, melyek a lokális kapcsolatok erősségét jellemző 

klaszterkoefficiens (C) és a hálózat globális összekapcsoltságát jellemző úthossz (L) értéke. 

Hasonló elven elemeztük a minimális feszítő fák- és a modulok mutatóit, a központiságot, 

fokszámot, átmérőt, excentricitást és a levelek számát vizsgálva. Az összeadási és kivonási 

feladatot egy instrukció nélküli ingersor-megtekintése (kontroll helyzet) és egy számfelismerési 

helyzet előzte meg. Az összeadás és a kivonás okozta változások hasonlóak voltak, a legtöbb 

feladattípusnál magasabb theta teljesítményt, illetve fázisszinkronizációt találtunk a 

fiatalokban, továbbá hálózati paramétereik is sokkal inkább „small world” jellegzetességeket 

mutattak, mint az időseknél. Az idős korcsoport véletlenszerű hálózatok felé tolódó topológiai 

átszerveződése a szakirodalomban ismert, és elképzelhető, hogy kiterjedt agyi erőforrás 

felhasználással való kompenzációra utalhat. Az életkorral összefüggően csökkent a hálózati 

integráció mértéke, a feladathelyzetnek megfelelően változott a PLI (nőtt a nehézség 

mértékével), valamint a ráépülő gráf paraméterek is. Az idősek számfelismerési feladata során, 

több mutatóban is a fiataloknál látottakkal, és a feladat nehézségének mértékével is ellentétes 

változásokat találtunk. Az eredmény hátterében az irodalmi adatokkal konzisztens, a 

természetes öregedési folyamatokkal magyarázható, egyszerű emlékezeti feladatoknál 

jelentkező deficit állhat, mely nagyobb terhelésnél kiterjedt kompenzáló mechanizmusok 

hatására eltűnik. Regionálisan a feladatreleváns frontalis szinkronizáció több módszerrel 

mérhető volt, továbbá több mutató is emelkedett occipitalis szinkronizációt mutatott, mely a 

vizuális ingerlés és az arab számokkal végzett műveletek következménye lehet. Emellett 

megmutattuk, hogy a minimális feszítő fák módszere alkalmas keretet szolgáltat az agyi feladat 

indította átszerveződések objektív vizsgálatára, az általunk kifejlesztett megjelenítési formák 

pedig könnyen értelmezhetővé teszik azok eredményeit. A disszertációban agyi elektromos 

tevékenység vizsgálatára modern gráfelméleti megközelítéseket használunk fel, melyek alapján 

képesek voltunk feltérképezni az alapvető agyi hálózatok szervezettségét, megtalálni az 

öregedési folyamatok hatására felértékelődött, vagy elszigetelődő területeket és mindezt 

könnyen átlátható formában megjeleníteni.  
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4  ABSTRACT 

During mental arithmetic operations (working) memory plays an important role, but there are 

only a few studies in which an attempt was made to separate this effect from the process of 

arithmetic itself and to study the effects of healthy aging on these mental operations. In the 

present study the effects of mental arithmetic was investigated on the EEG in young and 

elderly adults during an addition and a subtraction task in the theta (4-8 Hz) frequency band. 

Besides the power density spectrum analysis, recently developed graph theoretical methods 

were used and graph topological descriptors (the cluster coefficient: corresponding to the 

strength of local connections, and global interconnectedness of network: revealed by the path 

length) and indices of minimal spanning trees and modules (betweenness centrality, degree, 

diameter, eccentricity, number of leafs) based on phase synchrony (phase lag index, PLI) were 

determined. Before the arithmetic tasks passive viewing (control condition) and number 

recognition paradigms were used. The changes during the addition and extraction paradigms 

were similar. Higher theta power and phase synchronization were found in the young during 

most task types. Furthermore, network parameters of these conditions showed small world 

characteristics in the young, but not in the elderly. The shift of network organization towards 

random topology observed in the elderly group could be the effect of extensive resource 

compensation mechanisms which has been described earlier in the literature. The integration 

of the networks was reduced as a consequence of aging; task dependent PLI (which increased 

with increased task difficulty) and PLI based graph parameter changes were found in all brain 

regions. The changes of these variables observed in the number recognition task and that of 

the effect of difficulty of the task seen in the elderly were opposite to those seen in the young. 

These results are consistent with current relevant applicable theories and may be explained by 

the deficit which caused by natural aging processes that occur during memory tasks and may 

correspond to compensation mechanisms elicited by higher workload. Frontal, task relevant 

synchronization was found by using different methods, in addition to which increased occipital 

synchronization was observed by a number of indices which may be the result of operations 

with using Arabic numerals. It was also shown that the method of minimal spanning trees 

provided an objective (threshold free) and suitable framework for objective analysis of task 

motivated reorganization of brain areas. The use of our self-developed visualization processes 

allowed the optimal way of interpretation of these results. The analysis of brain electrical 

activity by up-to-date graph theoretical approach was used in this dissertation to enable the 

study the organization of human brain and its changing communication abilities with respect 

to cognitive functions during healthy aging. Based on this approach, we were able to map the 

structure of different  brain networks It was possible to identify regions the role of which 

became more fundamental  and those which became less important due to the aging process, 

and to illustrate  our results clearly with a new method.  
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5  RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELÖL ÉSEK JEGYZÉKE  

E felsorolásból a dolgozatban felhasznált módszereket bemutató fejezetben használt kevésbé 

jelentős rövidítések és jelölések kimaradtak, ugyanis azokat használatuk során részletesen 

definiáltam. 

 

 ACC: Anterior cingulate cortex, elülső cinguláris kéreg 

 ADC: analog digital conversion, analóg-digitális átalakítás 

 ADJUST: Automatic EEG artifact Detection based on the Joint Use of Spatial 

and Temporal features MATLAB/EEGLAB műtermékszűrő plugin 

 ANOVA: analysis of variance, varianciaanalízis 

 AR: autoregressive, autoregresszív szűrő 

 ARP: arithmetic-related positivity számoláshoz kötődő pozitivitás 

 BC: betweenness centrality, központiság 

 BOLD: Blood Oxygenation Level Dependent signal, a vér oxigenizációs szintjétől 

függő jel (fMRI) 

 BrX: Brodmann area, valamely Brodman terület az agyban, ahol X egy egész 

szám 

 C: klaszterkoefficiens 

 CAx: Cornu Ammonis, ammon szarv, mely a hippocampus bizonyos területe 

(ahol x egész szám) 

 cm: centiméter 

 CRT: Cathode ray tube, katódsugárcső (monitor) 

 DAC: digital analog conversion digitál-analóg átalakítás 

 dB: decibel 

 DC: direct current, egyenáram 

 DFT: diszkrét fourier transzformáció 

 DMN: default mode network, az agy „nyugalmi aktivitását” adó hálózat 

 EEG: electroencephalogramm 

 EEGLAB: EEG regisztrátumok kezelésére szolgáló MATLAB plugin 

 ERD: event-related desynchronization, eseményhez kötött deszinkronizáció 

 ERS: event-related synchronization, eseményhez kötött szinkronizáció 

 FFT: fast FT, gyors FT 

 FIR: final impulse response, véges impulzusválaszú (szűrő) 

 FT: Fourier transzformáció 

 Hz: Hertz 
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 IC: Independent Component, független komponens 

 ICA: independent component analisys, független komponenselemzés 

 IIR, infinite impulse response; rekurzív, végtelen impuzusválaszú szűrők 

 K: egy csomópontba befutó élek átlagos számának küszöbértéke 

 L: úthossz 

 LFP: local field potential, helyi mezőpotenciál 

 LORETA: low resolution brain electromagnetic tomography, az agy kis 

felbontású elektromágneses tomográfiás vizsgálata 

 LTM: long term memory, hosszútávú memória 

 m: méter 

 MA: moving averag, mozgó átlag szűrő 

 MATLAB: sok lehetőséggel bíró matematikai- és komputációs programcsomag 

 MAWI: Magyar Wechsler Intelligencia teszt 

 MEG: magnetoencephalogramm 

 MFF: minimális feszítő fa 

 mm: milliméter 

 mp: másodperc 

 MRI, (fMRI): functional magnetic resonance imaging, (funkcionális) mágneses 

rezonancia vizsgálat 

 ms: millisecundum 

 NIRS, (fNIRS): (functional) Near Infrared Spectroscopy: funkcionális infravörös 

tartomány közeli spektroscopia 

 p: szignifikanciaszint [statisztika] 

 PCA: principal component analisys, főkomponenselemzés 

 PD2: továbbfejlesztett pontkorrelációs dimenzió számítására használt eljárás 

 PLI: phase lag index: fázisszinkronizációs (fáziskapcsoltsági) mutató 

 REM: rapid eye movement, gyors szemmozgással járó (alvás) 

 ROI: region of interest, a vizsgálat szempontjából érdekes terület 

 S: (teljesítménysűrűség)-spektrum 

 SD: standard deviation, ~ szórás 

 sec: másodperc 

 SL: synchronization likelihood, szinkronizációs valószínűség 

 STFT: Short-Time Fourier Transform, rövid idejű FT 

 STM: short term memory, rövidtávú memória 

 SW: small-world, „kis világ” topológia 
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 TMS, (rTMS): transcranial magnetic stimulation, transzkraniális mágneses 

stimulció 

 V: Volt 

 VARETA: Variable Resolution Electromagnetic Tomography, változó felbontású 

elektromagnetikus tomographia 

 W: kapcsolati-, vagy súlymátrix jelölése, vagy Watt [mértékegység], ettől eltérő 

használat esetén a használat helyén definiálva 

 wij: kapcsolati-, vagy súlymátrix i. sorának és j. oszlopának elemét jelöljük így 

 γ: gamma, a vizsgált és egy hasonló, ám random hálózat L értékeinek aránya 

 η2:[eta négyzet], hatásméret 

 κ: kappa, λ/ γ arány; vagy a fokszámok eloszlásának szélessége 

 λ: lambda, a vizsgált és egy hasonló, ám random hálózat C értékeinek aránya 

 μV: mikrovolt 

 𝜑: fázis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témájánál fogva a disszertációban számos agyi struktúrára vonatkozó megjelölés szerepel. 

Igyekeztem a közismert dilemmát a magyar-latin írásmód között a lehetőségek szerint 

kompromisszumokkal feloldani, de ez maradéktalanul nem mindenhol sikerülhetett. 
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6  ARITMETIKAI KOGNÍCIÓ  

6.1 A SZÁMREPREZENTÁCIÓK  

A számok humán specifikus szimbólumok, melyek mennyiségeknek feleltethetők meg. A 

számolás fogalma alatt pedig olyan komplex kognitív műveletvégzést értünk, mely sokféle, 

eltérő kognitív funkcióra támaszkodnak. Meg kell említeni azt is, hogy állatokkal végzett 

kutatások -például patkányok esetében- bizonyították, hogy azok rendelkeznek alapvető 

számossági fogalmakkal: képesek egy pedál N számú lenyomása után egy másik pedált 

megnyomni jutalom ellenében (vagy a büntetés elkerülése miatt). Ugyanígy majmok is meg 

tudnak különböztetni kis (1-5 db) elemszámú halmazokat, és macskák parieto-occipitalis 

kérgébe ültetett elektródokon is regisztráltak vizuális, taktilis és akusztikus ingerekre 

mennyiség-szelektív aktivitást (Márkus, 2010). Például galambok különbséget tudnak tenni 

objektumhalmazok között, azok számtulajdonságai alapján. Emellett csecsemők is képesek 

elkülöníteni kis mennyiségeket, úgy, hogy tudatos számolás nélkül megállapítják azok 

számosságát, még mielőtt a számneveket megtanulnák. Wynn (Wynn, 1992) 5 hónapos 

gyermekeken végzett összeadási és kivonási vizsgálatokat kis mennyiségekkel, mely alapján 

arra a következetésre jutott, hogy a számolás az emberek veleszületett képessége. A 

matematikai számtani képesség definíciója alatt olyan alapvető műveletek végzését értjük, 

melyek magukban foglalnak minden, az elvégzésükhöz szükséges kompetenciát a 

számszimbólumok ismeretétől a nagyságuk reprezentációin keresztül a számokkal kapcsolatos 

koncepciókig. A számreprezentáció fogalmát különböző interpretációk alapján értelmezhetjük. 

A számosság (angol irodalomban numerosity) a valóságos világ elemeinek egy csoportját 

számtulajdonságokkal ruházza fel. Numerikus jelöléseket vagy szimbolikus kódokat 

tradicionálisan akkor használunk, ha olyan száminformációkat reprezentálunk (itt: 

helyettesített alakú, sűrített formájú megfeleltetésekként tárolunk, melyek később a 

gondolkodásunk tárgyává válhatnak), melyek a valóságban a számolón kívül is értelmezettek és 

olyan rendszerekbe szervezettek, mint az arab vagy a római számok struktúrái. A belső vagy 

mentális számreprezentációk a számoló belső összegzései, melyek megfelelhetnek a 

számosság és a számjelölés valódi vagy mentális elemeinek is.  

Groen és Parkman (Groen and Parkman, 1972) a számolás során végzett aritmetikai 

feladatokat -vizsgálataik alapján- két csoportba osztották: a négy alapművelet elvégzése 

egyjegyű számokkal, melyek eredményeit aritmetikai tényeknek nevezték el és az összetett 

számításokat igénylő feladatok, melyekben a tények (összefüggések) memonikus előhívása és 

bizonyos műveleti eljárások is szerephez jutnak. Campbell (Campbell, 1994) a számolás 

folyamatát három nagy fázisra osztotta: az aritmetikai feladat dekódolása; felidézés, vagy 

megoldás valamilyen eljárással és a válaszadás. Az első két fázis egymáshoz additívan és 
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interaktívan is viszonyulhat. Az additív nézőpont szerint ez a két szakasz moduláris és 

egymástól független [ld. McCloseky absztrakt kód modelljét: (McCloskey, 1992), illetve 

Dehaene hármas kód modelljét: (Dehaene and Cohen, 1995)], ahol az absztrakt és a hármas 

kód is feltételezi, hogy a számítások elvégzéséhez a bemenetet egy megfelelő -belső- 

formátumra kell hozni. Ezzel ellentétben az interaktív nézőpont [ld. (Campbell, 1994)] szerint a 

dekódolás befolyásolja az egymást követő számolási vagy felidézési fázisokat, így a bemutatási 

formátum maga után vonja a megfelelően kódolt számítási folyamatot, azonban a dekódolás 

független a felidézésétől/számítástól. A számolás alatti mentális erőfeszítés a fentiek 

értelmében több alrendszer együttes, összehangolt munkájának eredménye. A mentális 

aritmetika a munkamemória, a hosszú- és rövidtávú emlékezet, a figyelemi folyamatok mellett 

több komponensre is támaszkodik. Például a nyelv szintén meghatározó szerepű a számolási 

műveletek végzése során. Mai ismereteink szerint számolási képességeink feloszthatók a 

verbális és nem verbális rendszerek bevonása szerint is. Születésünktől fogva jelen van két 

mennyiségkezelő rendszer is a kis- (1-3 db) és nagyobb mennyiségek kezelésére. Verbális 

képességeinknek köszönhetően nem verbális numerikus képességeink szintén számolási 

ismeretekké válhatnak: a beszéd szükséges, ám nem elégséges az ilyen ismeretek 

elsajátításához. Továbbá, a nyelv egyaránt lehet központi (befolyásolja a reprezentáció 

formáját) vagy periférikus (a perprezentációhoz való hozzáférés módját befolyásolja) szerepű is 

az aritmetikai kognitív tevékenységben.  

 

6.1.1 ANALÓG REPREZENTÁCIÓK 

A számreprezentációk az analóg elméletek szerint egy az egyben (tehát analóg módon) 

megfeleltethetőek a valós környezetben tapasztalt mennyiségeknek. Az analóg rendszer 

izomorf tulajdonságú, tehát úgy működik, mintha két fizikailag létező elemet hasonlítana 

össze, így a számszimbólumok összehasonlítása is analóg nagyságreprezentáción keresztül 

valósul meg. Továbbá automatikusan aktiválódik minden számmanipulációs művelet 

alkalmával, melyből az következik, hogy „értelmezőként, a manipulációk ellenőrzőjeként” 

állandó kapcsolatot jelent a számreprezentációk és a számok manipulációja között. 

Az analóg reprezentációk a számosságban és a számfogalmak kialakulásában fontos szerephez 

jutnak, mely igazolható a távolság hatás (distance effect, a számösszehasonlítás gyorsabb és 

hatékonyabb akkor, ha az összehasonlítandó számpár közti távolság nagyobb), valamint a 

nagyság hatás (size effect, ugyanolyan nagyságú különbség esetén a teljesítmény a számok 

nagyságával párhuzamosan romlik) vizsgálatával is. E témában a különböző viselkedéses 

kísérletek mellett modern elektrofiziológiai elemzéseket is végeztek. Göbel, Walsh és 

Rushworth (Göbel et al., 2001) transzkraniális mágneses stimulációval (rTMS) kimutatták, hogy 
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a kétjegyű arab számok (31 és 99 között) összehasonlításának reakcióidejét (mindig 65-höz 

kellett az adott számot hasonlítani) negatívan befolyásolja az angularis gyrus ingerlése (jobb- 

és baloldali egyaránt). Mindebből a kutatók arra következtettek, hogy a bal angularis gyrus a 

számok téri reprezentációjáért felelős.  

 

6.1.2 SZIMBOLIKUS REPREZENTÁCIÓK 

A szimbolikus (memonikus) számreprezentációk modalitásuk szerint elkülönülten, de az 

egymás közti átjárhatóságot biztosító rendszerekben helyezkednek el (Márkus, 2010). 

Valószínűleg ide tartoznak az arab (római) számjegyek, a verbális rendszer fonémikus 

számreprezentációi és a számnevek is. Utóbbi csoport értelmezésében sokak szerint a vizuális 

és az akusztikus feldolgozórendszer is részt vesz, mert szavak, ám számokat jelölnek (Márkus, 

2007). 

 

6.1.2.1 A VERBALITÁS SZEREPE AZ ANALÓG ÉS SZIMBOLIKUS REPREZENTÁCIÓK 

HASZNÁLTÁBAN 

A mennyiségek megnevezésére szolgáló verbális rendszer kultúránként különböző lehet, 

azonban a mögöttes rendezőelvek univerzálisnak tűnnek. A verbális rendszer nyelvészeti 

szerkezete különböző szinteken nyilvánul meg, ilyen a szókészlet mérete (pl. egységek, tízesek, 

százasok nevei, stb.) és a szintaxis komplexitása (ahol az elemek sorrendje relációkat jelenthet, 

összeadó és szorzó értelemben is, pl. negyvenkettő és négyszáz) is.  

Továbbá az összes ismert kultúrában a gyerekek az ujjaikat használják számlálásra a 

rendszerezett számolási tudás elsajátítása előtt. Reprezentációs szinten az ujjaknak, akárcsak a 

nyelvnek absztrakt dimenziójuk (is) van, így három ujj megfelelően reprezentálhat három autót 

és gyermeket is. Az ujjak és a preverbális rendszer tehát analóg (ikonikus) módon feleltethetők 

meg.  Később, amikor a gyerekek a rendszerezett számolási tudással ismerkednek, az ujjak 

szerepe megváltozik, a gyermekek memóriájuk segítésére használják azokat. Így az elsődleges 

(veleszületett) matematikai képességekben nincs népcsoportok, vagy rasszok közti különbség 

(Márkus, 2010). 

A preverbális és a szimbolikus reprezentációk kapcsolata máig feltáratlan, azonban az 

kijelenthető, hogy az arab számok és az analóg kód kapcsolata a gyermekek 6 és 9 éves kora 

között állandósul. Minden számfeldolgozási modellnek tekintetbe kell vennie azt a tényt, hogy 

az iskolázott felnőttek felismerik és létre is hozzák az arab- és a verbális (szám) kódot. Ennek 

megfelelően a szimbolikus reprezentációs műveletek megfigyelése során elkülönítették az arab 
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és a verbális kód közötti megértést, létrehozást és az egyes kódokon belüli lexikális és 

szintaktikus mechanizmusokat. Pinel és munkatársai (Pinel et al., 1999) fiziológiai bizonyítékot 

is találtak az arab- és a mentális kód feldolgozásának agyi regionális elkülönülésére. fMRI 

vizsgálatuk során szám összehasonlítást kértek a résztvevőktől, mely alapján fázisos aktivitást 

találtak az elülső cinguláris régió, a bilaterális szenzomotoros területek, a felső 

occipitotemporalis kéreg, a hátsó parietalis kéreg, a dorzolateralis prefrontalis területek és a 

thalamus alkotta hálózatban. További tesztekkel a gyrus fusiformist a számazonosítással és -

feldolgozással, a parietalis lebeny alsó részét pedig a belső számmennyiségek manipulációjával 

kapcsolták össze, tehát álláspontjuk szerint verbális aktiváció nem szükséges a 

feldolgozásához. 

A számreprezentációk alapjaikban a proto-numerikus (a tényleges számolási műveleteket 

megelőzően is jelen lévő) kompetenciák vizsgálata során ismerhetők meg: olyan feladatok 

alkalmazásával, melyek megelőzik a szimbolikus reprezentáció használatát; a preverbális 

reprezentációk nyomainak feltérképezésével, mely szimbolikus szám-helyzetek alkalmazásával 

érhető el; vagy gyermekek számolási fejlődésében vizsgálva a preverbális reprezentáció 

nyomait. 

Felnőttek számolással kapcsolatos preverbális reprezentációit Whalen és munkatársai (Whalen 

and Gallistel, 1999) olyan feladatokkal vizsgálták, ahol a feladatok úgy zárták ki a verbális 

számolási stratégiák használatát, hogy a személyeknek meg kellett becsülni bizonyos 

számossági összefüggéseket. Erre egyes elemek gyors bemutatásával (a képernyőn 7 és 25 

között bizonyos számú kör villant fel, melyek számát-számosságát kellett megbecsülni), illetve 

a helyzet során szükségessé váló gyors gombnyomások számának manipulálásával (az alanyok 

egy előre meghatározott számot láttak 7 és 25 között, melyet sorozatos, gyors 

gombnyomásokkal a lehető leggyorsabban kellett közelíteni) került sor. Ennek kapcsán arra a 

megállapításra jutottak, hogy a felnőttek ilyen, a szimbolikus reprezentációk használatát kizáró 

esetekben az állatvilágból már ismert mentális, analóg (nagyság-) reprezentációkat használnak. 

Emellett a különböző modalitások közötti összehasonlítások sikeres használata a fenti 

eredmények alapján azt jelenti, hogy azok reprezentációi modalitás-függetlenek és nem 

kapcsolhatók a formátum tulajdonságaihoz sem. 

 

6.1.3 ARAB SZÁMOK SPECIFIKUS KÓDOLÁSA 

Az indo-arab eredetű írásos számjelölés csak meghatározott számú számjegyből áll (tíz 

számjegy, 0-tól 9-ig), és helyiértékes jelölést használ a tíznél nagyobb mennyiségek jelölésére. 

További előnyei, hogy egyszerű az interpretációja és az írása, könnyen általánosítható nagyobb 

számok jelölésére, továbbá alkalmazható számolási technikák tanítására is. Sok tanulmány 
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beszámolt már arról, hogy a számok sora 1-től 9-ig könnyen elsajátítható, azonban a nulla, 

mint szám több problémát okoz (értelmezési- és jóval hosszabb dekódolási idő szükséglet), 

melynek oka egyelőre feltáratlan. Hasonló nehézségeket vethet fel a negatív számok 

értelmezése is: Krajcsi és Igács (Krajcsi and Igács, 2010) azt vizsgálták, hogy létezik-e pozitív és 

negatív nagysági reprezentációért felelős rendszer, vagy a számok abszolút értéke a mérvadó a 

mentális műveletek során. Kísérletükben bebizonyították, hogy különböző előjelű értékeknél 

azok előjele mérvadó, míg tisztán negatív számok összehasonlítása során az analóg nagyság 

rendszer a negatív számokat tükrözve (az értékeket pozitív tartományúvá transzformálva) 

dolgozza fel.   

Az irodalom gazdag az arab számok és a verbális kód kapcsolatának vizsgálatait tekintve is, 

melyekben alapvető kérdésként felmerül az, hogy az arab számokkal végzett szám 

összehasonlítás, számolvasás vagy számtani műveletek együtt járnak-e a verbális kód 

aktivációjával. A legtöbben egyetértenek abban, hogy az egyik kód automatikusan aktiválja a 

másikat is, azonban ez a különböző gátlófolyamatoknak köszönhetően rejtve marad. Hasonló 

kérdéskörrel foglalkozik Noël és Seron (Noel and Seron, 1993) esettanulmánya is, melyben egy 

beteget vizsgáltak, akinek az arab számok olvasásával volt nehézsége, melyet a verbális 

átkódoláson alapuló helyes szemantikai feldolgozásra vezettek vissza, ami a szerzőket a belső 

kódoláshoz meglétéhez vezette. Pynte (Pynte, 1974) továbbá azt találta, hogy az arab kódban 

bemutatott számok fixációs ideje úgy növekedett, ahogy nőtt a verbális kód szavainak száma is, 

mely alátámasztja azt a hipotézist, hogy az arab számok feldolgozásához -a nyugati 

kultúrákban legalábbis- verbális aktiváció is kötődik, ám az arab kód ettől hamar függetlenné 

válhat.  

 

6.2 A SZÁMOLÁSI FOLYAMATOK KOGNITÍV MODELLJE I  

6.2.1 A GYŰJTŐEDÉNY MODELL 

Meck és Church (Meck and Church, 1983) gyűjtőedény (accumulator) elmélete szerint az 

események az idegrendszer megfelelő struktúráit aktiválva egy gyűjtőbe kerülnek, ahol az 

eredmény felhasználásáig (kiolvasásig) tárolódnak is. Fontos megjegyezni, hogy a mennyiségek 

zajjal együtt tárolódnak, így a kiolvasáskor (az eredmény lekérdezésekor) csupán közelítő 

értékű lesz a végösszeg, továbbá a modellt univerzálisnak tekintették számosságra és idői 

mennyiségek (pl. másodpercek) reprezentációjára is.  

Ezzel ellentétben más tanulmányok megmutatták, hogy az egyjegyű számokkal bizonyos elülső, 

míg a kétjegyűekkel inkább hátulsó agyi területek hozhatók összefüggésbe.  A fenti 
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megállapítások alapján konstruált neurális hálózati modell tanítása és tesztelése után Verguts, 

Fias és Stevens (Verguts et al., 2005) arra a következtetésre jutottak, hogy az emberi agyban 

két numerikus rendszer is működik, az egyik kis számok körében a diszkrét és egzakt 

reprezentációkért felelős, míg a másikat valószínűleg a nagy számok reprezentációi aktiválják. 

Más (egysejtes) vizsgálatok eredményei azonban nem támasztották alá azt a korábbi 

elképzelést, hogy a kis számokat (1-3) elkülönült mechanizmusok dolgoznák fel, továbbá a 

„gyűjtőedény modell” szoros egymásutániságára épülő elméletet sem, ugyanis az inger 

bemutatása után 120 ms körül már találtak specifikusan aktivizálódó sejteket (Márkus, 2010).  

 

6.2.2 AZ ABSZTRAKT KÓD MODELL 

McCloskey (McCloskey, 1992) dolgozta ki az absztrakt kód modellt, mely a számolási 

feldolgozásokat végző kognitív struktúra három alrendszerét különíti el (1. ábra). Ezek közül az 

egyik a megértésért, a másik a számításokért (tárolt tények előhívása és műveletek 

végrehajtása), a harmadik pedig a válaszadásért felelős. E megközelítés egy másik fontos 

sajátossága, hogy a fent említett alrendszerek egyetlen, absztrakt, szemantikus kódon 

keresztül kommunikálnak egymással. A megértésért felelős alrendszer kódolja a különböző 

formátumokat (pl. arab számjegyek, vagy kimondott szavak) erre az absztrakt kódra, mely 

egyben a számító és válaszadó alrendszer bemeneti formátumává is válik. A számító alrendszer 

memóriája tárol alapvető értékeket és összefüggéseket (pl. 8+3=11), és képes összetettebb (pl. 

szorzási) feladatok elvégzésére is. A számoláshoz használt összefüggések, és a számolás 

kimenete ugyancsak abban az absztrakt kódban értendő, mint a bemenet. Ezt a kódot a 

válaszadásért felelős alrendszer a megfelelő formátumra alakítja vissza, tehát a rendszer 

bemeneti formátuma nem befolyásolja ténylegesen a rendszer működését. A számok absztrakt 

reprezentációja tehát szorosan összefügg a nyelvi rendszerrel, továbbá az iskolai oktatással 

kialakított szimbolikus számreprezentációk lineáris volta is visszahat az analóg 

reprezentációkra (ld. mentális számegyenes). 
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6.2.3 A HÁRMAS KÓD MODELL 

Dehaene (Dehaene, 1992) bevezette a fenti absztrakt kód modell alternatíváját is, mely az 

irodalomban hármas kód modellként ismert (2. ábra). E megközelítés azon a megállapításon 

alapul, mely szerint három kódra bontható a numerikus feldolgozás: egy analóg nagyság 

(magnitúdó) reprezentációra, egy vizuális arab számformátumra és egy auditoros-verbális 

kódrendszerre. Az analóg nagysági kód (analóg rendszer) a körülbelüli számításokért, a 

becslésért, a szám összehasonlításért és a szubitizációért (mely kis mennyiség, vagy néhány 

elemű halmaz számosságának megállapítása, megkülönböztetésének képessége) felelős. A 

szubitizáció gyors és hatékony, továbbá a mintafelismerésen alapul [bővebben (Krajcsi et al., 

2013)]. A vizuális arabszám-rendszer (arab formátum) a több(jegyű) számmal/számokkal 

végzett összetett műveletekért és a numerikus ki- valamint bemenetek kezeléséért, míg az 

auditoros-verbális kód (rendszer) az írott és beszélt ki- és bemenetekért, valamint az alapvető 

összeadási- és szorzási összefüggések biztosításáért felel. Így ez a modell a korább 

ismertetettel ellentétben nyelvfüggően írja le a számolási összefüggéseket, továbbá a bemenet 

megfelelő formátumra hozása után a feldolgozás többi szakaszában is ez kerül felhasználásra. 

Továbbá szemben a korábban ismertetett absztrakt kód modellel, ez a megközelítés feltételezi, 

hogy a három kód közvetlenül képes aktiválni egy másikat, egy közbülső, absztrakt kód nélkül.  

megértés 

absztrakt szemantikus (belső) 

reprezentáció 

számolási 

mechanizmusok 

{2}+{4} = {6} 

összefüggések és 
eljárások 

arab szám megértése 

bemenet: 2 + 4 

lexikai (fonológiai és 

grafémiai) és 

szintaktikus feldolgozás 

verbális 
(szám)megértés 

bemenet: kettő + négy 

lexikai és szintaktikai 
feldolgozás 

verbális számképzés 

kimenet: „hat” 

lexikai (fonológiai és 

grafémiai) és 

szintaktikus 

feldolgozás 

 
arab számképzés 

kimenet: 6 

lexikai és szintaktikai 

feldolgozás 

válaszképzés 

1. ÁBRA 
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6.2.4 A KOMPLEX KÓDOLÁSI MODELL 

Campbell és Clark (Campbell & Clark, 1988) rámutatott arra, hogy a különböző formátumok 

közti átjárás biztosítása és az ilyen eredetű interferencia, valamint az asszociációk kezelése a 

számolási műveletek során alapvetően fontos. Elméletüket komplex kódolási hipotézisnek 

nevezték el és kimondja, hogy nem létezik egyetlen amodális, központi reprezentáció, hanem a 

bemenet határozza meg a felhasznált reprezentációt. Tehát ennek megfelelően több 

modalitásspecifikus kódot tárol az aritmetikai feladatokat végző hálózat. Az elmélet fontos 

eleme az is, hogy a számolásokért felelős alrendszerek és kódok sokszor kölcsönhatóan 

kommunikálnak egymással (különböző gátló és serkentő folyamatok révén).  

 

6.2.5 A PREFERÁLT KÓD MODELL 

Noël és Seron (Noël and Seron, 1992) preferált kód modelljüket hasonlóan építették fel, itt a 

párhuzamos reprezentációkból az alany az általa legkönnyebben elérhetőt választja a 

számolási feladatok megoldásához és a különböző modalitású feladatokat erre a kódra 

konvertálja át. 

A különböző számformátumokkal végzett műveletek során, azok adottságait kihasználva jobb 

teljesítmény érhető el. Noël és Seron (Noël and Seron, 1997) arab és római számokból 

felállított egyenletekkel vizsgálta a számolási teljesítményt, és azt találták, hogy amennyiben 

verbális rendszer 

aritmetikai összefüggések 

10 alatt és szorzótábla 

„kettő” + „négy” = „hat” 

analóg rendszer 

(nem szavak vagy számok, hanem 

absztrakt tudás és eljárások) 

mentális számegyenes 

műveletei, becslések, 

összehasonlítások, kivonás 

arab számok rendszere  

(többjegyű műveletek és 

párosság is) 

2+4=? 

1.  ÁBRA - A HÁRMAS KÓD MODELL SEMATIKUS ÁBRÁJA  2. ÁBRA 
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lehetőség van a római számok elrendezését kihasználni (VII = 5+2, ellenben VII = 4+3), akkor 

javul a reakcióidő. Emellett kiemelték azt is, hogy a számok -azok formátumától függetlenül- 

aktiválnak sok olyan összefüggést is, mely az adott mennyiséghez kapcsolhatók (pl. 4, ami 2*2, 

és 3+1, stb.). Mindezek arra vezették a szerzőket, hogy létezhet egy közbülső reprezentáció is a 

bemeneti formátum és az amodális, szemantikus reprezentáció között.  

Mások javuló teljesítményt találtak [pl. (Bernardo, 2001)] egyszerű feladatok megoldása során, 

ha a megoldandó egyenlet írott számnevek (hat+öt) helyett arab számokkal (pl. 6+5) volt 

feltüntetve. E közleményben kétnyelvűekkel összeadási egyenletek helyességellenőrzését 

végeztették, angol, filippínó és arab nyelven írott egyenleti összetevőkkel. A szerző azt a 

következtetést vonta le, hogy több nyelvi-alapú (itt legalább három) kódolás létezik, melyek 

nem egyformán vesznek részt a matematikai problémamegoldásban. A gyenge (tehát, ahol a 

korábbi gyakorlottság a legkevésbé jelentős) az erősebbet aktiválja, viszont ez fordítva nem 

történik meg.  

Gyakorlással összekötve felfedezhetők a közvetlen formátumhoz köthető asszociációk is, 

azonban a gyors formátumok közti váltás képessége elsősorban amodális reprezentációra 

enged következtetni (Rickard et al., 1996). A szerzők összeadási és kivonási feladatokkal 

vizsgálták a gyakorlottság hatását, és csak olyan gyakorolt műveletek esetén találtak 

kihasználható gyakorlottságot, amikor a megoldandó feladatok a tanultakkal megegyeztek, 

vagy nem különböztek kritikus jegyeikben: nem találták a gyakorlottsági hatását, ha például az 

szorzásra irányult, viszont osztásban kérték számon. Fontos kérdés természetesen, hogy ezt a 

növekedést a számformátum okozta-e, vagy a feldolgozás más szakaszában keletkezett. Az 

egyik lehetőség, hogy a nem arab számok kódolása hosszabb ideig tart, mely befolyásolhatja a 

számításra maradó időt is, minek következtében a teljesítmény is romlik. Hasonló feltételezést 

vizsgált Noël munkatársaival (Noël, Fias, & Brysbaert, 1997), amikor szorzási feladatot arab 

számokon és számneveken, valamint ponthalmazok használatával számossági vizsgálatokat 

végeztettek. Ezek során nem találtak a reakcióidőben akkora változást, mint amilyet 

szorzásokkor tapasztaltak, noha a számformátumok közti váltás kétség kívül jelen volt itt is. 

Kizárható lehetőségnek tartották továbbá, hogy a fent leírt növekedés a válaszképzéskor 

keletkezik, ugyanis a fenti kísérletekben nem feltétlenül kellett az írásban bemutatott feladatra 

szóban válaszolni. Mindezt tekintetbe véve a legvalószínűbb az, hogy az okozza ezt a 

különbséget, hogy a bemeneteket a felidézésre használt kód formátumára kellett hozni. 

 

6.3 A SZÁMOLÁSI FELADATOK KOMPLEXITÁSÁNAK HATÁSA A MATEMATIKAI 

PROBLÉMAMEGOLDÁSRA  

A matematikai problémamegoldás több részre osztható, ám ugyanígy több mentális funkció 

aktivációját is megköveteli. Ahogy azt korábban láthattuk a (verbális) előhívás, a (szemantikus) 
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mennyiségi reprezentáció és a végrehajtó-funkciók (műveletszervezés) egyaránt hangsúlyosak. 

Dehaene [itt: (Dehaene and Cohen, 1995)], valamint Campbell (Campbell, 1994) is olyan 

aritmetikai modelleket dolgoztak ki, melyek összekapcsolták az analóg kódot a verbális és az 

arab számítási kifejezésekkel.  

Dehaene és Cohen (Dehaene and Cohen, 1995) vizsgálataik során azt is megállapították, hogy 

az összetett műveletek, mint mondjuk a szorzás, -vagy a több számmal, esetleg 

szimbólumokkal végzett műveletek- olyan egyszerűbb eljárásokon alapulnak, mint a szám 

összehasonlítás, vagy az egyszerű összeadás. A szám összehasonlítás kapcsán korábban 

ismertettem a távolsági- és nagysághatást, azonban az is megállapítást nyert, hogy az ilyen 

műveleteknél a számok egy (mentális) számegyenesen balról jobbra, folytonosan foglalnak 

helyet. Szubjektív különbségük ezen számegyenes alapján attól függ, hogy mennyire nagy az 

értékük (vagy számegyenesbeli pozíciójuk). Az is feltételezhető továbbá, hogy az egyes 

szimbólumok helye a számegyenes kezdetétől analóg módon definiált, valamint lineárisan 

elhelyezettek, míg variabilitásuk nagyságukkal arányos. A szerzők vizsgálataiban 0-9 közötti 

számokról el kellett dönteni, hogy 4-nél ill. 5-nél nagyobb vagy kisebb a bemutatott szám. 

Kisebb értékeknél a bal, nagyobb értékeknél a jobb kéz reakcióideje volt kisebb, mely a 

mentális számegyenes balról jobbra növekvő felépítését igazolta (jobbról balra író népeknél ez 

a kapcsolat is fordítva áll fenn).  

A feladatok összetettségének központi szerepe van a matematikai kognitív tevékenység 

vizsgálatában. Az összetettség három tényező manipulálásával változtatható: a számok 

nagysága (1+1, vagy 9+9), a számjegyek számának növelése (1+2, vagy 12+34) és a tízes átlépés 

(maradéktovábbvitel) megléte (34+45, vagy 45+56). Ezek a változások természetesen más-más 

mentális-igénybevételt követelnek meg, ahogy a megoldáshoz szükséges lépések száma is 

hasonló hatású (a megoldás felidézése a legkisebb lépésszámot megkövetelő művelet). A 

fentieknek megfelelően a kisebb értékű műveleti tényezők és válaszok gyorsabb reakcióidőt és 

hatékonyságot jelenthetnek, azonban e számkörben a válaszok felidézése is gyakori stratégia. 

Ezzel ellentétben, amikor egyjegyű számokból tíz feletti végeredményt kell kiszámítani, a 

munkamemória-terhelés nagyobb, arányos a feladat nehézségével. Hecht (Hecht, 2002) 

kísérletében egyszerű összeadási egyenletek helyességellenőrzését kérte a személyektől és a 

szerző arra a következtetésre jutott, hogy olyan stratégiák során, melyek a számolást magukba 

foglalják, az igénybe vehető munkamemória-kapacitás segíthet megmagyarázni a 

feladatméret-hatást. 

Hasonlóan az egyjegyű számokhoz, a többjegyűeknél is megfigyelhető az a következmény, 

hogy a komplexebb problémák megoldása több lépést és így a munkamemória határozottabb 

bevonását igényli. Fürst és Hitch (Fürst & Hitch, 2000) például azt találták, hogy olyan 

összeadási feladatok, melyekben a háromjegyű tényezők 1000 alatti végeredménnyel 
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záródnak, kisebb munkamemória- (ezen belül a végrehajtó és a fonológiai alrendszerek) 

terheléssel járnak, mint azok, amelyek így átlépik az ezres határt („maradéktovábbvitel”).  

Ezeket tekintetbe véve tehát elmondható, hogy a munkamemória egy olyan elméleti kapcsolat 

a megoldandó feladata komplexitása, tehát az inger tulajdonságai és nehézsége között, mely 

befolyásolja a személyek teljesítményét. A Fürst és Hitch megjegyezték továbbá, hogy a 

fonológiai hurok fontos szerepet játszik az átmeneti információk tárolásában. Továbbá a 

maradéktovábbvitel műveletei a központi végrehajtóban foglalnak jelentős helyet, mely a 

végrehajtás során a gátlási folyamatok szerepével is összefüggésbe hozható. Mindemellett a 

különböző matematikai feladatok különböző agyi folyamatokat hoznak működésbe [ld. pl. 

(Dehaene, Spelke, Pinel, Stanescu, & Tsivkin, 1999)], azonban a munkamemória szerepe ezek 

mindegyikénél hangsúlyos. 

Groen és Parkman (Groen and Parkman, 1972) a matematikai műveleteket egyszerű (egyjegyű 

számokkal végzett alapműveletek, számtani tények előhívása) és komplex (többjegyű 

számokkal végzett műveletek) típusú feladatokra osztották. Megoldásukhoz több modellt is 

kidolgoztak, melyeket gyerekek számolási stratégiáinak magyarázatára használtak. Egyik 

modellben sem volt szükség a számolási keretek memorizálására, hanem minden modell azt 

feltételezte, hogy a gyermekek valahol elkezdik a számolást (pl. nullánál) és annyival léptetik a 

számlálót, ahánnyal az adott feladat tényezője vagy tényezői megköveteli(k). A válaszidő 

természetesen ettől a lépésszámtól függ.  Az egyik ilyen az összeg (sum) modell volt, ahol a 

kezdeti nulla értéket annyiszor növelték, ahányszor az összeadandók megkövetelték, a 

műveletsor végére az eredményt a léptetések összege adja.  Ennek megfelelően a reakcióidő a 

léptetések számával arányosan nőtt.  A másik hatékony modell a minimum (min), ahol a 

gyermekek kiindulásként a nagyobb számot választották és innen annyiszor növelték a 

számlálót, ahányszor a kisebb szám megkövetelte. A maximum (max) modell ennek 

lényegében a fordítottja, utóbbi két esetben a reakcióidők pedig a növelések nagyságával 

arányosak. Hasonlóan létezik jobb és bal modell is, ahol a névnek megfelelő oldali tényezőtől 

kezdték a számolást, szintén léptetéssel. Vizsgálataik során a minimum modell bizonyult a 

legjobban illeszkedőnek, melyet a leghatékonyabb stratégia kiválasztásával magyaráztak.  

A későbbiekben felnőtteknél is vizsgáltak hasonló stratégiákat, azonban ők már a felidézés és a 

növelés kevert eljárását használták, de a feladatméret-hatás is megfigyelhető volt. Ashcraft és 

Battaglia (Ashcraft and Battaglia, 1978) olyan egyszerű összeadási feladatok ellenőrzésével 

vizsgálták felnőttek stratégiaválasztását, mint például a „4+1 = 5?” kérdés, tehát a 

személyeknek arról kellett dönteni, hogy az adott egyenlet helyes-e vagy nem. Arra a 

következtetésre jutottak, hogy a memória-specifikus felidézés és döntés mellett átfogó 

kalkuláció is zajlik párhuzamosan.  
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A Dehaene és Cohen (Dehaene and Cohen, 1995)korábbi megállapításai mellett mások azt is 

megfigyelték, hogy gyakorlott felnőttek esetén a jó válaszok reakcióidejének növekedése 

magasan korrelált az elvégzendő összeadás tagjainak nagysági sorrendjével (Butterworth et al., 

2001). A vizsgálatban három feladatot végeztettek, melyek számmegnevezés, szám 

összehasonlítás (a kivetített összeadás tagjai közül a nagyobbat kellett megnevezni) és 

összeadás elvégzése voltak. Az első két feladatban nem találtak olyan különbséget, amely 

összefüggött volna a számok nagyságával, azonban a harmadik feladatban észlelhető volt a 

fentiek mellett a nagyság hatás. Ennek egyik lehetséges magyarázata valóban az, hogy a 

számok egy mentális számegyenesen balról jobbra helyezkednek el és itteni címkéik, valamint 

„térképbeli helyük” alapján történnek a számmanipulációk. 

Több tanulmány is demonstrálta már, hogy a feladatméret-hatás felerősíthető olyan 

összeadási és kivonási műveletekkel, melyekben számneveket (öt+hat) és arab számokat (5+6) 

is használnak [ld. pl. (Noël et al., 1997)]. A később bővebben ismertetett komplex kódolási 

elmélet alapján mindez annak tudható be, hogy a számnevek a releváns szemantikus 

információkat kevésbé aktiválják, ám kifejezettebben támaszkodnak az irreleváns olvasási 

folyamatokra. 

 

6.4 AZ ARITMETIKAI KOGNÍCIÓ IDŐSKORI VÁLTOZÁSAI 

Geary és Wiley (Geary and Wiley, 1991) egyszerű összeadási feladatok (pl. 7+5=?) után verbális 

beszámolókkal vizsgálta idős és fiatal csoport stratégiaválasztási különbségeit. Mindkét csoport 

gyakran alkalmazta az eredmény közvetlen felidézését és a feladat részfeladatokra bontását 

(7+5 = 7+3+2 = 12). A harmadik, léptetéses, verbális számolási módszert 

(7+5=7+1+1+1+1+1=12) viszont csak a fiatalabb csoport használta, nagyjából az esetek 5%-

ában, míg az időseknél ez teljesen hiányzott. A részfeladatokra bontást is többször alkalmazták 

a fiatalok (7%), mint az idősek (2%).  Az idősek az esetek 98%-ában alkalmazták a közvetlen 

felidézést, míg a fiataloknál ez az arány 88% volt. A felidézés során vétett hibák számában nem 

volt lényeges különbség az idősek és a fiatalok között, ahogy a felidézés reakcióidejében sem. 

Emellett a felidézésen kívül a fiatalok gyorsabbnak bizonyultak a reakcióidő-adatok alapján, 

ami a kódolásért és a verbális válaszképzésért felelős agyi régiókkal hozható összefüggésbe (az 

idősek sokszor a gyors felidézést választották, így keveset töltöttek stratégiaválasztással).  

A kutatócsoport később megismételte a vizsgálatot (Geary et al., 1993) egyszerű (pl. 9-3=?) és 

összetett (pl. 47-9=?) kivonási feladatokkal is, ahol megállapították, hogy az idősek –

ellentétben a fiatalokkal- nem használták a léptetéses visszaszámlálást (ahol 9-3 = 9-1-1-1), 

továbbá az összeadásra visszavezetett stratégiát (8+4=12 a 12-8 = ? egyenlet megoldásához), 

ellenben jóval többször idézték fel a választ közvetlenül. A komplex helyzetben is hasonló 
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eredményeket tapasztaltak, az idősek nem használtak visszaszámlálást, vagy dekompozíciót, 

helyette igyekeztek az egyszerű és gyors felidézést alkalmazni. A fiatalok szívesebben 

alkalmaztak valamilyen számítási módszert ahelyett, hogy a helyes válaszokat tanult 

emlékeikből idézték volna fel. Meg kell jegyezni továbbá, hogy utóbbi csoport 

stratégiaválasztásában a hatékonyság felhasználhatóság fontos szerepet játszott. A reakcióidők 

hasonlóan alakultak, mint az összeadásos kísérletnél, melyben a szerzők további bizonyítékot 

láttak arra, hogy nem a hosszú távú, szemantikus emlékezeti felidézés lassul az öregedés során, 

hanem az információfeldolgozás. 

Touron és munkatársai (Touron et al., 2001) egyszerű egyenletek helyességellenőrzését, majd 

megoldását is kérték a vizsgálati személyektől, melyek esetén betűkkel is kellett manipulálni 

(pl. 3+A=4 és 3+A = ?, ahol A = 1). Mindezzel a megoldáshoz szükséges aritmetikai algoritmusok 

elsajátítását vizsgálták. Ennek során azt találták, hogy az idősek lassabban (több gyakorlással) 

sajátították el e szabályokat, ám ez a tovább tartó gyakorlás sem juttatta őket a fiatalok 

teljesítményének (hibázási arányának) szintjére, valamint gyorsaságára. Mindezek ellenére az 

idősek képesek voltak az új algoritmusok elsajátítására, ám kevésbé hatékonyan, mint a 

fiatalok. 

Más elméletek szerint [pl. (Cerella, 1985)] az életkor előrehaladtával bekövetkező, kognitív 

folyamatok lassulásával hozható összefüggésbe az időskori hanyatló teljesítmény,, függetlenül 

attól a feladattól, amellyel vizsgálják. Ez a lassulás nem csupán a magasabb rendű 

folyamatokban, hanem szenzoros szinten is megjelenhet. Emellett többek szerint [pl. (Craik, 

1986)] a munkamemóriával összefüggő szimultán tárban és átmeneti feldolgozásban 

tapasztalható teljesítménycsökkenés felelős az általános kognitív produkció a hanyatlásáért. 

Salthouse és Babcock (Salthouse and Babcock, 1991) olyan számolási helyzeteket vizsgált, 

melyek során kisebb és nagyobb munkamemória-terhelés (pl. elvégzendő műveletek utolsó 

tagjának megjegyzése, 20 másodperc alatt a lehető legtöbb szám memorizálása) is párosult a 

feladatokhoz. Negatív korrelációt találtak a munkamemória-teljesítmény és az életkor között, 

mely mögött a tárkapacitás, az összehasonlítás sebessége, és a koordináció-, valamint a 

feldolgozás hatékonyságának megváltozását feltételezték. Az egyszerű feldolgozási 

sebességben talált korfüggő hanyatlás alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a 

munkamemóriában tapasztalható életkorfüggő különbségek oka az egyszerű műveletek 

végrehajtási sebességében és így a feldolgozás hatékonyságában keresendő. 

Verhaeghen és munkatársai (Verhaeghen et al., 1997) a műveleti sorrendet zárójelek 

használatával is kijelölő (pl. [(5+3)-1]-[3+(4-1)]), illetve zárójelek nélküli (pl. 5+3-1-3+4-1) 

matematikai feladatok megoldása során idős és fiatal csoportot vizsgáltak. Az idős csoport a 

zárójelekkel megoldandó feladatokban jelentősen rosszabbul teljesített, viszont az egyszerű 

(zárójelek nélküli) aritmetikai feladatoknál teljesítményük a fiatalokéhoz hasonló volt, mely 
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arra utal, hogy a munkamemória-hozzáférés és az információ koordinációja változott meg a 

fiatal csoporthoz képest. A szerzők szerint az általánosan elfogadott feldolgozási (kódolási) 

lassulással ellentétben az információ koordinációja és az önmonitorozás is különbözött az 

idősekben. Utóbbi állításukat arra alapozták, hogy csupán a kódolás lassulása a zárójelek 

nélküli feldolgozásban is megfigyelhető lett volna.  

Oberauer és munkatársai (Oberauer et al., 2001) ezt tovább tesztelték egy olyan 

feladathelyzettel, ahol kontrollként a vizsgálati személyeknek összeadást és kivonást is magába 

foglaló műveletsort kellett megoldani, majd olyan feladatok következtek, ahol aritmetikai 

műveletek végzése mellett emlékezetükben kellett tartani betű- és számpárokat. Később 

egyenleteket is meg kellett oldani, ahol némelyik számot betűkkel párosították és a 

megoldáshoz szükség volt a korábban tanult szám-betű párok felidézésére és 

behelyettesítésére. E kísérletek eredményei alapján a további memóriaterhelés nem volt 

hatással sem a reakcióidőre, sem a találati pontosságra. Noha csökkenés mutatkozott a 

számolási teljesítményben, az utolsó feladatban meglepően nem volt különbség idősek és 

fiatalok között. Emellett a korfüggő általános lassulás sem volt megfigyelhető, mely alapján 

arra következtettek, hogy a munkamemória-hozzáférés kritikus pontja az az interferencia, amit 

a több irányból érkező terhelés okoz.  

A fentieknek megfelelően az mondható el, hogy az öregedés –a végrehajtási kontroll 

folyamatokon kívül- nem minden kognitív folyamatra van hatással, azonban az összetett 

feladatoknál ez a hatás többnyire megfigyelhető.  
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7  A RÖVIDTÁVÚ EMLÉKEZET SZEREPE AZ ARITMETIKAI FOLYAMATOKBAN 

7.1 A RÖVIDTÁVÚ EMLÉKEZET MODELLJEI  

A mai számolással kapcsolatos teóriák egyikében sem tisztázott explicit módon a rövidtávú 

emlékezeti folyamatok szerepe, noha annak megkerülhetetlenségét egyik sem vitatja. A 

rövidtávú emlékezet kifejezést Miller (Miller and Galanter, 1960) használta először klasszikus 

könyvében, majd komputációs modellek és olyan állati tanulás-kísérletek során is alkalmazni 

kezdték, melyekben a vizsgálat alatt információ fenntartásra volt szükség. Ezt követően a 

kognitív pszichológiában olyan rendszerhez, vagy rendszerekhez kötődött, ahol elsődleges az 

információ időleges manipulációja. 

 

7.1.1 A MUNKAMEMÓRIA KERETRENDSZER - BADDELEY MODELLJE 

Baddeley (Baddeley, 1992) munkamemória modelljének alapját olyan vizsgálatok képezték, 

melyekben párhuzamosan több olyan feladatot is meg kellett oldani a kísérleti személyeknek, 

amelyek az információ fenntartásán alapultak. (A későbbi munkamemória-vizsgálatokban ezt 

sokszor kiegészítették olyan feladatokkal is, melyek az információ frissítését és az irreleváns 

információk gátlását követelték meg.) Baddeley felhasznált egy számterjedelmi feladat (3-6 

elemű számsor megtanulása), egy tanulási-következtetési feladattal párhuzamosan. Ezekkel 

kapcsolatban az volt a hipotézise, hogy az első feladat elvégzése kimeríti a munkamemória 

kapacitását, tehát a második feladat során komoly teljesítménycsökkenés figyelhető meg. A 

feltételezettel ellentétben az eredményben csak minimális teljesítménycsökkenés jelentkezett, 

melyből arra a következtetésre jutott, hogy a rövid távú emlékezeten belül több alrendszer is 

működik, továbbá a feldolgozás és a tárolás két különböző egység feladata. A fentiek 

jelentősége az, hogy a modell alapján a rövidtávú emlékezet nem passzív elemként 

értelmezhető, hanem dinamikus rendszerként, mely több –működésükben független- 

összetevőből áll. Ezek a központi-végrehajtó (végrehajtó funkciókat lát el, így sokfunkciós 

egységként a kontrollt, az ütemezést és a munkamemória kezelését is végzi) illetve a hozzá 

tárként kötődő téri-vizuális vázlattömb (téri munkamemória), valamint a fonológiai hurok 

(verbális munkamemória).  

A prefrontalis agyi területekhez köthető központi végrehajtóról eleinte azt gondolták, hogy az 

általános feldolgozás egy szűkösebb kapacitású színtere, majd kiderült, hogy döntő szerepe van 

a munkamemória folyamatok keretében, mely a figyelem megosztását és annak váltogatását 

jelenti több esemény között. Emellett az elérhető figyelmi kapacitás biztosítása is fontos 

tulajdonsága, melytől a (komplex) feladatok végrehajtása függ. A központi végrehajtó magas 
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szintű műveleteket végez, a többi alrendszer felett helyezkedik el, szerepe inkább figyelmi és 

nem emlékezeti. Vezérli az információáramlást, tehát az egyes érzékszervektől érkező 

információ feldolgozását és összekapcsolását is végzi, továbbá összehangolja a különböző 

pufferek működését, illetve irányítja a kognitív folyamatokat. 

A jobb féltekei téri-vizuális vázlattömbről, mint rendszerről feltételezhető, hogy képes 

átmenetileg fenntartani és manipulálni azokat a téri-vizuális információkat, melyeket 

közvetlenül, az észlelés útján képzeleti képeken keresztül kap, valamint kritikus szerepet játszik 

a térbeli tájékozódásban és a téri-vizuális problémák megoldásában, feltételezhetően aktívan 

részt vesz a mondatfeldolgozásban is. Neuropszichológiai- és funkcionális képalkotó eljárások 

által produkált bizonyítékok alapján elmondható, hogy a téri-vizuális vázlattömb 

többkomponensű rendszer. Bizonyos elméletek szerint vizuális és téri-szekvenciális 

alrendszerei két külön komponenst alkotnak (Márkus, 2007). A téri munkamemória legalább 

két részre osztható, a tárgyak észlelhető tulajdonságaival foglalkozó vizuális-, és a tárgyak 

mozgásával, valamint helyét és mozgását leképező téri alegységre. Klinikai adatok alapján 

azonban feltételezhető, hogy az észlelés tárgyára (mi), annak téri paramétereire (hol) és 

állapotára (hogyan) is specializálódott alrendszerek alkotják (Márkus, 2007). A nyakszirti 

lebeny funkciója feltehetően a vizuális inger-minták feldolgozásával magyarázható, míg a 

parietalis régiók a téri reprezentációval, a frontalis aktiváció pedig koordinációs és ellenőrzési 

folyamatokkal hozhatók összefüggésbe. A téri-vizuális vázlattömb jelentősége leginkább a téri 

feladatok tervezésében, végrehajtásában és a tájékozódásban áll, azonban számolás során 

bármelyik alrendszer terhelése ronthatja a számolási teljesítményt. 

A fonológiai hurok rendszerét úgy tekintik, mint a rövid távú verbális memóriát, mely általában 

magában foglalja a klasszikus emlékezeti terjedelmet.  A fonológiai hurokról (verbális 

munkamemória) feltételezik, hogy feladata a fonológiai információ kezelése. Két 

komponensből épül fel, egy fonológiai tárból és egy artikulációs ismétlőből. A(z átmeneti) 

fonológiai tár a belső beszéden alapul és a beszédre alapuló információ rövid idejű (1,5-2 

másodperc után előhívhatatlanná válik, ám a belső beszéd, ismételgetés frissen tartja azt) 

megtartásáért felel, míg az artikulációs ismétlő (kontroll-folyamat) pedig az információt 

ismétléssel tartja meg. A fonológiai hurok nagy szerepet játszik a gyermekek anyanyelv-, és a 

felnőttek idegen nyelv tanulásában is, de emellett bebizonyították, hogy a fonológiai terhelés 

rontotta a számolási pontosságot, tehát a számolásban is jelentős a szerepe [bővebben 

(Márkus, 2007)].  

Mindezt a konstrukciót Baddley (Baddeley, 2002) az epizodikus pufferrel egészítette ki (3. 

ábra), mely lényegében egy multimodális kódon alapuló tárolórendszer, amely a központi 

végrehajtó és a hosszú távú memória (LTM) közti kapcsolatot jelentheti, így magyarázható az 

ott tárolt információkkal való manipuláció is. Kapacitása limitált, funkcióját tekintve 
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feltételezhetően a különböző modalitásokból származó memorikus információ tárolásáért és 

integrációjáért felel. Az epizodikus puffer szerepe tehát a különböző helyről érkező 

információk integrálása, kapcsolata lehet a szemantikai rendszerrel és a hosszú távú 

emlékezettel, mely komplex kognitív funkciók (pl. beszéd, gondolkodás) megvalósításában is 

fontos szereppel bír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baddley (Baddeley, 2002) modellje szerint a munkamemória és a rövidtávú memória különálló 

egységek. A rövidtávú memória az információ tárolásáért felel (pl. egy telefonszám, vagy egy 

bevásárlólista), azonban a munkamemória nem csak tárol, hanem feldolgozást is végez. Ezen 

kívül a munkamemória rendszere behatárolt az adott szituációt érintő feldolgozást és tárolást 

tekintve, valamint elmondható róla az is, hogy magában foglal általános aspektusokat (pl. 

figyelmi kontroll folyamatok) és valamilyen területre jellemző folyamatokat (pl. olyan 

eszközöket, melyek matematikai problémák megoldására használhatók).   

központi végrehajtó 

epizodikus puffer 
téri-vizuális 

vázlattömb 
fonológiai hurok 

3. ÁBRA 
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7.1.2 ALTERNATÍV RÖVIDTÁVÚ EMLÉKEZETI MODELLEK  

Ericsson és Kintsch (Ericsson and Kintsch, 1995) szerint a hétköznapi feladatok is igényelhetnek 

hét elemnél nagyobb emlékezeti kapacitást. Elméletük szerint például az olvasás során ezzel a 

kapacitással nem lennénk képesek a hosszabb szövegek megértésére, mert valószínűleg a 

szövegértelmezés, vagy a számolás során a hosszú távú memóriára is nagyban támaszkodunk, 

a bele ágyazott munkamemória mellett. A szerzők javaslata alapján az újszerű elemek 

manipulációjához a rövid távú memória és annak limitált tárkapacitása is elegendő. Az olyan 

összetett, ám begyakorolt tevékenységeknél viszont, mint az olvasás, a mondatok 

reprezentációi a rövid távú munkamemóriában tárolódnak, összefonódhatnak a hosszú távú 

memória szövegemlékeivel és egyéb releváns tudással, melyek együttesével a hosszú távú 

munkamemóriában végezhetők további műveletek. Elméletük lényeges eleme tehát az, hogy a 

munkamemória hozzáfér a hosszú távú emlékezet bizonyos alrendszereihez, valamint a 

rendszer hívóinger alapú. Két fő része a felidéző és az elaborált memóriai struktúra, működését 

a terület specifikus tudás, továbbá kapacitását a gyakorlottság javíthatja. 

Cowan (Cowan, 1997) a munkamemóriát nem önálló rendszernek tekintette, hanem a rövid 

távú memória részének. Elmélete szerint mindezeket a hosszú távú memória is magában 

foglalja úgy, hogy a munkamemória reprezentációi a hosszú távú memória egy részhalmazát 

képezik. Továbbá a munkamemória két szinten szerveződik, melyekből az egyik –a rövid távú 

memória komponenseként- a hosszú távú memória reprezentációit aktiválja. Ezekből 

tetszőlegesen sok lehet, az aktivált reprezentációknak nincs felső határa. A másik szintet 

központi fókusznak („a figyelem központja”) nevezi, melynek kapacitása korlátos, legfeljebb 

négy elemet tartalmazhat az aktivált reprezentációk közül, itt történik a tényleges 

információfeldolgozás.  

Oberauer (Oberauer, 2002) kiterjesztette Cowan modelljét egy harmadik komponenssel, mely 

a szűkebb figyelmi középpontot jelenti. Eszerint a rövid távon előhívásra kerülő dolgok és a kis 

számú közvetlenül elérhető elem mellett a figyelem középpontjában egyszerre egyetlen elem 

állhat, mely a manipuláció tárgya. Ennek megfelelően a munkamemóriára, mint a 

reprezentációk egy olyan szervezett halmazra tekint, melyek hozzáférhetősége az aktuális 

kognitív folyamat szempontjából fontos és emiatt gyors, ám a tároló és a feldolgozó funkciók 

kettéválasztottak. 

Korábbi kísérletéhez hasonlóan (ld. Oberauer et al., 2001) itt a vizsgálati személyeknek röviden 

bemutatott számhalmazokat kellett megjegyezni, melyek egy részét későbbi számítások során 

fel kellett használni, míg a többit nem. A későbbi aritmetikai feladatok elvégzésének ideje 

összefüggött a megtanulandó halmaz méretével, melyeket korábban meg kellett jegyezni, és 

amelyek alapján a műveleteket el kellett végezni. Hasonló hatást a másik feltételben 

(megjegyzendő halmazoktól független számítások) nem talált. Az eredményei alapján 
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kidolgozott modelljével kapcsolatban megjegyezte, hogy egy számmanipulációs feladat során 

négy számjegyet lehet a munkamemóriában egyszerre fenntartani, azonban egyszerre csak 

egy-egy elemmel lehet közülük számításokat végezni. Ennek megfelelően párhuzamos 

számításokra, mint pl. a négy számmal egyszerre végzett műveletek nincs lehetőség. Oberauer 

figyelmi komponense az egyik számot választja ki a műveletvégzéshez, majd annak végeztével 

a figyelmi fókuszt eltolja a következő értékhez és ezen műveletsort addig ismétli, míg minden 

számmal el nem végzi a megfelelő számítást.  

Oberauer elmélete szerint az információ átjárhatósága a modell három eleme között 

biztosított, így a munkamemória nem tekinthető szeparáltnak, a három állapot sokkal inkább a 

reprezentációk különböző állapotait tükrözi. 

A modellben azok a memóriabeli elemek, melyek valamely kognitív folyamatban további 

feldolgozásra várnak, a figyelmi fókuszban találhatók. A közvetlen hozzáférésű halmaz néhány 

eleme közé akkor kerülhet be új, ha az hamarosan valamely kognitív funkció bemenetévé kell, 

hogy váljon. A hosszú távú memória aktivált tartalma mindvégig a háttérben marad. A modell 

emiatt kompatibilissé tehető Baddeley elméletével, ha elfogadjuk, hogy az aktivált halmaz és a 

figyelmi fókusz a központi végrehajtóban található, míg a fonológiai hurok a megjegyzett, ám 

az aktuális feladat során nem használt elemeket tárolja. 

 

7.2 A RÖVIDTÁVÚ EMLÉKEZET IDEGTUDOMÁNYI KORRELÁTUMAI  

A munkamemóriára nagyban támaszkodó mentális aritmetika mellett számos viselkedési és 

kognitív folyamat theta tevékenység növekedést vált ki, ilyenek például a téri tájékozódás, az 

epizodikus memória. Arellano és Schwab (Arellano and Schwab, 1950) voltak az elsők, akik 

theta tevékenység jelenlétét írták le olyan fiatalon, aki matematikai műveleteket végzett.  

Hitch (Hitch, 1978) korai kutatásaiban a munkamemória és a mentális aritmetika kapcsolatát 

vizsgálta, melyet arra alapozott, hogy az ilyen típusú erőfeszítések megkövetelik bizonyos 

információk fenntartását egy tranziens tárban. Első elemzéseiben háromjegyű számokhoz 

kétjegyűeket kellett hozzáadni úgy, hogy maradéktovábbvitelre a műveletvégzés során nem 

volt szükség, majd a tízesekben és a százasokban is volt maradéktovábbvitel. A résztvevők 

stratégiáinak vizsgálata során azt találta, hogy a feladatot legtöbben többjegyű összeadásokat 

egyesek-tízesek-százasok halmazaira bontva, visszafelé végezték el. A feladatokat a 

továbbiakban úgy manipulálta, hogy a vizsgálati személyeknek bizonyos információkat fenn 

kellett tartaniuk a megoldáshoz, melynek igazolásához az egyes elemekben (egyesek, százasok) 

keletkező hibákat használta. 
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Blankenberger és Vorberg (Blankenberger and Vorberg, 1997) a műveletek sebességét 

vizsgálták összeadási és szorzási helyzetben úgy, hogy egyszer mindkét tényezőt egyszerre 

mutatták be, majd a tényezőket egymás után (így az egyiket fenn kellett tartani a 

műveletvégzésig), továbbá a formátumokban is három félét használtak: arab számokat, 

számneveket és kockacsoportokat. A személyek a memóriára támaszkodó helyzetben az 

összeadást gyorsabban hajtották végre, mint a szorzást, ám a párhuzamosan bemutatott 

számneveknél a szorzás elvégzése gyorsabb volt. A szerzők mindezt a szorzás és a számnevek 

fonológiai interferenciájával magyarázták. 

Későbbi elektrofiziológiai vizsgálatok alapján a jó kognitív teljesítményt a tónusos (kevésbé 

befolyásolható, a napi ritmust követő, lassabb módosulásokkal) alpha tartománybeli 

teljesítménynövekedéssel és theta –csökkenéssel jellemezték.  Emellett eseményhez kötődő 

fázisos (gyors, többé-kevésbé befolyásolható változások) alpha teljesítménycsökkenéssel 

(deszinkronizáció), és theta -növekedéssel (szinkronizáció) írták le (Klimesch, 1999). Klimesch 

ebben az összefoglalójában azt is kifejtette, hogy e két frekvenciasáv ellentétes irányú 

változása nem csak valamilyen mentális erőfeszítéssel kapcsolatban figyelhető meg, hanem 

nyugalmi állapotban. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a szem csukásának és nyitásának megfelelően 

is megjelentek olyan szinkronizációs és deszinkronizációs folyamatok, melyek a fenti sávok 

teljesítmény-változásaival korrelálnak. Emellett az egyik leginkább körülírt kapcsolat a már 

korábban említett növekvő munkamemória terheléssel párhuzamosan növekvő theta 

tevékenység, melyet Sternberg-, és N-back feladatokon keresztül sokan vizsgáltak [ld. pl. 

(Mitchell et al., 2008)]. 

 

7.2.1 ÁLLATKÍSÉRLETES VIZSGÁLATOK 

A munkamemória és a theta oszcilláció kapcsolata mára tehát vitathatatlan, a hippocampalis 

theta ritmust átfogóan tanulmányozták patkánykísérletekben (Buzsaki, 2009). Továbbá számos 

tanulmány vizsgálta a humán frontalis theta eredetét és funkcióját is, melyet Mitchell és 

munkatársai (Mitchell et al., 2008) áttekintő közleménye alapján mutatok be. A maximumát a 

frontalis középvonalon (F3-Fz-F4 csatornákon) elérő, tipikusan 4-8 Hz közötti tevékenység az 

EEG-ben, eseményhez kötött potenciálok-, és spektrális vizsgálatok során is megfigyelhető. 

Általában 4-7 ciklus/másodperc frekvenciával, szinuszos jelalakkal, akár 30-60 μV amplitúdóval 

is jelentkezhet, mely lökések (burst) másodpercekig (1-10 mp) is fennmaradhatnak például 

számolási feladatoknál. Így a frontalis középvonali theta a háttér EEG eseményfüggő 

módosulásaként írható le. Vannak azonban olyan, a központi idegrendszert érintő betegségek 

(pl. epilepszia) és állapotok (pl. REM alvás, vagy az elülső cingularis régió 50 Hz-es 

stimulációjának eredményeként létrejövő tevékenység) melyekben hasonló jelenségeket írtak 
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le, azonban ezek nem azonosak a jelen értekezésben tárgyalt, középvonali theta 

tevékenységgel.Más állatkísérletekben a hippocampalis theta ritmus –melyet elsősorban a 

hippocampus CA1-es és CA3-as régióiban regisztrálnak- generátoraként a septum mediális 

részét azonosították. Itt vannak ugyanis azok az elektromos értelemben vett áramforrások és -

nyelők, melyek e ritmust szabályozzák, azzal, hogy a hippokampuszba fázisos, gátló jeleket kap, 

melynek neuronjai e gátlás megszűnésével kezdenek tüzelni. A hippocampalis theta ritmust 

patkányokban mozgásokat megelőzően is regisztrálták, ám jelen van mozgás nélküli váratlan, 

új helyzetek által indukált állapotokban is (Buzsaki, 2009).  

 

7.2.2 HUMÁN EREDMÉNYEK 

A hippocampalis theta tevékenységet nehéz humán kísérletekben regisztrálni, ugyanis a 

volumenvezetés következtében alig vetül ki a skalpra, így csupán olyan adatok állnak 

rendelkezésre, ahol műtéti úton, klinikai célzattal elektródot juttattak a hippokampuszba. 

Ennek köszönhetően 3-4 illetve 5-6 Hz közötti tevékenységről szólnak tanulmányok, mely 

jeleket a viselkedési kontrollfolyamatokkal kapcsolják össze. A hippocampus szorosan 

kapcsolódik a cingularis kéreggel és a frontalis területekkel (pl. mediális prefrontalis kéreggel), 

így a hippocampalis sejtek ritmikus tevékenységének megfelelője lehet a frontalis középvonali 

theta ritmus is. 

A fentiek és a frontalis, középvonali elektródokon mért maximum alapján tehát a theta 

tevékenység generátorait a frontalis középvonalon sejtik, ám e feltételezést a forráslokalizáció 

inverz problémájának tekintetbe vételével kell kezelni. Sasaki és munkatársai (Sasaki et al., 

1994) számolási feladat alapú, kombinált MEG/EEG vizsgálatok alapján arra a következtetésre 

jutottak, hogy bilaterálisan több, a frontalis lebenyben található forrás vektorának 

összegeképp látható e középvonali maximum. Emellett Sauseng és munkatársai (Sauseng et al., 

2007) LORETA módszerrel tanulmányozták a frontalis középvonali  theta tevékenységet 

munkamemória támaszkodó motoros feladatban, és az eljárás a forrásokat az elülső cingularis 

régióba, valamint a motoros cinguláris  területbe helyezte. A legtöbb ilyen vizsgálat 

eredményei konzisztensen a frontalis lebenyt és az elülső cinguláris régiót jelölik meg 

forrásként, mely beilleszthető abba az elméletbe, amely szerint ez a területet több agyi régió 

összekapcsolójaként olyan kognitív és érzelmi funkciók ellátója, mint például az 

információfeldolgozás, a döntéshozatal, vagy a figyelem.  

Onton és munkatársai (Onton et al., 2005) memóriafeladatokkal (elsősorban Sternberg 

feladattal) fiatal személyeken vizsgálták az elülső középvonalról elvezetett EEG dinamikáját 

úgy, hogy mellette fejlett (ICA alapú) dipólus modelleket is készítettek. Az elülső középvonali 

theta klasztert úgy alakították ki, hogy minden személytől a legnagyobb theta teljesítménnyel 
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bíró komponenseket vonták össze, és szoftverük az erre kapott ekvivalens dipólust a dorzalis 

anterior cinguláris kéregbe (ACC, Br 32/24) helyezte. A szerzők ezt az egyetlen, koherens 

forrást az egyes agyi régiók akciós potenciál alapú kommunikációjának szabályozójaként 

aposztrofálták, melynek működése a feladat nehézségétől függött.  

Langer és munkatársai (Langer et al., 2013) gráfelméleti módszerekkel azt vizsgálták, hogy 

gyakorlás hatására mennyire változik meg az a hálózat, amelyre a különböző munkamemória 

funkciók épülnek. Fiatal felnőttekkel négy héten keresztül végeztettek gyakorlást olyan 

feladatokkal, ahol különböző tulajdonságokat (úgy, mint formák, színek, számértékek) kellett 

emlékezetükben tartaniuk, akár elterelő feladat között is. A theta teljesítmény növekedése 

mellett a jobban teljesítő személyeknél a „small world”-szerűen szervezett hálózatok irányába 

tolódott a feltérképezhető topológia a fronto-parietalis hálózatban, mely gyakorlás hatására 

mindenkinél hasonlóan változott. A hálózat a bilaterálisan a dorsolateralis frontalis, az elülső 

prefrontalis kérgi, a parietalis kérgi, a bal premotoros területekből, az insula jobb oldalából és a 

limbikus rendszer bilaterális területeiből állt, mely a jobb teljesítménnyel párhuzamosan a 

parietalis területek felett inkább a középvonalon figyelhető meg. Emiatt a szerzők a neuronális 

hatékonyság hatását látták az eredményekben, tehát értelmezésük szerint a jobban 

teljesítőknek kevesebb neurális erőforrásra van szükségük.  

Frontalis területen belüli (dorsolateralis és ventrolateralis prefrontalis kéreg, valamint a 

mediális prefrontalis kéreg) és a cingulum elülső részében megnövekedő hemodinamikus 

aktivációval, mely a korábbi lokalizációs elméleteket igazolja. Sammer és munkatársai (Sammer 

et al., 2007) számolási feladat során leírtak egy megváltozott hemodinamikai függvénnyel bíró, 

frontalis- és cingularis kérgi, felső parietalis és –temporalis, hippocampalis területeken, 

valamint az insula-n átívelő hálózatot. A mediális prefrontalis kéreg a default mode network-

kel (DMN, az agy „nyugalmi tevékenységét” adó hálózat) is összefüggésbe hozza a frontalis 

középvonali theta tevékenységet. Kapcsolatuk azonban nem egyértelmű: elképzelhető, hogy 

fordított arányban változik tevékenységük, tehát a frontalis középvonali theta aktiválódik a 

figyelmi folyamatoknál, míg DMN ekkor az agyi aktivitásban „nem vesz részt”. 

Sok vizsgálat zajlott a theta fázisát illetően is, melyek következtében a leginkább elfogadott 

nézet jelenleg az, hogy a theta fázisa a munkamemória feladatokban egy-egy új inger 

bemutatását követően „alaphelyzetbe” kerül, melyet Buzsáki (Buzsaki, 2009) a bejövő ingerek 

prioritásos feldolgozásának általános kontrollmechanizmusaként azonosított. Ebben az 

elméletben a theta így a külvilág és az epizodikus memória közötti összekapcsoló 

mechanizmusként jelent meg, a hosszú távú memória és a tanulás nélkülözhetetlen 

elemeként. Más nézőpont szerint a theta szerepe az információfeldolgozás kapuzása (a 

neuronok tüzelésének időzítése), annak érdekében, hogy a kéreg és a hippocampalis területek 
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között ne keletkezzen interferencia és ezzel segítse elő a rövid távú memória kódolását 

(Mitchell et al., 2008).  

A humán munkamemória-folyamatokat Sauseng szerint [ld. pl. (Sauseng et al., 2010)] a theta 

mellett a theta-gamma együttjárás is alakítja, amely általában fáziskapcsolt tevékenységet 

jelent, téri-vizuális feladatok során például parietalisan, tranziens theta-gamma 

fázisszinkronizációként megnyilvánulva. A szerző továbbá hangsúlyozta a theta szerepét a 

komplex emléknyomok tulajdonságainak integrációjában, illetve megjelölte azt különböző 

komplex munkamemória funkciók alfeladatait ellátó kérgi neurális struktúrák aktiválójaként. A 

korábbi megállapítások alapján tehát fronto-parietalis theta hálózat komoly szerepet játszik 

például aritmetikai (visszaszámlálás-jellegű) feladatok megoldása során [(Mizuhara et al., 2005) 

- Mizuhara és munkatársai növekvő fázis-koherenciát találtak theta sávban a jobb parietalis, 

jobb prefrontalis és bal centroparietalis területeken]. Számba véve Sammer (Sammer et al., 

2007) eredményeit Sauseng egy interregionális theta tevékenység mellett érvelt, mely a 

központi végrehajtó alrendszereit triggereli, integrálva azokat a munkamemória hálózatába. 

Passolunghi és De Liberto (Passolunghi et al., 1999) iskolás gyermekek matematikai 

feladatmegoldásának tanulmányozásával megmutatták, hogy a munkamemória- és a 

matematikai teljesítmény összefügg azzal is, hogy a személyek milyen sikeresen gátolták az 

irreleváns információk feldolgozását a problémamegoldás során.  

Stam (Stam, 2000) lineáris és nemlineáris változásokra is érzékeny módszerekkel (amplitúdó- 

és korrelációs dimenzióelemzés) vizsgálta egészséges felnőtteken a theta (4-7 Hz) és az alpha 

(8-10 Hz) sáv változásait olyan munkamemória feladatban, ahol a személyeknek 10 

másodpercig látott 12 kép közül 1 perc elteltével a lehető legtöbb elemet fel kellett idézni. A 

szerző áttekintette a korábbi eredményeket is, melyek már bebizonyították a korrelációs 

dimenzió módszer érzékenységét hasonló változásokra. A korábbi tanulmányokban számolási- 

vagy munkamemória feladat alatt –a feladat nehézségével- emelkedő dimenzionalitást 

találtak. Ennek megfelelően a jelenlegi feladatban –a csukott szemmel regisztrált háttér 

tevékenységhez képest- alpha sávban emelkedő korrelációs dimenzió értéket regisztráltak, 

mely a terheléssel és így a figyelmi folyamatokkal összefüggő deszinkronizációt takart. A szerző 

továbbá nemi különbségekről is beszámolt: a theta sávban nőknél kifejezettebb 

deszinkronizációt talált, mely a nemek közti eltérő stratégiaválasztásra utalhatott. 

 

7.3 A RÖVIDTÁVÚ EMLÉKEZET IDŐSKORI VÁLTOZÁSA I  

A munkamemória teljesítmény hanyatlása az életkor előrehaladtával régóta közismert, mely 

egyes elméletek szerint [pl. (Campbell & Charness, 1990)] a kognitív folyamatok általános 
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lassulásával hozható összefüggésbe. Más megközelítés is elfogadott az irodalomban, e 

fejezetben ezeket kívánom áttekinteni. A korábban említett szerzőpáros (Campbell & 

Charness, 1990) komplex számolási feladatban vizsgálta idős és fiatal csoport 

teljesítménykülönbségét. Olyan hatványozások (négyzetre emelés) végrehajtását kérték a 

résztvevőktől, melyeket előzetesen gyakorolhattak is: a gyakorlás hatására a jó válaszok száma 

minden csoportban nőtt, azonban az idősek így is többet hibáztak a fiataloknál. A reakcióidő 

adatok elemzése azt a hipotézist erősítette, hogy az idősek általános feldolgozási 

folyamatainak lassulása kevesebb időt hagyott a számítások végrehajtására, melyből a 

számítási hibák eredeztethetők. Mindemellett a téves felidézésből eredő hibák számára ez 

nem, csupán az idősebb korral járó kapacitáscsökkenés adott magyarázatot.  

Ezt továbbgondolva Fisk és Warr (Fisk and Warr, 1996) a munkamemória alkomponenseit (itt a 

központi végrehajtó és a fonológiai hurok) vizsgálták a lassuló feldolgozás okát kutatva idős és 

fiatal csoport összevetésével. Ennek során az életkori hatásokat a központi végrehajtó 

funkcióin kiegyenlítve 50%-os; a feldolgozási sebességet kiegyenlítve teljesen azonos 

csoportteljesítményeket találtak. Felfedezésük újszerűsége abban állt, hogy a feldolgozási 

sebesség faktorának eliminálásával a központi végrehajtónak tulajdonítható változások is 

eltűntek, így igazolva az információfeldolgozás életkorhoz kötődő lassulását. 

A munkamemória- és figyelmi képességek életkorral történő hanyatlása nem csupán a 

fenntartható információ mennyiségében, hanem az azzal történő manipulációban is 

megmutatkozhat, mely a téri képességekben jobban követhető, mint a nyelviekben. McEvoy és 

munkatársai (McEvoy et al., 2001) három korcsoporton (21, 47, 69 év átlagéletkor) végeztek 

téri munkamemória feladat (nagybetűk téri pozícióját kellett ellenőrizni egy- vagy több 

korábban látott hely fejbentartásával) kapcsán EEG vizsgálatot, mely az életkor előrehaladtával 

növekedő reakcióidőt tárt fel. Emellett a feladat nehézségével párhuzamos frontalis 

középvonali theta teljesítmény növekedését találták a fiatal csoportnál, azonban az időseknél 

ugyanitt csökkenés mutatkozott. Az alpha teljesítmény a feladat nehézségével arányosan 

csökkent a fiataloknál, különösen a parietalis régióban, míg az idősebb csoportoknál ez a 

frontalis és parietalis régiókban egyaránt megfigyelhető volt. Ennek megfelelően a szerzők arra 

a következtetésre jutottak, hogy az öregedéssel változás következik be a munkamemóriáért 

felelős hálózatokban (a frontalis-medialis hálózat átalakul fronto-parietalissá). Továbbá 

megjegyezték azt is, hogy ezzel együtt járhatott egy olyan stratégiaválasztás is, mely 

elsősorban a frontalis területekre korlátozódott, míg a fiatalok komplex stratégiákat 

használnak, melyek a poszterior kéreg hálózataira támaszkodtak.  

 A korábbihoz (Stam, 2000) hasonló feladatot vizsgált Stam munkatársaival (Stam, van 

Cappellen van Walsum, & Micheloyannis, 2002), ahol időseken szinkronizációs valószínűségben 

növekvő theta (2-6 Hz) és csökkenő alpha (6-10 Hz) szinkronizációt vártak és találtak. Emellett 
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beta (14-18, ill. 18-22 Hz) sávban is szinkronizáció emelkedés kísérte az feladatmegoldást. Ezt a 

szerzők a neuronális alrendszerek egymás közt gyorsan változó kapcsolataival magyarázták, 

melyekről elképzelhetőnek tartották, hogy a helyi teljesítménycsökkenéseket az idősek nagy 

területek integrációjával kompenzálják. A szerzők arra is utaltak továbbá, hogy az ilyen 

változások következtében lassulhat az információfeldolgozás az öregedéssel.  

Zanto és munkatársai (Zanto et al., 2010) is a feldolgozási sebesség lassulását vizsgálták, annak 

alapján, hogy ha egységnyi idő alatt kevesebb feldolgozás zajlik, akkor a magasabb szintű 

működések is kevesebb információhoz jutnak. Munkamemória feladatukban 24 és 70 éves 

átlagos életkorú csoportokkal végeztettek el álló és mozgó pontokat megjelenítő képernyőkön 

egyezések keresését, melyek során a reakcióidő növekedése és alpha (8-12 Hz) sáv 

teljesítménycsökkenése mellett kiváltott potenciálok esetén (pl. N1) is találtak 

latenciakülönbségeket. Eredményeikből arra következtettek, hogy már az információk 

kódolásának több területén is tapasztalható életkorspecifikus hanyatlás, melyek együttesen 

járulnak hozzá a munkamemória-teljesítmény csökkenéséhez. 

Clapp és Gazzaley (Clapp and Gazzaley, 2012) az interferencia hatását vizsgálták idős és fiatal 

csoporton, figyelmen kívül hagyandó és figyelmet igénylő ingerekkel megszakítva egy 

arcfelismerési helyzetet. Idősek esetén mindkét típusú interferencia negatívan befolyásolta a 

munkamemória teljesítményt, ám az ilyen jellegű ingerekre hosszú távon az idősek jobban 

emlékeztek. (Emellett az arc-specifikus, figyelmi indikátorként számon tartott N170 potenciál 

csúcslatenciájában is találtak olyan eltéréseket, amely az interferenciát okozó ingerekhez 

kötődő latencia növekedésével járó rosszabb munkamemória teljesítményre utalt). 

Eredményeiket a szerzők az idősekben rendelkezésre álló erőforrások rosszabb elosztásaként 

értelmezték. 
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8  AZ ARITMETIKAI KOGNÍCIÓ IDEGTUDOMÁNYI MEGKÖZELÍTÉSE  

8.1 SZÁMOLÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ AGYI TERÜLETEK FUNKCIONÁLIS ANATÓMIÁJA 

Annak megértéséhez, hogy az emberi agy miként valósítja meg a kogníciót, feltétlenül 

ismernünk kell az agy kiterjedt szerveződését. E fejezetben a moduláris paradigmának 

megfelelően, tehát egy specifikus kognitív működéshez –jelen esetben a számoláshoz- kötő 

agyi területeket tekintjük át. Mindezek előtt fontos látni, hogy az egyes struktúrák nem 

önmagukban, hanem egy hálózatba integrálva értelmezhetők a legjobban. E hálózat kiterjedt 

strukturális- és funkcionális szinteken is vizsgálható.  

A strukturális hálózat elemei többnyire lokálisan összekapcsoltak, vagy a ki-, esetleg 

bemeneteik azonossága alapján csoportosítottak (Bressler and Menon, 2010), a hálózat 

csomópontjai itt legtöbbször agyi területek, melyek önmaguk is csomópontokból (pl. egy 

neuronpopuláció) és az ezek között összeköttetést jelenő utakból (élek) állnak. A strukturális 

hálózatok csomópontjai kijelölhetők pl. strukturális MR, vagy a Brodmann atlasz alapján, 

éleiket a távolra elérő fehérállománybeli axonok jelentik.  

A kiterjedt agyi hálózatok funkcionális összetevőit olyan összeköttetett agyi területek adják, 

melyek egy jól körülírt funkció megvalósításában működnek közre. Itt a csomópontok egy-egy 

agyterülettel azonosíthatók, mely teljesítménynövekedéssel, vagy -csökkenéssel reagál 

bizonyos kognitív tevékenységre. Az éleket funkcionális összefüggésvizsgálattal lehet feltárni, 

mely az idő- és a frekvenciatartományban egyaránt elvégezhető (ilyen lehet pl. korreláció-, 

vagy fázisszinkronizáció elemzés). 

Az egyik legkiterjedtebb és újabban sokat vizsgált [pl. (Greicius et al., 2009), (Horn et al., 2013)] 

funkcionális agyi hálózat a „default mode network” (DMN), melyben megfigyeltek megterhelő 

kognitív feladatok hatására bekövetkező nagymértékű aktivációcsökkenést, és a szociális 

kognícióval összefüggő emelkedést (Bressler and Menon, 2010). Olyan, nyugalmi állapotban is 

megfigyelhetően összefüggő agyi területeket foglal magában, mint a medialis prefrontalis 

kéreg (MPFC-szociális kogníció), medialis temporalis lebenyek (MTL-epizodikus memória), és a 

posterior cingularis kéreg (PCC-autobiografikus- és önmonitorozó folyamtok). Mindez tehát az 

agy egészében elosztott rendszer, mely magában foglal különböző funkciókat is, továbbá 

alapállapotában mérhető súlyozása feladathelyzetek megváltozik (Bressler and Menon, 2010). 
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8.1.1 A BAL FRONTALIS LEBENY ALSÓ RÉSZE (GYRUS FRONTALIS INFERIOR, BROCA TERÜLET) 

A Broca terület a domináns félteke frontalis lebenyében található, elsősorban beszédképzéssel 

kapcsolatos funkciókat lát el (Broca, 1861).  A beszédképzés és a Broca terület kapcsolatát 

Pierre Paul Broca írta le olyan betegek vizsgálata után, akik elvesztették beszédképzési 

képességüket a gyrus frontalis inferior hátulsó területeinek sérülése után. Azóta elvégzett -

például fMRI- vizsgálatok is aktivációemelkedést írtak le e területen különböző nyelvi 

feladatokkal kapcsolatban (ld. pl. (Binkofski et al., 2000)). Harmony és munkatársai ((Harmony 

et al., 2004)) EEG vizsgálatukban a „belső beszéddel” és a mentális erőfeszítéssel magyarázták 

az általuk mért, matematikai feladat alatt bekövetkezett, a bal oldali gyrus frontalis inferior-ba 

lokalizálható, theta sávban mérhető VARETA módszerrel igazolt aktivációnövekedést. 

A gyrus frontalis inferior magában foglalja emellett a Br44, -45 és -47-es területet is, melyekkel 

jelen értekezés később bővebben foglalkozik. Teljesítménynövekedés mutatható ki benne 

például go/no go feladat végzése közben és olyan esetekben is, amelyek a vizsgálati személynél 

válaszgátlást követelnek meg (Aron et al., 2004), esetleg amelyek kockázatvállalással járnak 

(Ernst et al., 2002).  

A Br44 a premotoros kéreg (Br6) előtt és a kéreg laterális felszínén helyezkedik el, a Br9 alatt. 

Ahogy arról korábban szó volt, ez a terület emberben a fent részletesen bemutatott gyrus 

frontalis inferior részének tekinthető (Chochon et al., 1999). A Br45-tel és a Br47-tel együtt (bal 

oldalon) a Broca terület részeként szemantikus feladatok mellett fonológiai, szintaktikai 

feldolgozásban vesz részt, kiemelt szerepe van a fent tárgyalt válaszképzésben, gátlásban, 

továbbá a kéz mozgatásában is (Rizzolatti et al., 2002).  

A Br45 a laterális felszínen a Br9 és Br46 alatt, és a Br47 mögött helyezkedik el. Mivel a Broca 

terület része, funkciói valószínűleg megegyeznek a fent leírtakkal. A szemantikai 

feldolgozásban pontos szerepe nem tisztázott. Egyes leírásokban a Br45 csupán szemantikai 

felidézéskor, asszociációk esetén aktív (Heim et al., 2009), míg mások szerint a Br45-ben nem 

csupán a szemantikus, hanem minden, az aktuális feladathoz kötődő reprezentáció 

használatával kapcsolatban tapasztalható aktiváció (Badre and Wagner, 2007). 

A Br46 a Br10 és a Br45 között helyezkedik el, az irodalomban dorsolateralis prefrontalis 

kéregként is említik. A terület fenntartott figyelemi- és munkamemória-folyamatokban játszik 

fontos szerepet (Curtis and D’Esposito, 2003), sérülései a rövidtávú memória és a válaszgátlás 

problémáit okozhatják (Curtis and D’Esposito, 2003).  
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8.1.2 PRECUNEUS 

A precuneus a parietalis lebeny felső részén, a két félteke közötti fissura longitudinalis medialis 

felszínén található, az occipitalis lebenyhez tartozó cuneus mellett. Szerepe az epizodikus 

memóriában (Wagner et al., 2005), a téri vizuális feldolgozás során, a tudattal, valamint az agy 

nyugalmi tevékenységével (DMN) összefüggésben jelentős [összefoglalóan ld. (Cavanna and 

Trimble, 2006)]. Az agy ún. nyugalmi tevékenységét az újabban elterjedten használt DMN 

tevékenységével is kapcsolatba hozzák (Horn et al., 2013). 

A precuneus szerepe hangsúlyos olyan memóriafeladatokban, amikor szavak jelentésével kell 

összekapcsolni képek tartalmát, de szerepe más, az epizodikus memóriával összefüggő 

erőfeszítéseknél is jelentős (Lundstrom et al., 2003). Tanulmányok vizsgálták a figyelmi és 

percepciós folyamatok, valamint a precuneus összefüggéseit; továbbá aktivációnövekedést 

írtak le a területen mozgások elképzelése és kivitelezése között is (összefoglalóan: (Cavanna 

and Trimble, 2006)). 

Bullmore és Sporns (Bullmore and Sporns, 2009) a „small world” topológia jegyében a 

parietalis és a prefrontalis területek összekapcsolójaként (hub) aposztrofálták a precuneust. 

Ennek fő funkciója az összekapcsolt képletek közti utak lerövidítése olyan kognitív 

működésekkor, mint az önreflexív feldolgozás, a képzelet, vagy az emlékezet. Emellett 

számolási feladatok során növekedett aktivációt találtak a precuneus területén is [(Zago and 

Tzourio-Mazoyer, 2002), (Fehr et al., 2007)], melyek alapján a területet egyes szerzők [pl. (Zago 

and Tzourio-Mazoyer, 2002)] számreprezentációs, számfelidéző illetve számtár funkciókkal 

kapcsolták össze. 

 

8.1.3 GYRUS ANGULARIS 

Az gyrus angularis (Br39 az emberi agyban) a parietalis lebeny egy területe, mely a temporalis 

lebenyhez közel, a gyrus supramarginalis mellett helyezkedik el. Irodalmi adatok alapján 

jelentős szerephez jut számos nyelvi mellett a számfeldolgozás, a téri gondolkodás, a felidézés 

és figyelmi folyamatokban is [pl. (Dehaene et al., 1999), (Dehaene et al., 2004)]. Matematikai 

feladatoknál a domináns oldali képlet szerepe hangsúlyos (Dehaene et al., 2003). 

A gyrus angularis a nyelvi folyamatok közül kapcsolatba hozható olyan komplex folyamatokkal, 

mint az írás, az olvasás, vagy az írott szöveg interpretációja (Binder et al., 1997). A terület 

matematikai feladatoknál mérhető aktivációváltozása valószínűleg a számfeldolgozásban 

(Rosenberg-Lee et al., 2011) és a mentális számegyenes kiértékelésében (Göbel et al., 2001) 

betöltött szerepének tulajdonítható. Dehaene (Dehaene et al., 2004) álláspontja szerint a 
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szavak értelmezéséhez hasonlóan (a bal oldali gyrus angularis-ban) számforma rendszer is 

működik, mely az írott (arab) számok szemantikus kategorizálását végzi (tehát pl. 4 számjegy 

ezres nagyságrendű kategóriába sorolását). A terület funkcióinak elemzése során fontos 

megjegyezni azt, hogy a közelítő számítások (becslések) elvégzésében a téri vizuális 

képességekre támaszkodunk, illetve a pontos számítások kivitelezése során az verbális 

aritmetikai tények előhívására. Utóbbiban a gyrus angularis mellett más agyterületek (pl. 

frontalis lebeny egyes részei) megosztva vesznek részt (Dehaene et al., 1999). Mindemellett az 

gyrus angularis kritikus szerepű a téri vizuális figyelemmel összefüggő téri orientációnál, és a 

nyelvi „bal” és „jobb” kifejezések irányokhoz társításában is (Hirnstein et al., 2011).  

 

8.1.4 PREMOTOROS TERÜLET 

A premotoros terület (Br.6.) az elsődleges motoros kéreg és a prefrontalis terület között 

található. Funkciói sokfélék, különböző régiói más-más feladatokat látnak el, legfontosabb 

működése a mozgások előkészítése és összehangolása a szenzoros rendszerekből származó 

ingerületekkel (Schluter et al., 1998). Matematikai feladatok végzése során is találtak itt 

aktivációváltozást (Chochon et al., 1999).  

 

8.1.5 PARIETALIS, TEMPOROPARIETALIS TERÜLETEK  

A parietalis lebeny az occipitalis- és a frontalis lebeny között helyezkedik el. Nyelvi funkciók -és 

számos más kognitív teljesítmény- mellett a számolási műveletekkel kapcsolatban az agy 

domináns oldali féltekéjének parietalis, temporoparietalis részeinek fontosságát említik az 

irodalomban [ld. pl. (Chochon et al., 1999)]. Emellett a subdomináns oldali parietalis lebeny a 

képalkotásban és a téri orientációban jut fontos szerephez. A parietalis lebeny a különböző 

modalitásokból érkező szenzoros (különösen a téri és tájékozódási) információk integrálásában 

(Bisley and Goldberg, 2010); a számokról és azok relációiról felhalmozott tudás tárolásában, 

manipulációiban (Dehaene et al., 2003); a nyelvfeldolgozásban; valamint objektumokkal 

történő manipulációban elsődleges fontossággal bír. Emellett a parietalis kéreg hátulsó része a 

téri vizuális feldolgozásban is részt vesz, azonban a szomatoszenzoros bemenetek révén a kéz 

vagy a szem mozgatásáért is felelős („hol” és „hogyan” típusú feldolgozás) (Fogassi and 

Luppino, 2005).  

A temporalis és parietalis régió találkozásának megfelelő temporoparietalis terület 

matematikai műveletek kivitelezése közben is mutathat emelkedett teljesítményt (Dimitriadis 
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et al., 2010a), ám az egyénnek  másoktól való elkülönítésében; mások cselekedeteinek 

értelmezésében  („theory of mind”) is szerepet játszik (Apperly et al., 2004). 

 

8.1.6 INTRAPARIETALIS SULCUS 

Az intraparietalis sulcus a parietalis lebeny lateralis felszínén található. Rézsútos és horizontális 

területei funkcionálisan elkülönült régiókra oszthatók, azonban általánosan mindegyikről 

elmondható, hogy a vizuális figyelemért és a perceptuális-motoros koordinációért (pl. 

szemmozgás valaminek a megfogása során) felelősek (Dehaene et al., 2004). 

Az intraparietalis sulcusnak anterior, lateralis, ventralis, caudalis és medialis részeit 

különböztetik meg (Grefkes and Fink, 2005). Ezek közül a lateralis és a ventralis terület a 

vizuális figyelemmel és szakkadikus szemmozgással; a ventralis és a medialis részek a tárgyakra 

kézzel történő rámutatással és azok elérésének vizuális kontrolljával hozhatók összefüggésbe. 

Az anterior terület a kézmozgások manipulációjával és a fogással, míg a caudalis rész a térlátás 

mélységi feldolgozásával hozható összefüggésbe (Grefkes and Fink, 2005), ám mindegyik 

kapcsolatban áll a frontalis lebeny végrehajtó kontrolljával is. 

Az intraparietalis sulcus feltételezhetően szerepet játszik a szimbolikus száminformációk 

feldolgozásában (többek közt alapvető nagyság-meghatározásokban; számfogalmak 

interpretációiban és számítások végzésében is), valamint a téri-vizuális munkamemóriában 

(Dehaene et al., 2004). Delazer (Delazer et al., 2003) eredményei is, fMRI vizsgálatuk során 

könnyebb számolási feladatok alkalmával bilateralisan, nehezebbek esetében a domináns (bal) 

féltekei részben találtak nagyobb aktivációt.  

 

8.2 NEURÁLIS OSZCILLÁCIÓKON ALAPULÓ NEUROKOGNITÍV FUNKCIONÁLIS 

HÁLÓZATOK  

A számolással kapcsolatban néhány agyterületnek kitüntetett szerepe van. A funkciójukat több 

tanulmány is vizsgálta már, de a patológiás eredetű funkcióvesztésekből is lehet rájuk 

következetni. A domináns féltekei parietalis lebeny a számértelmezésben és az 

(alap)műveletek végzésében játszhat szerepet, míg a szubdomináns jobb oldal felel a számolás 

konstruktív komponenseinek biztosításáért. Az occipitalis lebeny a vizuális szám- és 

számmanipulációs ingerek dekódolásáért felelős. A frontalis lebeny fontos szerepet tölt be a 

munkamemória erőforrásainak biztosításában, a döntéshozatalban, a szelekcióban és egyéb 

döntési-, valamint az összetett számolási folyamatokban. A domináns féltekei temporalis 

lebeny a verbális- és akusztikus percepcióban és az emlékezeti folyamatokban tölt be fontos 

szerepet (Dehaene et al., 2004). Mindemellett a számolási képességek természetesen a 
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verbális- (beszéd, olvasás, írás), a memória-, a figyelmi és a téri feldolgozás folyamataitól 

elválaszthatatlanok, önmagukban nem értelmezhetők. Abban a legtöbb tanulmány egyet ért, 

hogy általánosságban az egyszerű összeadás és szorzás, valamint a pontos és komplex 

számolási feladatok a domináns féltekei parietalis lebeny alsó részéhez kötődnek, míg a 

kivonásoknál kis fokú jobb alsó parietalis dominancia észlelhető (Márkus, 2007).   

 

8.2.1 NEURÁLIS OSZCILLÁCIÓK 

Az EEG-ben megfigyelhető ritmusos oszcillációk többnyire mindkét féltekének megfelelően, 

szimmetrikusan jelennek meg, excitátoros (serkentő) neuronális körök működésének 

tulajdoníthatók, melyek között általában rekurzív kapcsolatok állnak fenn. Funkcionálisan 

szignifikáns ritmusok akkor regisztrálhatók, amikor valamilyen ritmuskeltő hatás jelentős 

számú neuront tüzelésre késztet, majd akciós potenciáljaik nagyjából egy időben csengenek le. 

E ritmuskeltés nem csak a tüzelő neuronokat jelöli ki, hanem információt is kódol az általa 

meghatározott, egy időben tüzelő neuronok mintázatával, ám emellett az 

információkódolásban valószínűleg fontos szerepet játszik a tüzelési mintázat pontos időzítést 

garantáló fázisa is. Az így létrejött ritmusokat frekvenciahatárok használatával karakterizáljuk, 

azok fontos szerephez jutnak az EEG-ben.  

A dolgozat fókuszában a theta oszcilláció áll, azonban tudományos közlemények más ritmusos 

tevékenységek számolással összefüggő szerepét is tárgyalták már. Ezek mindegyike 

kapcsolatba hozható más mentális állapotokkal és a kogníció egyéb területeivel is, azonban 

részletes áttekintésükre jelen dolgozat keretein belül nem vállalkozom. Fontos viszont 

megemlíteni azokat az eredményeket, melyek mentális aritmetikai feladatokhoz kapcsolhatják 

a ritmusokat. Így például felnőttek esetén frontalis delta teljesítményemelkedést talált 

Harmony (Harmony et al., 1996) számolási feladat vizsgálata során, mely jelentkezhet más, a 

frontalis lebeny működéséhez kötődő folyamat esetében is. Az alpha frekvenciát többen az 

információfeldolgozás és memóriateljesítmény sebességének függvényeként is számon tartják, 

ahol a magasabb kognitív teljesítményhez alpha többlet társul (Klimesch, 1999). 

Feltételezhető, hogy alpha generátorok találhatók az agy több területének megfelelően, -

például a thalamo-cortikalis körökön kívül a hippocampo-cortikalis kapcsolatok amiből az 

következik, hogy nem egyetlen struktúra, hanem egy elosztott rendszer működése mérhető 10 

Hz körüli teljesítménnyel.  

A jórészt frontocentralisan elvezethető beta oszcilláció sok más mellett figyelmi feladatokkal 

összefüggően is regisztrálható. Egyes tanulmányok [(Stam et al., 2002) és (McEvoy et al., 

2001)], idősek munkamemória-terhelésével járó feladatokkal kapcsolatos beta szinkronizáció 

növekedését írták le.  
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A gamma tartományt az információfeldolgozás (percepció) alapjaként szolgáló 

neuroncsoportok közti szinkronizáció biztosítása (Sauseng et al., 2010) miatt kell megemlíteni 

számolási feladatok kapcsán. Azonban más vélekedés szerint a gamma tartomány ritmikus 

tevékenysége gátlásként funkcionál, mely szorosan együttműködik az információ kódolásával 

és a neokortex bizonyos részeiben zajló neurofiziológiai működésekkel (Micheloyannis et al., 

2002), ám e tekintetben is fontos lehet a mentális aritmetika folyamatainak szempontjából. A 

theta hullámok egészséges elvezetésben, normál körülmények között is láthatók, frekvenciájuk 

4-8 Hz (melyet korábban hangsúlytalanul, a delta és az alpha hullámok köztes frekvenciájaként, 

csak 4-7 Hz között definiáltak). Amplitúdójuk akár 50-150 μV is lehet.  

Nevük korábban vélt eredetük alapján a thalamus-ra utal. Állatkísérletes adatok alapján 

feltételezhető, hogy az EEG oszcillatorikus összetevőjeként számon tartott theta tevékenység 

hippocampalis eredetű, (Klimesch, 1999). Klimesch azt is kifejti, hogy a hosszú távú memória 

fenntartásában, valamint az új információk kódolásában is fontos szerepe van, azonban 

kapcsolata a humán kognitív működéssel máig kutatás tárgyát képezi. A szerző szerint fázisos 

és tónusos típusa is jelen lehet az EEG-ben, melyek más-más funkcióval bírnak és generátoraik 

sem azonosak. A fázisos theta valamilyen esemény hatására figyelhető meg, időben jól körülírt, 

elsősorban frontalisan jelentkező. Ezzel ellentétben a tónusos theta folyamatosan, jóval 

kiterjedtebb téri eloszlással van jelen (bővebben ld. később).  

Hasonló tevékenység figyelhető meg gyors szemmozgással járó (REM) alvás esetén, melynek 

jelalakja nem szinuszos, hanem fűrészfog-szerű. A jelenség fronto-centralis maximumokkal bír, 

2-6 Hz közötti frekvencián mérhető, tehát nem azonosítható a később részletesen bemutatott 

elülső-középvonali thétával.  

Munkamemória-feladatokban frontalis theta teljesítmény- és szinkronizáció növekedés 

tapasztalható (ld. a vonatkozó fejezetet), mellyel a legújabb kutatások humán kísérletekben a 

frontalis, középvonali theta ritmust kapcsolják össze. Ezen felül figyelmi folyamatok, az 

információ- és érzelemkódolás velejárója.  

Emellett a theta tevékenység jelen van még 1-6 éves korig gyermekkorban, utána csökkenése 

tapasztalható a felnőtté válással, majd idős korra újra theta teljesítménytöbblet mutatkozhat.  

Az egészséges öregedéssel összefüggően a feladat releváns és a feladatoktól független theta 

jelenléte is változik az EEG-ben. Nyugalmi állapotban csökkenő teljesítményű thetát a 

munkamemória-folyamatokban megjelenő középvonali theta teljesítménycsökkenése is kíséri 

időseknél. Cummins és Finnigan (Cummins and Finnigan, 2007) rövidtávú memóriafeladatot 

vizsgálva felismerési és felidézési feladatnál is ilyen eredményekre jutott az idős csoportot 

fiatalokhoz hasonlítva, melyből arra következtettek, hogy az idősek terhelés hatására sem 

voltak képesek a fiatalokéhoz hasonló teljesítményt produkálni.  
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8.2.2 AZ AGYI FUNKCIONÁLIS HÁLÓZATOK ELEMZÉSE  

Az agy egy olyan komplex hálózatként fogható fel, mely sok szinten, különböző 

megközelítésekkel vizsgálható. Ezek közül az egyik hatékony és kiemelkedő aspektus a gráfoké, 

melyek segítségével különböző strukturális és funkcionális modellek, valamint ezek változásai 

térképezhetők fel. Mindezek mellett a hálózati topológiát tekintve az agyban felépülő 

integrációs és szegregációs információfeldolgozási mechanizmusok is vizsgálhatók, melyek e 

szerveződéseket hatékony információ feldolgozó rendszerré teszik. 

A gráf egy hálózat matematikai reprezentációja, csomópontokból (csúcsokból) és köztük futó 

„utakból” (élekből) épül fel (4. ábra, ahol A egy hosszú utakkal és sok helyi kapcsolattal bíró 

rendezett-; B egy rövid utakkal és sok helyi kapcsolattal rendelkező „small world jellegű”-, míg 

C egy véletlenszerűen rendezett hálózatot ábrázol). Utóbbiak lehetnek egyenrangúak 

(„súlyozatlan gráf”) -ahol az él meglétét vagy hiányát vizsgálják-, vagy valamilyen rangsor 

szerintiek („súlyozott gráf”). A második megközelítés egyik főbb előnye az, hogy súlyozott 

gráfok használatával a funkcionális kapcsolatelemzés úgy végezhető el, hogy annak során az 

egyes csomópontok (elektródok) közti kapcsolatok erőssége a számítás minden lépése során 

tekintetbe vehető.  

Az agy hálózati vizsgálatainak megalapozottságát MRI vizsgálatok is bizonyították, a strukturális 

és funkcionális elemzések komplex és hierarchikus hálózat képét vetítik elénk [a témában pl. 

(Dehaene et al., 2004), (Mizuhara et al., 2005), (Fehr et al., 2007)]. Mindezt kiegészítették a 

modern hálózatelmélet „small world” (Watts and Strogatz, 1998) és „scale-free” (Barabási, 

2009) nézőpontjai, melyek egzakt, kvantitatív mérőszámaikkal alkalmas elméleti hátteret adtak 

az agy ilyen irányú vizsgálatainak. Mindezeket kombinálva nemlineáris-, vagy a 

fázisváltozásokra érzékeny módszerekkel az egyes agyterületek közti kommunikáció –jó idői 

felbontású módszerekkel- hatékonyan vizsgálható, ugyanis a hálózat matematikai leírása, 

annak hierarchiája az ilyen típusú adatokból kinyerhető. Mindehhez szükség van egy olyan 

módszerre, amely alkalmas a hálózat elemei közti kommunikáció leírására, karakterizálására, 

mérésére. Ennek köszönhetően lehetőség nyílik az összes csomópont –EEG esetében az 

elektródok- páronkénti vizsgálatára, a köztük fennálló strukturális és funkcionális kapcsolatok 

leírására. 
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4. ÁBRA 

A funkcionális kapcsolat statisztikai összefüggésre utal, melyet jelen esetben területek között 

értelmezünk és gráfokkal vizsgálunk. Sok eljárás létezik, melyek alkalmasak bizonyos területek 

felett rögzített idősorok funkcionális kapcsolatok elemzésére, ezek közül némelyek 

fáziselemzéssel (a Hilbert transzformáció alapján) képesek feltárni lineáris, vagy akár 

nemlineáris változásokat is (Rosenblum et al., 1996). Más módszerek az idősorból rekonstruált 

attraktorok mérhető, generalizált szinkronizáción alapulnak (Stam & van Dijk, 2002). A régiók 

közötti funkcionális kapcsolatok frekvenciasávonként különbözők lehetnek, a távolság és az 

adott frekvenciasáv helyi teljesítménye egyaránt befolyásolhatja őket (Stam & van Straaten, 

2012), továbbá viselkedéses és kognitív tényezők is alakíthatják.  

Jelen dolgozatban a gráfelméleti számításokat PLI-vel súlyozott gráfok vizsgálatára alapozom, 

melynek előnye, hogy kiküszöböli a volumnevezetés, vagy más, a közös forrásból származó 

jelek által okozott problémákat, és invariáns az elvezetett jelek amplitúdójára (Stam, Nolte, & 

Daffertshofer, 2007). A művelet kezdetén az EEG idősorokban –a szűrés, darabolás és 

műtermékmentesítés után a számított fázisszinkronizációs értékeket tekintve- rendelkezésre 

áll egy W kapcsolati mátrix, mely elektródszám × elektródszám méretű, páronkénti 

szinkronizációs értékeket tartalmaz. Soraiban egy-egy elektródhoz köthető elektródszám-1 (az 

elektród szinkronizációja önmagával természetesen 1, ezért ez az érték figyelmen kívül 

hagyandó) oszlopnyi fázisszinkronizációs (PLI) érték áll, úgy, hogy a wij információt tartalmaz a 

vizsgált elektródpár (i és j) kapcsolatáról, mely a csomópontok közti kapcsolat erőssége. (A 

korábban leírtak alapján egy pozícióban található PLI érték annál magasabb, minél inkább 

állandó a fáziskülönbség a pozíciónak megfelelő két elektród között.) A PLI értékekkel tehát a 

hálózaton belüli tevékenység mérhető, mely egyúttal a hálózat elemei közti kommunikációt is 

leírja, a fenti páronkénti kapcsolati erősségeket tartalmazó kapcsolati mátrix-szal.   

A legegyszerűbb vizsgálatokban a mátrixot egy küszöbérték (K, az egy csomópontba befutó 

élek átlagos száma) alapján kell átalakítani, úgy, hogy ezt követően az a legerősebb (itt: 

legmagasabb PLI érték) K *elektródszámnyi értéket tartalmazza csupán, a küszöb alatt minden 

értéket nullázni szükséges. Az így létrejövő kapcsolati mátrix alapján lehetséges, hogy egy 
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elektród sok másikkal is kapcsolatban legyen, azonban előfordulhatnak leszakadó 

csomópontok is, melyek nem állnak kapcsolatban más elektródokkal. Az így számított C és L 

értékeket több vizsgálatban is [pl. (Dimitriadis et al., 2010b)] a gráf csomópontjaival 

összevethető méretű (pl. 50 csomópont) véletlenszerűen szervezett (szurrogátumos) hálózat 

adataival hasonlítják össze, esetleg normálják.  

Emellett természetesen lehetőség van a minimális feszítő fa (MFF) (ld. 1. számú melléklet) 

alapján kiküszöbölve a küszöbérték választás problémáját, vagy más módon komplex, 

hierarchikus-modulos megközelítésben is vizsgálni a különböző agyi hálózatokat, ahol a 

modulok vagy klaszterek egymással erősen összekötött csomópontokból épülnek fel. E 

hálózatok gyakran hierarchikusan szervezettek, valamilyen gerinc(ek) mentén felfűzött, 

összekapcsolt csomópontokkal írhatók le. Ezek segítségével a funkcionális és strukturális 

hálózati kapcsolatok és kvantitatív módon elemezhetők. Alternatívaként a hálózat 

vizsgálatához a jelek forrása is felhasználható, azonban a tömegvezetésből és az egyes téri 

interferenciákból adódó problémákat ez sem képes maradéktalanul orvosolni.  

A gráfok közvetlenül összekapcsolt csúcsai az ún. „szomszédok”, míg magas fokszámú 

csomópontokat huboknak nevezik, melyek az agyban központi szerepűek, az információfolyam 

állomásaiként az integrációs mechanizmusok alappillérei. Mindezek különböző szempontok 

szerint karakterizálhatók. A legegyszerűbb mutatók klaszter koefficiens (C) és az úthossz (L). 

Előbbi annak a valószínűségéről ad információt, hogy egy adott csomópont szomszédjaihoz 

milyen valószínűséggel kapcsolódik, azaz a gráfon belül meglévő háromszögekre reflektál, ahol 

a háromszögek olyan három éllel rendelkező teljes részgráfok, mely a hibatűrést és a gráf 

robusztusságát garantálják. Utóbbi pedig két csúcs közötti legrövidebb (átlagos) úthosszt jelöli. 

Nem minden csomópont egyforma jelentőségű a hálózaton belül, ennek kezelésére 

gráfelméleti mutatók számíthatók többek között a gráf csomópontjainak kiinduló (vagy befutó) 

élek számából, mely a fokszám. Ez a mérőszám a csomópontok fontosságára reflektál. A gráf 

átmérője a benne megtalálható két csomópont közötti legtöbb útból álló legrövidebb út, mely 

elsősorban a hálózat integrációjának mutatója. Az excentricitás egy referenciacsúcsból bármely 

másik csúcsba futó legtöbb élből álló legrövidebb út. Egy meghatározott csúcson, vagy élen 

átfutó legrövidebb utak hányada a központiság (betweenness centrality, BC). 

A fenti mutatók számításának módszerét Stam és munkatársainak (Stam et al., 2009) szakcikke 

alapján tárgyalom részletesebben dolgozatom 1. számú mellékletében. 

A gráfok topológiájában a rendezett hálózatok erősen klaszterezettek, nagy úthosszokkal; a 

véletlenszerűen rendezett hálózatok ezzel szemben kevésbé klaszterezettek, rövid úthosszal. A 

fenti két típus nem reprezentálja jól a valódi agyi hálózatokat. Watts és Strogatz (Watts and 

Strogatz, 1998) javasolták a „small world” („kis világ”) hálózatok bevezetését, melyek a magas 
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klaszterezettség mellett rövid úthosszal bírnak, tehát megengedik a lokális szegregációt és a 

globális integrációt, így biztosítva optimális szervezettséget az információfeldolgozás 

feladataihoz. Az agy ilyen szervezettségét modern hálózatelemzéses vizsgálatok is 

alátámasztották, azonban például idősek hálózati topológiája innen a véletlenszerűen 

rendezett irányba tolódhat [ld. (Stam and van Straaten, 2012) összefoglalója]. Az erős 

klaszterezettség megengedi a szegregációt, kedvez a helyi integritásnak.  

Természetesen az agyi hálózatok más leírása (ilyen a „scale free” modell, ahol a gráfon belüli 

kapcsolatokat néhány fontos csomópontból származtatják) is magyarázhat bizonyos 

jelenségeket, azonban ezek nem mindig konzisztensek a jelen dolgozatban használt 

megközelítéssel (ld. pl. (Barabási, 2009)). A „scale free” jellegű hálózatok inkább kiegészítői, 

mintsem ellentettei a „small world” típusúaknak, de kétségtelen, hogy a modern gráfelmélet, 

vagy az idegtudomány nem találta meg a pontos átjárást a kettő között. Egyik modell sem 

redukálható a másikká, bizonyos tulajdonságok (az agy makroszkopikusan szociális hálózati 

jellegeket mutat) magyarázatára csak egyikkel lehetséges csupán, emiatt szükségessé válhat 

egymás melletti alkalmazásuk (Stam and van Straaten, 2012). 

A következő lépcsőfok az integráció vizsgálata, ahol a legrövidebb úthossz mellett a gráf 

átmérőjét (a leghosszabb úttal) és a kapcsolati mátrix legnagyobb sajátértékét is tekintetbe kell 

venni. Ezen felül végezhetők elemzések a csúcsok fontosságát vagy a gráf topológiát is 

tekintetbe véve. Utóbbi esetben a gráfok, mint modulokból felépülő egységek jelennek meg a 

vizsgálatokban. Mágneses rezonancia elemzések kimutatták, hogy az emberi agy 5-6 modulra 

osztható, melyek az egyes funkcionális alrendszereknek feleltethetők meg, míg időseknél ezen 

modulok száma csökkenhet (Stam and van Straaten, 2012).  

A modulokon belül természetesen nem minden csomópont bír ugyanakkora jelentőséggel. Egy 

alternatív megközelítés, a MFF konstrukció alapján [melyet Stam és van Straaten (Stam and 

van Straaten, 2012) közleménye alapján kívánok bemutatni], az eredeti gráfból egy olyan 

részgráf (fa) létrehozása a cél, mely nem tartalmaz köröket, hurkokat és az eredeti gráf minden 

csomópontját pontosan egyszer foglalja magába, ennél eggyel kevesebb él konstruálásával. A 

módszer előnye, hogy közvetlen összehasonlítást tesz lehetővé csoportok között és egzakt 

módon leírja a hálózati topológiát. Ezzel kiküszöböli a kezdeti érték problémákat (ld. 

szurrogátumos összevetés), valamint a szubjektív módszertani elemeket, mint a nehezen 

magyarázható (tetszőleges) küszöbérték választásokat is. Emellett a hálózat jóval kevesebb út 

felhasználásával is hatékonyan reprezentálható, a vizsgálatot nem befolyásolja a hálózat 

mérete, a fokszám, vagy annak eloszlása. 
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9  AZ ARITMETIKAI FOLYAMATOK IDEGTUDOMÁNYI KORRELÁTUMAI  

Az előző fejezetekben láthattuk, amint Hitch (Hitch, 1978) úttörőként érvelt amellett, hogy a 

munkamemória központi szerepet játszik a mentális számolási feladatok elvégzésében. Azt 

azonban fontos megjegyezni, hogy a mentális aritmetika a feladat komplexitásától függően 

ezen felül több, magas szintű kognitív működéssel is korrelál, ilyenek például a nyelvi funkciók, 

a számfelismerés, az értékek számnagyságokhoz társítása vagy az intelligencia. Mindemellett a 

hosszú távú memóriában tárolt összefüggések reprezentációjára és felidézésére is szükség van, 

melynek köszönhetően a számolási műveletek során a „klasszikus” parietalis területeken kívül 

olyan hálózatok is aktiválódnak, melyek a fenti, nem kifejezetten szám-manipulációs 

funkciókhoz köthetők. A következő fejezetben a vonatkozó irodalmi eredményeket tekintjük 

át. 

 

9.1 SPEKTRÁLIS TELJESÍTMÉNYELEMZÉS  

Dolce és Waldeier (Dolce and Waldeier, 1974) korán vizsgálta mentális aritmetika spektrális 

hatásait emberi EEG-n. Fiatal felnőtteknek (átlagéletkor: 28 év) nyugalmi EEG rögzítése és 

olvasás után 170 aritmetikai probléma közül a lehető legtöbbet meg kellett oldani. A szerzők e 

feladatok közben a nyugalmi helyzethez képest delta (0,5-3 Hz) és theta (4-7 Hz) sávban 

emelkedő, alpha (8-12 Hz) sávban csökkenő teljesítményt találtak. A korai ismereteknek 

megfelelően a theta emelkedést az érzelmi szint változásával, a delta tevékenységnövekedést 

pedig annak a gátlásnak tulajdonították, mely az irreleváns információk kiszűrésével segíti a 

feladatmegoldást és így a számolással összefüggőek tekintették. 

Earle (Earle, 1985) nehezedő aritmetikai (szorzási) feladat hatását vizsgálta az alpha sávban 

fiatal (25,3 év átlagéletkor) felnőtteken. A bal féltekében, a szorzások nehézségével emelkedő 

alpha teljesítményt talált, ám ez a legnehezebb feladatokban csökkenéssé változott. A szerző 

ezen eredmények alapján kizárta a stratégiák spektrális teljesítményt befolyásoló hatását, 

azonban megjegyezte, hogy eredményeit a stratégiák váltakozása befolyásolhatta. Emellett 

teljesítménycsoportok felállításával a jobban teljesítőknél nagyobb (bal oldali) alpha 

teljesítménynövekedést írt le.  

Az irodalomban hamar megjelent az a koncepció, miszerint az aritmetikai problémák 

megoldásában a jobb (subdomináns) agyféltekének is fontos szerepe van, így Earle és 

munkatársai (Earle et al., 1996) az EEG alpha és theta tevékenységet vizsgálták olyan feladat 

során, amikor aritmetikai összefüggések felidézésére, majd hiányzó műveleti jelek 

megadásával egyenletek megoldására kértek egyetemistákat. Vizsgálatuk megerősítette e 
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hipotézist, mely szerint az alpha1 (7-9,81 Hz) jobb oldalon szignifikánsan alacsonyabb 

teljesítményt mutatott az egyenletmegoldásnál, mint a felidézésnél. Ennek magyarázata a 

területen belül mérhető teljesítménynövekedés, és az ezzel járó alpha deszinkronizáció lehet. 

Továbbá a theta teljesítmény ugyanilyen összehasonlításban domináns (bal) oldalon volt 

magasabb. A szerzők álláspontja szerint a számolás bal féltekéhez kötődő tevékenységként 

megjelenik a theta változásokban, ám megjegyezték, hogy eredményeiket itt is befolyásolhatta 

a stratégiák váltogatása. 

Fernández és munkatársai (Fernández et al., 1995) spektrális elemzésnek vetettek alá olyan 

EEG szakaszokat, melyeket 19-35 éves felnőtteknél regisztráltak matematikai feladatok (úgy, 

mint számolvasás, aritmetikai szimbólumok felismerése kivonás és tört számok összeadása) 

végzése közben. Delta sávban (1,5-3,5 Hz) spektrális teljesítményemelkedést, míg alpha sávban 

csökkenést találtak a skalpon minden feladat során, melyeket frontalisan theta (3,5-7,5 Hz) 

teljesítményemelkedés kísért az összeadások alkalmával. Ezeket több korábbi tanulmány 

eredményével is párhuzamba állították, a delta növekedést így a koncentrációval magyarázták. 

A szerzők leírták azt is, hogy a legnehezebb feladat során jelentkező theta növekedés a 

feladatnehézség jó indikátora, így a sáv mutatja az érzelmi szint mellett a feladatnehézség 

változásait is.  

A kutatócsoport további vizsgálatokat is közölt a témában [pl. (Harmony et al., 1996)], ahol a 

„belső figyelmi feldolgozás” és a delta sáv kapcsolatát vizsgálták matematikai feladatokban. Az 

ilyen frekvenciatartományban végzett elemzéseket elsősorban a sávon jelentkező műtermékes 

szakaszok kiszűrése nehezíti, ennek ellenére szerzők a mentális erőfeszítéssel és a 

feladatnehézséggel korreláló változásokat vártak egy olyan feladathelyzetben, ahol fiatal 

felnőtteknek (22-32 év) nehéz összeadási és osztási műveletsort kellett elvégezni. 

Kontrollhelyzetként hasonló elrendezésű, nem matematikai jelek passzív megtekintését 

használták. Szelektíven a feladathelyzetre növekedő delta és theta -valamint a nehezedő 

feladattal tovább növekedő delta teljesítményt, továbbá mindkét helyzetben csökkenő alpha 

(7,02; 8,58 Hz) teljesítményt találtak, melyet a koncentráció és a mentális erőfeszítés 

velejárójaként aposztrofáltak. Hasonló eredményeket írt le Sato és Sai is (Sato and Sai, 2010) 

akik fiatal felnőtteken (átlagéletkor: 21,2 év) vizsgálták a kreatív problémamegoldás 

képességét, többek közt matematikai feladatmegoldással. Eredményeik azt mutatták, hogy az 

alpha (10-12 és 12-14 Hz) sávban emelkedett teljesítmény a frontalis és centralis területeken, 

melyet problémamegoldás és a kreativitás mutatójaként értelmeztek. Mitra (Mitra, 2011) 

szintén matematikai feladatok megoldását és zenehallgatást hasonlított össze nyitott és 

csukott szemes nyugalmi EEG-vel. Fiatal felnőtteknél az összeadási és szorzási feladat során 

csökkenő alpha (8-13 Hz) teljesítményt talált, melynek oka a korábban tárgyaltakkal 

megegyezhet. 
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Harmony és munkatársai (Harmony et al., 1999) a korábban ismertetett (Harmony et al., 1996) 

feladatot alapul véve theta (3,9 és 5,46 Hz) sávban, frekvenciasáv-alapú EEG vizsgálatokkal 

találtak feladat specifikus változásokat. Ez alapján a 3,9 Hz-es összetevő maximális aktivációját 

a bal gyrus frontalis inferiorban, míg az 5,46 Hz-esét a jobb prefrontalis területen határozták 

meg. A Broca terület szerepe a beszédképzésben vitathatatlan, a szerzők viszont ennél tovább 

mentek: a 3,9 Hz-es tevékenység kapcsán a belső feldolgozáshoz kötődő, tárolt 

összefüggéseket felidéző „belső” beszédet kapcsolták eredményükhöz.  Emellett az 5,46 Hz-en 

talált, dorsolateralis-prefrontalis teljesítménymaximumot a figyelemhez társították. Az theta 

sáv alsó határához közeli frekvenciákon talált további interakciók alapján a szerzők 

hangsúlyozták a sáv szerepét a mentális erőfeszítés során szükségessé váló gátló funkciókban 

is.  

További vizsgálatokban Harmony kutatócsoportjával (Harmony et al., 2004) kísérletet tett fiatal 

felnőttek EEG forrásainak feltérképezésére (VARETA) verbális- (számnevek listájának 

megjegyzése), téri munkamemória (számok pozíciójának memorizálása) és számolási feladat 

(felvillanó számok összeadása) során.  Delta sávban frontalis teljesítménynövekedést találtak 

1,56 Hz-en a verbális és a téri munkamemória feladatban is. Emellett 2,34; 3,12; 3,9 Hz-en a 

vizuális munkamemória és a számolás eredményei hasonlóak voltak: a bal oldali frontalis 

teljesítményemelkedés munkamemória hatást mutatott, mely az elülső cingularis kéreg és a 

frontalis lebeny aktivált működésére utalt. Korábbi (Harmony et al., 1996) eredményeik 

alapján mindezt a szerzők a belső feldolgozás figyelmi függvényeként magyarázták. Theta 

sávban további (5,46; 6,24 Hz) számolás-specifikus eredményeket találtak, mely a figyelmi 

végrehajtó folyamatokkal, memóriaterheléssel, az új információk kódolásával, valamint a 

feldolgozási sebességgel, és –teljesítménnyel függhet össze. 

 

9.2 FUNKCIONÁLIS KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK EREDMÉNYEI 

9.2.1 SZÁMFELDOLGOZÁS 

Dehaene (Dehaene et al., 1999) és munkatársai is érveltek a számolás nyelvfüggősége mellett, 

melyet kétnyelvű (oroszul és angolul is beszélő) csoporttal végzett vizsgálatokkal kívántak 

alátámasztani úgy, hogy a résztvevőknek két kétjegyű szám becsült összegét kellett válaszul 

adni. Az eredmények viselkedéses szinten a korábbi megfigyeléseket támasztották alá. Ezek 

szerint gyakorlás után a személyek azon a nyelven válaszoltak gyorsabban, amelyen a 

feladatbeli járatosságukat szerezték. A párhuzamosan rögzített fMRI adatok alapján a nyelvvel 

összefüggő területeken (bal angularis gyrus, elülső cingularis régión kívül a jobb angularis 

gyrus-ban is, továbbá bal oldalon, a frontalis lebeny bal alsó részében, a cingularis gyrus-ban, a 
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bal precuneus-ban és a jobb parieto-occipitalis sulcus-ban, találtak megváltozott aktivációt, 

melyet a szerzők olyan hálózatként azonosítottak, amely az összeadási műveletek verbális 

asszociációiért felelős.  

A számfeldolgozással kapcsolatban több tanulmány tárgyalta a domináns oldali parietalis 

lebeny bal felső részének fontos szerepét, továbbá leírták, hogy egyszerű kalkulációknál 

(összeadás, sorozatos kivonás) szintén e terület aktiválódik. Miután sok szerző beszámolt ilyen 

helyzetekben jobb (subdomináns) oldalon megfigyelt növekedésről is, Chochon és munkatársai 

(Chochon et al., 1999) a bal és jobb oldal különbségeit is megvizsgálták. Feladathelyzetükben 

20 és 30 év közötti fiatal felnőttektől kértek egyjegyű számokkal végzett számmegnevezést 

(kontroll), -összehasonlítást, szorzást és kivonást. Funkcionális képalkotó eljárással bilaterális, 

parietalis, frontalis és elülső cingularis területek alkotta hálózatot találtak a 

számösszehasonlítás, szorzás és kivonás során. Ebben az intraparietalis sulcus, a postcentralis 

gyrus, az alsó- (Br 44/45), dorsolaterális- (Br 46/9) és a felső frontalis gyrus, valamint a sub- és 

premotoros területek voltak aktívak. A szerzők megállapították, hogy annak ellenére, hogy e 

hálózat bilaterális, a két féltekében található elemek valószínűleg nem azonos szerepűek. 

Ennek megfelelően például mindkét oldali parietalis terület szerephez jut a mennyiségek 

manipulációja során, mégis csak a bal oldal végzi ezek nyelvi megfeleltetését. A szerzők 

megjegyezték továbbá, hogy a kivonás során szükség volt belső mennyiségi manipulációra, 

majd az eredmény megnevezésére is, így mindkét oldali parietalis terület közreműködése 

fontos az eredmény kiszámítása során. 

A legfrissebb tanulmányok számokkal kapcsolatos feldolgozás vizsgálatakor az intraparietalis 

sulcus emelkedett aktivációjáról számoltak be, melyek mellett kiemelték a precentralis és az 

alsó (pre)frontalis területek matematikai feldolgozásbeli szerepét is. Dehaene és munkatársai 

(Dehaene et al., 2004) a vizuális számbemenet feldolgozását úgy írták le, hogy az inger 

megjelenésekor (pl. 5-3) a jobb és bal féltekében a vizuális számformátumnak megfelelően a 

gyrus fusiformis, majd a mennyiségi reprezentációnak betudhatóan a intraparietalis sulcus 

horizontális része aktiválódik. Ezzel párhuzamosan a domináns (bal) féltekében a tárolt 

összefüggések felidézése folyik, amit követően a verbális reprezentációk aktiválják az angularis 

gyrust (és párhuzamosan a mennyiségi reprezentációkat). A nagyságreprezentációkért 

valószínűleg mindkét félteke parietalis régiói felelnek és automatikusan aktiválódnak olyan 

ingerekkel, amelyek számokat, becslést, számösszehasonlítást tartalmaznak. Továbbá az arab 

és egyéb írott számok bilaterálisan az alsó occipitalis régiók, míg a kimondott számnevek a bal 

perisylvius-nak megfelelő régióban tapasztalható emelkedett működését okozzák. Utóbbi 

terület felelős valószínűleg a bazális ganglionok struktúráiban tárolt összefüggések elérésért is. 

A válaszadás (fonológiai kimenet) továbbá a gyrus frontalis inferiorral kapcsolható össze.  
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9.2.2 MŰVELETSPECIFIKUS EREDMÉNYEK 

Mizuhara és kutatócsoportja (Mizuhara et al., 2005) szimultán rögzített EEG és fMRI adatokat 

21 és 35 év közötti fiatal felnőttekről, akik sorozatos kivonást végeztek fejben. 4-8 Hz-es theta 

tartományban és 14 Hz-en (bár az irodalomban nem általános, de a szerzők ezt beta 

tartományhoz tartozónak tekintik) domináns, fázisszinkronizáció megjelenéséről számoltak be. 

Emellett a 14 Hz-es aktivációja a BOLD válasz emelkedésével is együtt járt mindkét félteke 

parietalis területein. Újabb vizsgálataik feltártak egy olyan hálózatot, amely ezen a frekvencián 

az egyes féltekék különböző területeit (bal angularis gyrus-jobb oldali parietalis gyrus felső 

része) illetve a jobb féltekén belül a dorsolateralis- prefrontalis kérget, a jobb felső temporalis 

kéreggel és a putamennel kötötte össze. Mindezek arra a megállapításra vezették a kutatókat, 

hogy a 14 Hz körüli fázisszinkronizáció a mentális erőfeszítésbe (itt a számolás mellett a téri 

munkamemória figyelmi kontrollját is ideértik) bevont távoli területek lokális neuronális 

tevékenységeinek összekapcsolója. 

Fehr és munkatársai (Fehr et al., 2007) fMRI-vel kerestek olyan agyi régiókat, melyek 

különböző számolási feladatok (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) során együttesen 

aktiválódnak. Fiatal felnőttek (26,8 év átlagéletkor) esetében minden egyszerű, egyjegyű 

számokkal végzett feladatban aktivációt találtak a jobb féltekei parietalis terület alsó 

(precuneus), továbbá a jobb felső-, és középső része is. Többjegyű számok összeadásánál 

ezeken felül mindkét féltekében a frontalis, temporalis, occipitalis lebenyben és a bal oldali 

parietalis területek alsó részén; kivonásnál bilaterálisan frontalisan az alsó parietalis régióban, 

a hátsó cinguláris területnek megfelelően, és centralisan a thalamus-ban valamint a kérges 

testnek (corpus callosum) megfelelően változott meg a BOLD jel. Bonyolult szorzásnál 

frontalisan, bal oldalon a thalamus területén és parahippocampalis régióban, továbbá a 

jobboldali gyrus fusiformis-ban, míg osztásnál mindkét féltekén frontalisan és az alsó parietalis 

területeken, továbbá a kérges test jobb oldalán mutatkozott emelkedett anyagcserére utaló 

aktiváció. Yi-Rong és munkatársai (Yi-Rong et al., 2011) hasonlóan, könnyebb (egyjegyű 

számok) és nehezebb (többjegyű számok) összeadási és kivonási feladatok helyességének 

ellenőrzésével végeztek fMRI vizsgálatot fiatal felnőtteken (24,25 év átlagéletkor). Elemzéseik 

megerősítették a már korábban tárgyaltakat, miszerint a nehéz feladatok hatására néhány 

kéreg alatti struktúra mellett a parietalis lebeny alsó része, a precuneus, a frontalis lebeny alsó 

része és az occipitalis lebeny alsó része aktív mindkét féltekén. Továbbá az összeadás hatására 

inkább a fronto-parietalis, míg kivonáséra egy parieto-szubkortikális hálózat vált aktívvá. 

Eredményeik értelmezése során megemlítették a mentális számegyenes hatását, valamint azt 

is, hogy az összeadás jobban begyakorolt műveletnek számít Kínában (ahol a vizsgálat történt), 

így az eredmények nagy részét az alanyok fel is idézhették. 
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Rosenberg-Lee és kutatócsoportja (Rosenberg-Lee et al., 2011) is megerősítette fMRI 

vizsgálatukban az intraparietalis sulcus és az angularis gyrus szerepét számolási feladatokban. 

18 és 30 év közötti felnőttekkel végeztettek a négy alapművelettel kapcsolatos verifikációs 

feladatokat, melyeket számfelismeréshez hasonlítottak. Noha felfedtek művelet specifikus 

különbségeket, melyeket a felidézés, a számolás és az inverzió különböző mértékű használatát 

megkövetelő eljárásoknak tulajdonítottak, a kutatócsoport eredményei - a korábban e 

dolgozatban már tárgyaltakat tekintve- azoktól csupán a szorzásnál különböztek, ugyanis a 

tárolt összefüggések felidézéséhez nem a bal, hanem a jobb angularis gyrus 

aktivációnövekedését írták le. Az összeadást kivéve eredményeikben aktivációnövekedést 

találtak a bal oldali intraparietalis sulcus posterior területein, és deaktivációt a jobb oldali 

angularis gyrus posterior részében. 

 

9.2.3 SZÁMOLÁS MEGOSZTOTT FIGYELEMMEL 

A fNIRS (funkcionális Near Infrared Spectroscopy) az agyi oxigenizáció mértékének követésével 

jól alkalmazható olyan kettős helyzetek vizsgálatára is, ahol a mentális erőfeszítést például 

motoros feladat kíséri. A figyelem aritmetikai feladatok során betöltött szerepére már több 

tanulmány is felhívta a figyelmet [pl. (Stam et al., 1996); (Harmony et al., 1999)], így 

kézenfekvőnek tűnhet annak megosztását is vizsgálni. Ezt tette Mandrick és kutatócsoportja  

(Mandrick et al., 2013), amikor egy 28,3 év átlagéletkorú csoporttól folyamatos, sorozatos 

kivonás mellett a kísérletben résztvevőktől nem domináns kezük szorító mozgatást is kérték.  

Ennek hatására a számolási teljesítmény szignifikánsan romlott és a mozgás során mért 

erőkifejtés is növekedett. A kutatók ebből a figyelem megosztására és több erőforrás 

bevonására következettek. A mérhető dezoxyhemoglobin-változások ellenére a prefrontalis 

kéreg tevékenysége nem változott szignifikánsan (bár nehezebb feladat hatására a bal oldalán 

nagyobb változást mértek) az összetett és az egyszerű mozgásos feladat között, mely arra 

vezethető vissza, hogy a személyek nem tudtak több figyelmi kapacitást fordítani az összetett 

feladatra. 

 

9.2.4 SZÁMOLÁS VIZSGÁLATA FMRI-VEL EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS SORÁN 

A kognitív teljesítményt számos szempontból vizsgálták már korcsoportok között, azonban 

számolási helyzetekben viszonylag kevés az irodalmi adat arra vonatkozóan, amikor idősek és 

fiatalok teljesítmény-különbségeit próbálták meg feltárni. Van Impe és kutatócsoportja (Van 

Impe et al., 2011) erre tett kíséreltet, amikor körök rajzolása és meghatározott számhoz 3 
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hozzáadásával teljesíthető kettős feladattal idős (átlagéletkor: 68 év) és fiatal (átlagéletkor: 

25,2 év) csoport különbségeit vizsgálták fMRI-vel. Csupán a rajzolás során találtak magasabb 

BOLD választ az idősek frontoparietalis hálózatában, azonban regionális elemzések sem 

mutattak ki más különbséget a két csoport között. Mindebből a szerzők arra következtettek, 

hogy mindkét korosztály elegendő „erőforrással” bírt a (könnyű) feladatok teljesítéséhez. 

Fenntartották azonban annak a lehetőségét is, hogy az összeadási feladat felidézéssel is 

megoldható volt, így nem követelt nagy erőfeszítést. Emellett az értekezés korábbi 

megállapításaival összhangban a szerzők itt is megjegyezték, hogy az öregedés ezt a funkciót 

nem is befolyásolja jelentősen. 

 

9.3 KOMPLEXITÁS ÉS GRÁF ALAPÚ VIZSGÁLATOK  

Stam és munkatársai (Stam et al., 1996) folyamatos kivonás végzését kérték fiatal felnőttektől 

(átlagéletkor: 31,84 év), miközben az EEG nemlineáris összefüggéseit korrelációs dimenzió-

számítással vizsgálták. A kontroll (nyugalmi, csukott- és nyitott szemes) helyzethez képest 

növekvő mentális terheléssel együtt emelkedő korrelációs dimenzió-mutatót írtak le a frontalis 

középvonalon, illetve az occipitalis kéregnek megfelelően. Mindezt a számolási erőfeszítés 

mellett a figyelemmel és az információfeldolgozás folyamataival hozták összefüggésbe. 

Dimitriadis és kutatócsoportja (Dimitriadis et al., 2010a) fiatal felnőttekkel végeztettek 

számösszehasonlítási és kétjegyű szorzásos feladatokat, melyek alatt regisztrált EEG-t modern 

gráfelméleti módszerekkel elemezték. Korábbi irodalmi adatok alapján feltételezték, hogy a 

számolási műveletek nyelvi funkciókkal is összefügghetnek, melyek a perisylvius régió és a bal 

félteke aktivációját eredményezhetik. Emellett a gyrus frontalis inferior, az elülső cinguláris 

terület, valamint a parietalis lebeny bilaterális aktivációjának növekedését is keresték. A delta 

sávban mindkét feladat során több területnek megfelelően teljesítményváltozást találtak: a 

szorzások alkalmával az összehasonlításhoz képest bal féltekében emelkedett a delta sáv (2,34-

3,12) spektrális teljesítménye a temporalis, parietalis és occipitalis területen (3,12-3,9 Hz 

között a frontalis területen is). Továbbá a PLI alapon számított λ, γ,κ (klaszter koefficiens, 

úthossz és ezek arányai egymással, valamint véletlenszerű szurrogátumokkal) gráfelméleti 

mutatók is magasabbak voltak szorzás során mindkét alsávban, mely a kifejezettebb „small 

world” karakterisztikát jelentette. Mindezek valószínűleg a DMN deaktivációjára és a mentális 

feladatok során szükségessé váló magasabb figyelmi, koncentrációs folyamtokhoz köthető 

talamokortikális gátló hatásokra reflektáltak. 

Más közlemények arab számok feldolgozásával kapcsolatban egy kiterjedt parieto-occipitalis és 

az inzula jobb elülső területeit magába foglaló hálózatot és a gamma frekvenciasáv szerepét 
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emelték ki. Micheloyannis és munkatársai (Micheloyannis et al., 2002) több számolásos 

vizsgálatot is végeztek fiatal felnőtteken (átlagéletkor 23 év) egyszerű matematikai műveletek 

(pl. 8+3; 14-3) helyességének ellenőrzését használva ingerekként (a helyzet sok tekintetben 

hasonlított jelen dolgozat alapját képező számolási feladatokra), melyet álszavakkal és vizuális 

ingerekkel végzett műveletekkel hasonlítottak össze. Az abszolút spektrumban egyedül az 

alpha sávban (8-13 Hz) találtak szignifikáns csökkenést mindkét féltekének megfelelően, mely 

deszinkronizációra utalt és a mentális erőfeszítéssel volt arányos. A szerzők azonban 

megjegyzik azt is, hogy az aritmetikai feladatban számottevő amplitúdó emelkedést mértek 

gamma sávban, a jobb féltekének megfelelően. Az álszavakkal végzett feladat eredményei 

nagyban hasonlítottak a matematikaiakéra, ám a bal temporalis és a jobb parieto-occipitalis 

területeken mégis különböztek, melyet a szerzők egyrészt a bal temporalis lebeny verbális 

feldolgozásokban vállalt szerepének, másrészt az arab számokat feldolgozó parieto-occipitalis-

jobb inzuláris hálózatnak tulajdonítottak, noha nem zárják ki e két terület hasonló szerepét a 

feldolgozási folyamatokban sem. 

Az EEG adatok gráfelméleti vizsgálatai modern megközelítésnek számítanak, azonban az 

elemzett szakaszokon belül is lehetnek olyan változások a modellezett hálózatban, melyeket 

statikus állapotra építő elemzések nem képesek feltárni. Így egyes kutatások a neuronális 

hálózatok időben történő gyors átrendeződéseit hangsúlyozzák, ezeket elemezte Dimitriadis 

munkatársaival (Dimitriadis et al., 2010b). A vizsgálatban fiatal felnőttektől (átlag életkor 23 

év) számösszehasonlítást, illetve szorzások eredményének helyességellenőrzését kérték, és az 

adatokon PLI alapú gráfelemzést végeztek. A theta (4-8 Hz) sávban frontalisan, míg alpha2 (10-

13 Hz) sávban parietooccipitalisan időben állandóan jelen lévő hubokat (csomópontokat) 

találtak, ahol a matematikai erőfeszítés mellett előbbi a munkamemória terhelésre, utóbbi a 

vizuális figyelemre utalhat. A kutatócsoport (Dimitriadis et al., 2010a) tovább vizsgálta a 

matematikai műveletvégzéssel (itt számösszehasonlítás és kétjegyű számok szorzása) 

összefüggő, fMRI kutatásokban is jól körülírt, frontalis és parietalis területek, illetve a 

dominánsnak mondott bal félteke fáziskapcsolt viszonyait fiatal felnőtteknél. Álláspontjuk 

szerint a fázisszinkronizáció –mely thetától beta tartományig különböző területek között 

figyelhető meg- kitüntetett szerepű a különböző matematikai műveletek végzése során az 

egyes –különálló funkciójú- területek elkülönítésében és így az agy önszervező 

mechanizmusainak fontos leírója. 

Tewarie és munkatársai (Tewarie et al., 2014) gráfelméleti vizsgálatokat végeztek a MFF 

módszerre alapozva sclerosis multiplexben szenvedő betegek hálózati topológiájának 

feltérképezésére. Mindennek során bebizonyították, hogy a MFF módszere alkalmas az 

információfeldolgozó rendszerek fontos jellemzőinek kiemelésére és vizsgálatára. Továbbá azt 

találták, hogy a globális integráció az alpha2 (10-13 Hz) és a beta (13-30 Hz) tartományokban 
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csökkent, míg theta (4-8 Hz) tartományban nőtt az egészséges kontroll csoporthoz képest. 

Vizsgálataik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a fenti, alpha2 sávban bekövetkezett 

strukturális, hierarchikus változás összefüggésbe hozható a csökkent kognitív teljesítménnyel 

is. 

Boha és munkatársai (Boha et al., 2009) illetve Molnár és munkatársai (Molnár et al., 2009) 

összeadási feladat során kis dózisú alkohol hatását vizsgálták az EEG-re fiatalokon (22 év 

átlagéletkor) az összeadás és a munkamemória spektrálisan, Ω-komplexitással és 

szinkronizációs valószínűséggel mérhető mutatóin.  A jelen dolgozat alapját is adó helyzethez 

nagyon hasonlóan a személyek egy kétjegyű számot láttak, melyet négy egyjegyű szám 

követett. Az egyjegyűek összeadása után gombnyomással kellett jelezni, hogy az összeg kisebb 

vagy nagyobb-e, mint a kétjegyű szám; kontrollként az ingersor feladat nélküli megfelelője 

szolgált. Az itt irreleváns alkoholhatásbeli adatok ismertetésétől eltekintve a szerzők 

feladathoz kötődő szignifikáns theta (4-8 Hz) teljesítményemelkedést írtak le, mely bal oldalon, 

frontalisan kifejezettebb volt. További, Ω-komplexitásban mérhető csökkenést és 

szinkronizációs valószínűség emelkedést is találtak a feladathelyzetben a kontrollhoz képest, 

theta sávban, a frontalis területeken. A szerzők mindezt a feladat által támasztott komoly 

munkamemória-terheléssel hozták összefüggésbe. 

Molnár és munkatársai (Molnár et al., 2011) modern módszerekkel, idős (66,7 év) és fiatal (22 

év átlagéletkor) csoporton vizsgálták számolás során, az egészséges öregedés hatására 

bekövetkező változásokat. A helyzet megegyezett a Boha és munkatárai (Boha et al., 2009) 

által publikálttal. A feladatvégzés hatására a fiatalok alpha2 (10-13 Hz) sávjában relatív 

teljesítménycsökkenését, míg az idősek delta (0,5-4 Hz) sávjában teljesítménynövekedését 

írtak le, mely a korább irodalmi adatoknak megfeleltethető. Az időseknél továbbá növekedő Ω-

komplexitást mértek, melynek oka a neuronális kapcsolatok széttagoltsága lehet. Delta és beta 

(13-30) sávban a feladat alatt „small world” topológiának megfelelő hálózati átrendeződést 

találtak, mely idősek esetén a random elrendezéshez jobban közelített. Utóbbi eredményt a 

szerzők úgy értelmezték, hogy az idősek nagyobb erőforrásokat mozgósítottak a feladat 

elvégzéséhez.  

 

9.4 ESEMÉNYHEZ KÖTÖTT POTENCIÁLOK  

Noha a kiváltott potenciálok elemzése nem képezi e dolgozat szerves részét, az irodalom 

számon tart olyan számoláshoz köthető kiváltott potenciál komponenseket, melyek változásai 

a mentális aritmetikával is összefüggésbe hozhatók, ezért rövid áttekintésük indokolt. Ilyen 

például az a centroparietalis eloszlással, az inger után 400 ms körüli latenciával jelentkező lassú 
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pozitivitás (”arithmetic-related positivity”, ARP). Az APR érzékenyen követi a feladatméret, a 

művelettípus és a gyakorlottság változásait is: összeadás, kivonás, szorzás esetén is a nehezedő 

feladattal pozitívabbá válik; kis számokkal végzett összeadásoknál nem, de kivonásoknál már 

kimutatható. Gyakorlottsággal szintén eltűnhet, aminek magyarázata a felidézés és 

memóriafunkciók használatával az eredmény könnyebb elérése lehet, így az ARP-t a 

stratégiaválasztás előrejelzőjeként is számon tartják.  

Pauli és munkatársai (Pauli et al., 1998) gyakorlottsággal összefüggően 24,9 év átlagéletkorú 

csoporton vizsgálták a mentális aritmetikai feladatokban kiváltott potenciálokat egyjegyű 

szorzásokkal úgy, hogy a résztvevőknek lehetőségük volt felidézéssel is válaszolni. Vizsgálataik 

legfontosabb eredménye az volt, hogy a fent leírt összefüggést találtak a (pozitív) lassú kérgi 

potenciálok és a jól begyakorolt, tehát könnyen felidézhető válaszok között.  

Iguchi és Hashimoto (Iguchi and Hashimoto, 2000) három különböző nehézségű – összeadási, 

minta- és szám-összeszámlálási feladat által kiváltott potenciálokat vizsgáltak fiatal felnőttek 

(átlagéletkor: 22,8 év) bevonásával. Bal oldalon frontalisan, centralisan és parietalisan találtak 

egy N120-P180-N220 komponensekből álló hullámegyüttest az összeadás során, melyet -a 

megfelelő irodalmi adatok alapján- az ingerek fizikai tulajdonságainak azonosításával hoztak 

összefüggésbe. A P300-as, frontalis és temporalis maximummal jelentkező komponenst az 

összeadás és a szám-összeszámlálás számjegy-ingereinek feleltették meg. Leírtak még egy 400 

és 820 ms között frontalisan, centralisan, temporalisan és parietalisan is jelen lévő lassú 

hullámot, melyet viszont a számoláshoz kötődő komponensként azonosítottak. 

Núñez-Peña és munkatársai (Núñez-Peña et al., 2011) a feladatméret hatást kiváltott 

potenciálokkal vizsgálták kis (pl. 3+4), közepes (pl. 7+8) és nagy (pl. 16+29) komplexitású 

problémákon, 20 év körüli személyeken. A jobban teljesítő csoportban csak a nehéz problémák 

során találtak pozitív lassú hullámot (ARP), míg a rosszabbul teljesítőknél ez már a közepes 

nehézségű feladatokban is jelen volt. A szerzők álláspontja szerint ez a stratégiaválasztási 

különbségekre utalhat, mert amíg a könnyű feladatokat felidézéssel, a nehezebbeket már 

valamilyen számolási eljárással oldották meg a résztvevők, mely a fentiek alapján befolyásolja 

e komponens amplitúdóját.  

Zhou (Zhou, 2011) egyjegyű összeadásokat és szorzásokat vizsgált 25,8 év átlagéletkorú 

csoporton, ahol a műveletek hatására korán szétváló és a felidézés/számolás során is 

fennmaradó EKP komponenseket talált. A szorzási helyzetben az összeadáshoz képest 

negatívabb potenciálok jelentkeztek a bal oldali elülső és pozitívabbak a jobb oldali hátulsó 

területeknek megfeleltethető csatornákon. Mindezt annak a hatásnak tulajdonították, melyet 

a számolási műveletek dekódolásának és a megoldás kiszámításának (vagy felidézésének) 

különböző mechanizmusai generáltak, illetve annak, hogy a két művelet különböző kódolási 

mechanizmusokon alapul. Zhou eredményei alapján az additív módszerű (mint például az 
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absztrakt kód modell feladatmegértés-számítás-válaszadás hármasa) számolási 

mechanizmusokat látta alátámasztottnak. 

 

9.5 IDŐSKORI MORFOLÓGIAI  ÉS NEUROKÉMIAI VÁLTOZÁSOK  

 

Az egészséges öregedés, mely olyan nem kóros, az életkor előrehaladtával bekövetkező 

változások együttesét jelenti, mellyel együtt jár a kognitív teljesítmények csökkenése és a 

sejtek szintjén megjelenő dendritikus, szinaptikus és axonális degeneráció (melyek együttesen 

a sejtek közti nehézkesebb kommunikációt okozhatják), valamint a neurokémiai folyamatok 

alulműködése is. Újabban állatkísérletes modellek alapján többen e változásokat a 

szakirodalomban kognitív deficitként nevezik [összefoglalóan ld. (Schliebs and Arendt, 2011) 

tanulmányát]. 

Más közlemények beszámoltak az agy életkorral együtt járó térfogatcsökkenéséről is [pl. (Salat 

et al., 2005)], mely elsősorban fehérállománybeli, különösen a prefrontalis régiókban 

tapasztalható. Mindez fontos szerepet játszik az időskori kognitív hanyatlásban, ugyanis a 

prefrontalis területen belüli bármilyen átrendeződés az információfeldolgozás lassulását 

okozhatja.  

Elektrofiziológiai vizsgálatok teljesítménycsökkenést mutattak ki öregedés során a gyrus 

frontalis inferior, a prefrontalis, a parietalis és az occipitalis kéreg területein is (Cappell et al., 

2010). Az egészséges öregedéssel együtt járó változások és a hozzájuk kapcsolódó lebenyeken 

beüli átrendeződés, a kiterjedtebb szerepvállalás bizonyos feladatok megoldása során az 

öregedésvizsgálatok fontos mutatói. Több szerző is beszámolt arról, hogy bizonyos 

frekvenciasávokban emelkedő spektrális teljesítményt és/vagy szinkronizációt találtak, melyet 

az idősek nagyobb területekre kiterjedő és e régiókon elosztott információfeldolgozásával 

hoztak kapcsolatba (Stam, 2000). Ennek a kompenzációnak köszönhetően az idősek 

egyszerűbb feladatok során is bevonhatnak több erőforrást a feladat kivitelezésébe [(Clapp 

and Gazzaley, 2012), (Van Impe et al., 2011), (Cappell et al., 2010)]. Az ilyen eredményeket 

hozó feladatok különbözőek lehetnek, a vizuális memóriától (Stam, 2000) a számolásig [(Zanto 

et al., 2010), (Clapp and Gazzaley, 2012)] terjedhetnek, közös vonásuk a munkamemória 

vizsgálata különböző nehézségű feladatokban.  

Széles körben elfogadott, hogy az öregedéssel együtt járó kognitív hanyatlás által érintett két 

legfőbb működés a memória (az epizodikus- és a munkamemória egyaránt), valamint a 

figyelem minden formája [pl. (Clapp and Gazzaley, 2012), (Van Impe et al., 2011)]. Az irodalom 

ennek ellenére nem egységes annak tekintetében, hogy a különböző memóriafolyamatokra 

(akár a kódolás, fenntartás, felidézés mechanizmusain belül) milyen hatással van az öregedés. 
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Az alábbiakban ismertetett elméletek mindegyike elfogadja az életkorral összefüggő 

munkamemória-hanyatlást, azonban ezt különböző okokkal magyarázza.  

Vannak olyan szerzők, akik a figyelmi erőforrások elosztásának deficitjét jelölik meg az időskori 

kognitív hanyatlás okaként [pl. (Clapp and Gazzaley, 2012), (Van Impe et al., 2011)]. Ezt a 

megállapítást többnyire viselkedéses adatokra alapozzák, melyek során általános megfigyelés, 

hogy egyszerű feladatokat az idősek a fiatal korcsoporthoz hasonló szinten teljesítenek. A 

megoldandó probléma nehezítésével viszont találhatók olyan teljesítménybeli különbségek, 

melyeket többnyire az elektrofiziológiai mutatók változása is követ. Mattay és munkatársai 

(Mattay et al., 2006) hasonló összeállításban, fMRI vizsgálattal alacsony munkamemória 

terhelés mellett az idős csoportban magasabb prefrontalis kérgi aktivációt találtak, mely 

aktivációs szintet a fiatalok csak a nehezebb feladat során érték el. A szerzők ezt az időseknél 

olyan deficittel magyarázták, melynek hatására képtelenek a nagyobb memóriaterheléshez 

több kritikus agyi „erőforrást” aktiválni.  

Fentiek mellett az információfeldolgozás sebességének lassulását több szerző kritikusnak tartja 

[pl. (Cerella, 1985), (Salthouse and Babcock, 1991)], mely így a munkamemória hanyatlását 

magyarázhatja. Zanto és munkatársai (Zanto et al., 2010) is vizsgálták a feldolgozási sebesség 

hatását. Eredményeik alapján arra következtettek, hogy az elnyúló feldolgozás miatt kevesebb 

idő marad más folyamatokra, mely így magyarázhatja az időskori munkamemória-deficitet.  

Más közlemények szerint a gátló folyamatokban mutatkozó hiány szintén az életkorfüggő 

munkamemória-teljesítményben tapasztalt hanyatlás lehetséges okának tekinthető. A feladat 

szempontjából nem jelentős információ ronthatja a teljesítményt, mely időseknél 

kifejezettebben jelentkezhet már az információkódolás korai szakaszában és a fenntartás során 

is [pl. (Clapp and Gazzaley, 2012)]. A nevezett közleményben a szerzők az irreleváns 

információk gátlásának sikertelensége és a munkamemória teljesítmény között összefüggést 

találtak, mely a frontalis lebeny életkorral csökkenő aktivációjához vezet és az időskori 

teljesítmény deficitet okozhatja. 

A figyelem, az információfeldolgozás megfelelő sebessége és az irreleváns információk 

gátlásának képessége valószínűleg egyaránt fontos a jó munkamemória teljesítmény 

elérésénél, így elképzelhető az is, hogy az öregedés során ezen folyamatok mindegyikében 

változás áll be. 

Az egészséges öregedéssel együttjáró kognitív hanyatlás elemzése során több szerző is 

hangsúlyozta a mentális teljesítmény hanyatlását, melyet a kognitív folyamatok általános 

lassulásával [pl. (Campbell & Charness, 1990)] hoztak összefüggésbe. Többen foglaltak állást 

amellett is, hogy az öregedés –a végrehajtási kontroll folyamatokon kívül- nem minden 

kognitív folyamatra van hatással, ám összetett feladatoknál megfigyelhető a csökkenő 

teljesítmény (Oberauer et al., 2001).  
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Összegzésképpen elmondható, hogy az időskori morfológiai és neurokémiai változásokkal 

együtt kimutatható neurális oszcillációs- és fázisszinkronizációs mechanizmusok 

hatékonyáságnak a csökkenése is, amely összefüggésbe hozható nem csak a rövidtávú 

emlékezeti funkciók időskori hanyatlásával, hanem olyan komplex kognitív funkciókkal is, mint 

a számolás folyamatai. A szakirodalmi adatok az egészséges öregedés vizsgálatában nem 

terjednek ki kellő mértékben az aritmetikai funkciók vizsgálatára. Annak ellenére, hogy e 

műveletek a mindennapjaink részének számítanak, a mögöttes mechanizmusok vizsgálata 

számos kérdésre adhat még választ. Dolgozatomban bemutatásra kerülő vizsgálatok célja az, 

hogy a számolási folyamatok időskori változásait modern, gráfelméleti módszerekkel tárják fel.   
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10  KUTATÁSI KÉRDÉSEK  

10.1 HIPOTÉZISEK  

10.1.1 ÖSSZEADÁS 

H1-A számolási műveletek magukban foglalják a számok rövidtávú emlékezeti fenntartását és 

a számok reprezentációján végzett kognitív manipulációt. Feltételezésünk szerint az emlékezeti 

fenntartás- és a számolási manipulációs folyamatok elektrofiziológiai korrelátumai 

elkülöníthetők egymástól. Alaphelyzetként feladat nélküli számingerek megtekintését, továbbá 

számok rövidtávú emlékezeti fenntartását igénylő- valamint számolási feladatok 

elektrofiziológiai korrelátumait hasonlítottunk össze. Az összeadási feladatban egyjegyű 

számokkal kellett műveleteket végezni, melyek végeredménye egy kétjegyű szám volt. 

H2- Feltételezésünk szerint az aritmetikai folyamatokkal összefüggésbe hozható neurális 

mechanizmusok az életkor előrehaladtával a feladat nehézségétől függetlenül kevésbé 

hatékonyak, amely a viselkedéses teljesítmény hanyatlásában is megnyilvánul. Mivel ezek nem 

csupán egy-egy mutató emelkedett, vagy csökkent értékében, hanem azok területi 

megoszlásában is megmutatkozhatnak, így ennek megfelelően a fiatalokhoz képest az idős 

csoportban olyan területileg másképpen elosztott rendszer meglétét feltételeztük, ahol a 

feladatreleváns frontalis területek mellett parietalis, esetleg occipitalis régiók is részt vesznek a 

feladat megoldásában. Emiatt több módszerrel is elemeztük adatainkat, melyeket –

amennyiben ezt a módszer lehetővé tette- frontalis, centralis, temporalis, parietalis, occipitalis 

agyi régiókra bontva vizsgáltunk. 

 

10.1.2 KIVONÁS 

H3- Hasonlóan az összeadási feladathoz, azt feltételeztük, hogy a tisztán emlékezeti feladat és 

a kivonás összehasonlításával ezen folyamatok egyes komponensei elkülöníthetőek. Ennek 

értelmében alaphelyzetként itt is egy feladat nélküli ingersorozat megtekintését, egy tisztán 

emlékezeti terhelést igénylő, valamint egy számolási feladat elektrofiziológiai korrelátumait 

hasonlítottuk össze e feltételezés igazolására. A kivonási feladat során a személyeknek egy 

kétjegyű számból kellett kivonni egy kétjegyű és egy egyjegyű számot. 

H4- Az összeadási feladathoz hasonlóan a kivonás során is területspecifikus időskori 

változásokat feltételeztünk az aritmetikai feladat során, a feladat nehézségétől függetlenül. A 

korábbi feladat mintájára, azon módszerekkel, amelyek topológiai információ feltárására 
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alkalmasak, az összehasonlításokat kiterjesztettük a frontalis, centralis, temporalis, parietalis, 

occipitalis agyi régiókra. 

 

10.1.3 MINDKÉT MŰVELETTÍPUSRA ÉRVÉNYES KÉRDÉSEK 

H5- Gráfelméleti módszerek alkalmazása az idegtudományban egyre inkább elterjedt 

gyakorlattá válik, az agy „small world” szervezettségét már több tanulmány is tárgyalta. 

Mindezek mellett szükség volt egy olyan vizsgálati módszerre, amely mentes a hagyományos 

küszöbértékválasztási problémától és nem támaszkodik más, szubjektív döntésre sem (mint 

például bizonyos műveleti paraméterek megválasztása), viszont hatékonyan feltárja az agy 

feladat-, és/vagy i csoport-specifikus funkcionális (át)szerveződését. Feltételezésünk szerint a 

minimális feszítő fák (MFF) módszere erre alkalmas eljárás, Ennek tesztelésére az MFF-

módszerrel nyert eredményeket hagyományos (teljesítménysűrűség spektrum és PLI) 

módszerekkel nyert eredményekkel vetettük össze. 

H6- A minimális feszítő fák módszere a komplex hálózatok dinamikus működésének teljes körű 

leírását szolgáltatja (pl. levelek aránya, szomszédsági viszonyok, területi arányok, hubok és más 

felértékelődött csomópontok), melyek megjelenítése -a szubjektív elemek kizáráshoz 

hasonlóan- fontos. Ennek megfelelően megvizsgáltuk, miként lehet egy MFF-t ábrázolni úgy, 

hogy azon a fenti szempontok jól elkülöníthetőek legyenek, majd kidolgoztunk két eljárást, 

melyek a MFF minden fontos információját megjelenítik. 
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11  SAJÁT VIZSGÁLATOK  

Ebben a fejezetben az összes vizsgálati csoportra és helyzetre érvényes megállapításokat 

tárgyalom. A különböző vizsgálatok eltéréseit az elemzést leíró blokkban ismertetem. 

 

11.1 RÉSZTVEVŐK  

A résztvevőknek korábban sem neurológiai, sem pszichiátriai betegségük nem volt, illetve a 

vizsgálatok alatt és azt megelőzően nem szedtek olyan gyógyszert mely az EEG-t befolyásolta 

volna. Visusuk normális, illetve szemüveggel megfelelően korrigált volt. A vizsgálati részvételt a 

személyek anyagi ellenszolgáltatásért vállalták, melyet a kérdésben illetékes Tudományetikai 

Bizottság engedélyezett. 

A „Kísérlet III.” és „Kísérlet IV.” fejezeten ismertetett csoportok részben átfedő összetételűek. 

 

11.2 A VIZSGÁLATI HELYZETEK KÖRÜLMÉNYEI  

A vizsgálatok elektronikusan és akusztikusan árnyékolt, gyengén megvilágított helyiségben 

történtek. A feladathelyzetek során a vizsgált személyek kényelmes székben ültek, 2 m 

távolságra egy 19” átmérőjű CRT monitortól. A képernyő közepén megjelenő ingereket az 

alanyok átlagosan 3,5°-os szögben látták. 

Amennyiben a vizsgálati személy a vizsgálatot követő interjúban a kontrollhelyzetben 

szabályosság kereséséről, vagy bármilyen hasonló stratégiáról számolt be a felvétel rögzítése 

után, úgy a felvételét kihagytuk az elemzésből, ugyanis a cél kifejezetten a vetített ingersor 

által indukált változások mérése volt, nem pedig a stratégiakeresésé, vagy akár a számolásé. (A 

lenti csoportösszetételek az ilyen szűrés utáni állapotot írják le.)  

 

11.2.1 EEG ELVEZETÉS 

Az EEG-t a „Kísérlet I. és II.” helyzetekben Nuamps differenciálerősítővel (Compumedics 

Limited; Abbotsford, VIC, Ausztrália) 1000 Hz-es mintavételezési frekvenciával, 33 elektróddal, 

DC-70 Hz szűréssel rögzítettük. Az elvezetés a szabványos, nemzetközi 10-20-as pozícióknak 

megfelelően a következő elektródokkal történt: FP1, FP2, F7, F3, Fz, F4, F8, FT9, FC5, FC1, FC2, 

FC6, FT10, T7, C3, Cz, C4, T8, TP9, CP5, CP1, CP2, CP6, TP10, P7, P3, Pz, P4, P8, PO9, O1, O2, 

PO10. Földpontként az Fz és Cz elektródok között elhelyezett, referenciaként pedig az 
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orrhegyre helyezett elektród szolgált. A szemmozgásokat a lateralis szemzugokban, valamint a 

jobb szem felett és alatt elhelyezett elektródokkal regisztráltuk. 

Az EEG-t a „Kísérlet III. és IV.” helyzetekben Synamps2 RT differenciálerősítővel (Compumedics 

Limited; Abbotsford, VIC, Ausztrália) 1000 Hz-es mintavételezési frekvenciával, 62 elektróddal, 

DC-70 Hz szűréssel rögzítettük. Az elvezetés a szabványos, nemzetközi 10-20-as pozícióknak 

megfelelően a következő elektródokkal történt: FP1, FPz, FP2, AF3, AF4, F7, F5, F3, F1, Fz, F2, 

F4, F6, F8, FT9, FT7, FC5, FC3, FC1, FCz, FC2, FC4, FC6, FT8, FT10, T7, C3, Cz, C4, T8, TP9, TP7, 

CP5, CP3, CP1, CPz, CP2, CP4, CP6, TP8, TP10, P7, P5, P3, P1, Pz, P2, P4, P6, P8, PO9, PO7, PO3, 

POz, PO4, PO8, PO10, O1, Oz, O2, O9, O10. Fentiek közül a teljes összehasonlíthatóság 

érdekében a kisebb csatornaszámú felvételekkel összeegyeztetett részhalmazt használtuk,a 

következő összetétel szerint: FP1, FP2, F7, F3, Fz, F4, F8, FT9, FC5, FC1, FC2, FC6, FT10, T7, C3, 

Cz, C4, T8, TP9, CP5, CP1, CP2, CP6, TP10, P7, P3, Pz, P4, P8, PO9, O1, O2, PO10. Földpontként 

az Fz és Cz elektródok között elhelyezett, referenciaként pedig az orra helyezett elektród 

szolgált. A szemmozgásokat a lateralis szemzugokban, valamint a jobb szem felett és alatt 

elhelyezett elektródokkal regisztráltuk. 

 

11.2.2 ADATFELDOLGOZÁS 

11.2.2.1 PSZICHOLÓGIAI MUTATÓK 

A személyek intelligenciahányadosának mérésére a Magyar Wechsler Intelligencia 

(továbbiakban MAWI) tesztet használtuk. 

 

11.2.2.2 VISELKEDÉSES ADATOK 

A viselkedéses adatok elemzésekor vizsgáltuk a helyes válaszok arányát és a reakcióidőt ott, 

ahol a vizsgálati helyzet ezt lehetővé tette (a kontroll helyzetben a személyeknek nem volt 

olyan feladata, mely erre alkalmas lehetett volna). 

 

11.2.2.3 EEG  

Jelen vizsgálati feltételben a számolási művelet szimbólumainak (ld. később, négy egyjegyű 

szám, vagy kivonási kifejezés) megjelenését követő időperiódus került elemzésre. A feldolgozás 

során a kontroll helyzetekben a négy egyjegyű szám, vagy a kivonási kifejezés megjelenését 

500 ms-mal követő, a számfelismerési feladatban pedig a jó válaszokat megelőző, a négy szám, 

vagy a kivonási kifejezés megjelenését 500 ms-mal követő, 2048 ms hosszú szakaszokat 



71 

elemeztük. Hasonlóan a kontroll és a számfelismerési helyzetekhez, a „Kísérlet III. és IV.” 

helyzetekben a négy egyjegyű szám, vagy a kivonási kifejezés megjelenését követő, a jó 

válaszokat megelőző 2048 ms hosszú szakaszokat elemeztük. Azon szakaszokat, ahol a 

személyek 2200 ms-nál gyorsabban válaszoltak, a további számításoknál nem vettük 

tekintetbe. Ennek célja kettős: a találgatás miatt túl rövid időn belül adott válaszokat és a 

gombnyomás kapcsán megjelenő motoros felkészülési potenciálokat is igyekeztük ezzel 

kiszűrni. A kézi és automatikus (70 μV abszolút amplitúdó érték elfogadása) műtermékszűrésen 

átesett szakaszokból  független komponens elemzéssel [Independent Component Analysis, 

ICA, (Delorme and Makeig, 2004), valamint (Mognon et al., 2010)] eltávolítottunk minden 

olyan további összetevőt, melyek műtermék (szemmozgás, izomtevékenység, stb.) eredetűek 

voltak. Ezt követően újabb, 50 μV abszolút amplitúdó érték elfogadása után elemeztük a relatív 

teljesítménysűrűség-spektrumot, majd FIR szűrővel, Kaiser ablakkal (a szűrés paraméterei: 280 

pont, β = 3,39532) sávszűrést (θ: 4-8 Hz-ide még a szerepeltetett sávok) végeztünk és a 

továbbiakban fázisszinkronizációs, valamint gráfelméleti mutatókat vizsgáltuk.  

Az elemzések során tekintetbe vettük a teljes skalpot, valamint a feladatnak megfelelően 

releváns területeken elhelyezett elektródokat is. Ezek a következők voltak: frontalis (jobb 

oldal): FP2, F4, F8; frontalis (bal oldal): FP1, F7, F3; temporalis (jobb oldal): FT10, T8, TP10; 

temporalis (bal oldal): FT9, T7, TP9; parietalis (jobb oldal): CP2, CP6, P4; parietalis (bal oldal): 

CP1, CP5, P3. 

 

11.2.2.4 STATISZTIKA 

A MAWI mutatók (úgy, mint IQ, VQ, PQ, számismétlés nyerspontja előre, számismétlés 

nyerspontja hátra, számismétlés értékpontja, számolási feladat értékpontja) különbözőségét 

egy szempontos varianciaanalízissel vizsgáltuk. 

A viselkedéses adatok két feladat közötti összehasonlítását egy szempontos varianciaanalízissel 

végeztük. 

Több szempontos varianciaanalízist (ANOVA) végeztünk az alábbi faktorok 

figyelembevételével: helyzet (kontroll, számfelismerés, számolás), életkor (fiatal, idős), terület 

(frontalis, centralis, parietalis, temporalis, occipitalis) és oldaliság (bal, jobb). Ahol szükséges 

volt, a Greenhouse-Geisser korrekciót alkalmaztunk: ezekben az esetekben a feltüntetett p 

érték az így korrigáltnak felel meg. A post-hoc elemzést Tukey-teszttel végeztük. Az interakciók 

leírásánál törekedtünk arra, hogy a legtöbb összefüggést tartalmazó interakcióból kiindulva 

tekintsük át az azt alakító egyszerűbb hatásokat. 
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11.2.3 SZOFTVEREK 

Az ingeradás a Presentation 12.1-es verziójával történt. A felvételek rögzítéséhez a NeuroScan 

4.5-ös, a szakaszoláshoz, valamint az amplitúdó-alapú műtermékszűréshez a NeuroScan 4.5-ös 

programcsomagot használtuk. A Matlab R2010b-n futtatott, ICA alapú műtermékmentesítő 

szoftverrendszert (EEGLab 10.2.5.8b ADJUST pluginje, ld. , (Delorme and Makeig, 2004), 

valamint (Mognon et al., 2010)) segítségével állítottuk össze. Saját fejlesztésű (a szerzők közül: 

B.R.) szoftvereket használtunk a viselkedéses adatok visszanyerésére a regisztrátumból és az 

ezeken alapuló szakaszok meghatározására, továbbá az utólagos feldolgozásokra. A 

fázisszinkronizációs és a gráfelméleti mutatók kiszámítása a  BrainWave (C.J.Stam; 

http://home.kpn.nl/stam7883/brainwave.html) 0.9.7-tel történt. A további gráfelméleti 

számításokat File Bálint programcsomagjával, míg a statisztikai elemzéseket a Statistica 11 

szoftverrel végeztük. 

 

11.2.4 A VIZSGÁLATI HELYZETEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Jelen dolgozat célja az egyszerű (főként egyjegyű számokkal végzett) aritmetikai feladatok 

(összeadás és kivonás) vizsgálata. A helyzetek lehetővé teszik az összehasonlítást, ugyanis 

hasonló elrendezésűek, időzítéseik és az ingerlés típusa egymással összevethető. A tényleges 

számolást igénylő feladatok mellett egy-egy csoportban rögzítettünk instrukció nélkül 

megtekintett –a visszajelzéseken kívül a számolási helyzetekkel mindenben megegyező- ún. 

„kontroll” helyzetet, továbbá egy számfelismerési feladatot (ld. később) is. Utóbbi helyzetre - 

melyre a későbbiekben „összeadási vagy kivonási számfelismerésként” hivatkozom – azért volt 

szükség, mert a számfelismerés hasonló rövidtávú emlékezet-mozgósítást igényel, mint a 

számolás, azonban itt tényleges számmanipuláció nem történik. Így -az itt tapasztalt 

változásokat összehasonlítva a tényleges aritmetikai helyzetekkel- kinyerhetők azon 

komponensek, melyek a rövidtávú emlékezeten túl jellemzik a számolás folyamatát. A 

számfelismerési kondíció ugyanis az aritmetikai szimbólumok emlékezeti fenntartását igényli, 

így a számfelismerési- és a feladathelyzet összehasonlítása lehetővé teszi a mentális aritmetikai 

folyamatokban részvevő emlékezeti és specifikusan aritmetikai művelet végzésére jellemző 

folyamatok elektrofiziológiai szintű szétválasztását.  

Az ilyen felvételeket kontroll, majd azt követően számfelismerés sorrendben készítettük el úgy, 

hogy az egyes instrukciókban nem szerepelt utalás arra, hogy kontroll helyzeteket másik 

feladat is követi majd. Amennyiben egy vizsgálati személy az összeadási- és a kivonási 

helyzethez köthető (annak elrendezésében megfeleltethető) feladatokat is végrehajtotta, úgy a 

passzív megtekintések megelőzték a számfelismerési feladatokat. 
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Az egyes vizsgálati helyzeteket ezen felül a következőkkel jellemezhetjük: 

11.3 KÍSÉRLET I. –ÖSSZEADÁS  

11.3.1 RÉSZTVEVŐK 

A vizsgálatban 17 egészséges, jobbkezes egyetemi hallgató (átlagéletkor: 21 év, SD: 1,696) 

alkotta fiatal csoport vett részt, közülük 10 nő. A Magyar Wechsler Intelligencia (továbbiakban 

MAWI) teszttel mért átlagos intelligenciahányadosuk 119,824 (SD: 5,306). Az idős csoportot 20 

egészséges, jobbkezes személy (átlagéletkor: 65,85 év, SD: 3,731) alkotta, közülük 11 nő. 

Átlagos MAWI intelligenciahányadosuk 117,15, SD: 9,275. Az alábbi táblázat (1. táblázat) a 

résztvevők korát és a feladatokhoz köthető intelligencia-jellemzőit írja le. Az egymástól 

szignifikánsan különböző (p< 0,05) értékeket pirossal jelöltük. 

1. TÁBLÁZAT 

  

 átlag 

(fiatal) 

átlag 

(idős) 

szórás 

(fiatal) 

szórás 

(idős) 
F(1,35)= p érték η2 

kor 21 65,85 1,696 3,731 2083.2 > 0,001 0,983 

IQ 119,824 117,15 5,306 9,275 0,422 0,52 0,012 

VQ 109,941 117,2 10,084 7,984 6,363 0,016 0,154 

PQ 127,412 116,85 9,843 11,075 5,78 0,021 0,142 

számism. 

előre 
7 5,6 1,5 1,188 10,038 0,003 0,223 

számism. 

hátra 
5,352 4,2 1,169 0,894 11,529 0,002 0,248 

számism. 

értékpont 
12,882 9,7 2,87 2,179 14,674 >0,001 0,295 

számolás 

értékpont 
11,882 11 1,867 2,956 1,129 0,295 0,031 
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11.3.2 A VIZSGÁLATI HELYZET LEÍRÁSA 

A feladat kezdetén – egy 2000 ms- ideig vetített fixációs keresztet követően - 1030 ms 

időtartamig megjelent egy kétjegyű szám (kb. 70x70 mm területen), melyet 1030 ms ideig 

bemutatott fixációs keresztet tartalmazó képernyő váltott. Ezt követően négy, mátrixosan 

elrendezett egyjegyű szám bemutatása követett egy megközelítőleg 200x200 mm-es területen.  

A feladat az volt, hogy a résztvevők jegyezzék meg az elsőként látott kétjegyű számot, majd a 

négy egyjegyű számot összeadva gombnyomással jelezzék, hogy az eredmény és a korábban 

látott (első) kétjegyű szám egyenlő-e. A válaszadásra a négy szám megjelenésétől számított 

maximum 4100 ms állt rendelkezésre. Minden választ visszajelzés követett, melynek során a 

képernyő 2000 ms időtartamra zöldre (jó válasz), vagy pirosra (rossz válasz) változott, melyet a 

következő blokk kezdetét jelentő kétjegyű szám bemutatása követett (5. ábra). A fenti próbát 

két blokkban, összesen 40 alkalommal ismételték meg a személyek, véletlenszerűen 

kiválasztott számokkal. 

Kontrollhelyzetként a „Kísérlet III.” bekezdésben ismertetett passzív megtekintési feladatot 

használtuk, továbbá az eredményeket összehasonlítottuk a „Kísérlet III.” bekezdésben leírt 

számfelismerési helyzetéivel is. 

 

5. ÁBRA 
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11.4 KÍSÉRLET II. –KIVONÁS  

11.4.1 RÉSZTVEVŐK 

A vizsgálatban 20 egészséges, jobbkezes egyetemi hallgató (átlagéletkor: 22,45 év, SD: 2,305) 

alkotta fiatal csoport vett részt, közülük 10 nő. A MAWI teszttel mért átlagos 

intelligenciahányadosuk 119,1 (SD: 7,96). Az idős csoportot 20 egészséges, jobbkezes személy 

(átlagéletkor: 65,4 év, SD: 3,102) alkotta, közülük 10 nő. Átlagos MAWI 

intelligenciahányadosuk 117,9, SD: 7,98. Az alábbi táblázat (2. táblázat) a résztvevők korát és a 

feladatokhoz köthető intelligencia-jellemzőit írja le. Az egymástól szignifikánsan különböző (p< 

0,05) értékeket pirossal jelöltük. 

 

 átlag 

(fiatal) 

átlag 

(idős) 

szórás 

(fiatal) 

szórás 

(idős) 
F(1,38)= p érték η2 

kor 22,45 65,4 2,305 3,102 2470,4 > 0.001 0,985 

IQ 119,1 117,9 7,96 7,98 0,227 0,637 0,006 

VQ 106,75 115,55 10,538 7,749 9,0536 0,005 0,192 

PQ 131,2 120,5 7,757 9,495 15,232 >0,0001 0,286 

számism. 

előre 
6,25 5,55 1,251 1,234 3,172 0,083 0,077 

számism. 

hátra 
4,8 4 0,951 1,026 6,538 0,015 0,147 

számism. 

értékpont 
11,45 9,55 2,35 2,012 7,541 0,009 0,166 

számolás 

értékpont 
12,05 11,3 2,164 2,155 1,207 0,28 0,031 

2. TÁBLÁZAT 

 

11.4.2 A VIZSGÁLATI HELYZET LEÍRÁSA 

A feladat kezdetén -2000 ms fixációt követően (mely a képernyő közepén megjelenő négyzetre 

irányult) - 250 ms időtartamig megjelent egy kétjegyű szám (70x70 mm területen), melyet 

2800 ms késleltetéssel (fixációs négyzet) egy háromtagú kivonási kifejezés követett 

(kétjegyűből kétjegyű szám, majd egy egyjegyű szám kivonása) egy 50x150 mm területen [ld. 

még: (Boha et al., 2013)]. A feladat az volt, hogy a résztvevők jegyezzék meg az elsőként látott 

kétjegyű számot, majd a kivonási műveletet elvégezve gombnyomással jelezzék, hogy az 
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eredmény és a korábban látott első kétjegyű szám egyenlő-e. A válaszadásra a kivonási 

kifejezés megjelenésétől számított maximum 6000 ms állt rendelkezésre. Minden választ 

visszajelzés követett, melynek során a képernyő 1500 ms időtartamra zöldre (jó válasz), vagy 

pirosra (rossz válasz) változott (6. ábra). A fenti próbát két blokkban, összesen 40 alkalommal 

ismételték meg a személyek, véletlenszerűen kiválasztott számokkal. 

Kontroll helyzetként a „Kísérlet IV.” bekezdés alatt taglalt passzív megtekintési feladatot 

használtuk, továbbá az eredményeket összehasonlítottuk a „Kísérlet IV.” bekezdésben leírt 

számfelismerési helyzetéivel is. 

 

6. ÁBRA 
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11.5 KÍSÉRLET III. – AZ ÖSSZEADÁSI FELADAT PASSZÍV MEGTEKINTÉSE, 

SZÁMFELISMERÉS AZ ÖSSZEADÁSI FELADATNAK MEGFELELŐ ELRENDEZÉSBEN  

11.5.1 RÉSZTVEVŐK 

A vizsgálatban 16 egészséges, jobbkezes egyetemi hallgató (átlagéletkor: 22,313 év, SD: 3,341) 

alkotta fiatal csoport vett részt, közülük 9 nő. A MAWI teszttel mért átlagos 

intelligenciahányadosuk 117 (SD: 8,066). Az idős csoportot 16 egészséges, jobbkezes személy 

(átlagéletkor: 66,938 év, SD: 3,235) alkotta, közülük 8 nő. Átlagos MAWI 

intelligenciahányadosuk 119,375, SD: 7,94. Az alábbi táblázat (3. táblázat) a résztvevők korát és 

a feladatokhoz köthető intelligencia-jellemzőit írja le. Az egymástól szignifikánsan különböző 

(p< 0,05) értékeket pirossal jelöltük. 

 

 átlag 

(fiatal) 

átlag 

(idős) 

szórás 

(fiatal) 

szórás 

(idős) 
F(1,30)= p érték η2 

kor 22,313 66,938 3,341 3,235 1473,4 >0,001 0,98 

IQ 117 119,375 8,066 7,94 0,704 0,408 0,023 

VQ 110,125 117,5 9,885 7,874 5,448 0,026 0,154 

PQ 122,25 120,5 10,668 8 0,275 0,603 0,009 

számism. 

előre 
6,625 5,937 0,806 1,181 3,696 0,064 0,11 

számism. 

hátra 
5,125 4,187 1,147 0,981 6,17 0,019 0,171 

számism. 

értékpont 
12,312 10,375 2,414 2,277 5,454 0,026 0,153 

számolás 

értékpont 
11,687 11,5 3,027 3,183 0,029 0,865 0,001 

3. TÁBLÁZAT 

 

11.5.2 A VIZSGÁLATI HELYZET LEÍRÁSA 

Kontroll helyzetként a vizsgálat első szakaszában instrukció nélkül végignézett, az összeadási 

(ld. „Kísérlet I.”) feladattal megegyező elrendezésű és időzítésű ingersorokat használtuk, 

melyre az egyes összehasonlításokban, a későbbiekben (összeadási) kontrollként vagy passzív 

(feladat)megtekintésként hivatkozunk. A fent ismertetett feladattal (ld. „Kísérlet I.”) azonos 

elrendezésben bemutatva, ám minden képernyő pozícióban kétjegyű ingerekkel rögzítettünk 
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egy olyan feladatsort is, ahol a vizsgálati alanyoknak gombnyomással jelezniük kellett, hogy az 

először látott kétjegyű számot megtalálták-e az összeadási helyzet összeadandóinak 

megfeleltethető pozícióinak egyikében, vagy nem. Ennek során a személyek 2000 ms-ig fixációs 

keresztet láttak a képernyő közepén. Ezt követően 1030 ms ideig felvillant egy kétjegyű szám, 

melyet fejben kellett tartaniuk a következő fixációs kereszt idejére (1030 ms). Ezután 3100 ms 

ideig négy kétjegyű számot láttak, melyekkel kapcsolatban – az instrukciónak megfelelően- el 

kellett dönteni, hogy köztük van-e a korábban látott kétjegyű szám, vagy nem. Válaszolni a 

következő 2500 ms alatt kellett, melyet a képernyő közepén felvillanó kérdőjel jelzett. A válasz 

helyességéről a személyek visszajelzést kaptak, 2000 ms-ra a képernyő zöldre (helyes -) vagy 

pirosra (helytelen válasz) változott. Ezután a képernyőn 1030 ms ideig fixációs kereszt látszott, 

mely az új blokk kezdetét is jelentette (7. ábra). Erre a későbbiekben (összeadási) 

számfelismerésként hivatkozunk. 

 

7. ÁBRA 
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11.6 KÍSÉRLET IV. – A KIVONÁSI FELADAT PASSZÍV MEGTEKINTÉSE,  

SZÁMFELISMERÉS AZ KIVONÁSI FELADATNAK MEGFELELŐ ELRENDEZÉSBEN 

11.6.1 RÉSZTVEVŐK 

A vizsgálatban 15 egészséges, jobbkezes egyetemi hallgató (átlagéletkor: 22,467 év, SD: 3,399) 

alkotta fiatal csoport vett részt, közülük 8 nő. A MAWI teszttel mért átlagos 

intelligenciahányadosuk 116,533 (SD: 8,123). Az idős csoportot 17 egészséges, jobbkezes 

személy (átlagéletkor: 66,647 év, SD: 3,353) alkotta, közülük 9 nő. Átlagos MAWI 

intelligenciahányadosuk 119,235, SD: 7,71. Az alábbi táblázat (4. táblázat) a résztvevők korát és 

a feladatokhoz köthető intelligencia-jellemzőit írja le. Az egymástól szignifikánsan különböző 

(p< 0,05) értékeket pirossal jelöltük. 

 

 átlag 

(fiatal) 

átlag 

(idős) 

szórás 

(fiatal) 

szórás 

(idős) 
F(1,30)= p érték η2 

kor 22,467 66,647 3,399 3,353 1365,9 >0,001 0,978 

IQ 116,533 119,235 8,123 7,71 0,931 0,342 0,03 

VQ 110,2 117,529 10,227 7,625 5,363 0,027 0,152 

PQ 121,2 120,294 10,15 7,792 0,081 0,777 0,003 

számism. 

előre 
6,6 5,941 0,828 1,144 3,397 0,075 0,102 

számism. 

hátra 
5,133 4,235 1,187 0,97 5,541 0,025 0,156 

számism. 

értékpont 
12,267 10,412 2,492 2,21 4,983 0,033 0,142 

számolás 

értékpont 
11,933 11,353 2,963 3,141 0,287 0,596 0,009 

4. TÁBLÁZAT 

 

11.6.2 A VIZSGÁLATI HELYZET LEÍRÁSA 

Kontrollhelyzetként a vizsgálat első szakaszában instrukció nélkül végignézett, a kivonási 

feladattal megegyező elrendezésű ingersorokat használtuk, melyre az egyes 

összehasonlításokban, a későbbiekben (kivonási) kontrollként vagy passzív 

(feladat)megtekintésként hivatkozunk. A fent ismertetettel (ld. „Kísérlet II.”) azonos 

elrendezésben bemutatva, ám különböző ingerekkel rögzítettünk egy-egy olyan feladatsort is, 
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ahol a vizsgálati alanyoknak gombnyomással jelezniük kellett, hogy az először látott kétjegyű 

számot megtalálták-e a kivonási helyzet valamely pozíciójában, vagy nem. Ennek során a 

személyek 2000 ms-ig fixációs négyzetet láttak a képernyő közepén. Ezt követően 250 ms ideig 

felvillant egy kétjegyű szám, melyet fejben kellett tartaniuk a következő fixációs négyzet 

idejére (2800 ms). Ezután 3500 ms ideig három kétjegyű számot láttak a képernyő közepén, 

sorban, melyekkel kapcsolatban – az instrukciónak megfelelően - el kellett dönteni, hogy 

köztük van-e a korábban látott kétjegyű szám, vagy nem. Válaszolni a következő 2500 ms alatt 

kellett, melyet a képernyő közepén felvillanó kérdőjel jelzett. A válasz helyességéről a 

személyek visszajelzést kaptak, 1500 ms időtartamra a képernyő zöldre (helyes -) vagy pirosra 

(helytelen válasz) változott (8. ábra). Erre a későbbiekben (kivonási) számfelismerésként 

hivatkozunk. 

 

8. ÁBRA 
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12  EREDMÉNYEK  

12.1 ÖSSZEADÁS ÉS KONTROLLHELYZETEI 

12.1.1 VISELKEDÉSES EREDMÉNYEK 

12.1.1.1 HELYES VÁLASZOK ARÁNYA 

A jó válaszok arányában szignifikáns különbséget találtunk (F(3, 66)=80,515, p< 0,001; η2= 

0,785) helyzet × csoport interakcióban (9. ábra). A számfelismerési helyzetben mért, jó 

válaszokra vetített teljesítmény az összeadási feladat jó válaszainak arányánál –mindkét 

korcsoportban együttvéve, feladat főhatásként- szignifikánsan magasabb volt (F(1, 68)=188,36, 

p< 0,001; η2= 0,735), továbbá az egyes korcsoportokban is hasonló mintázatot írtunk le (fiatal: 

F(1, 31)=73,838, p< 0,001; η2= 0,704; idős: F(1, 35)=153,24, p< 0,001; η2= 0,814). A 

feladathelyzetben az idős csoport teljesítménye szignifikánsan alacsonyabb volt annál, mint 

amit a fiatalok részéről tapasztaltunk (p = 0,001). 

 

 

9. ÁBRA 
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12.1.1.2 VÁLASZIDŐ 

A válaszidőket tekintve szignifikáns különbséget (F(3, 66)=695,15, p< 0,001; η2=0,969) találtunk 

helyzet × csoport interakcióban (10. ábra). Mindkét korcsoportot együttvéve a számfelismerési 

helyzetben mért válaszidő szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult annál, mint amit az 

összeadási feladatban mértünk (F(1, 68)=2142,2, p< 0,001; η2=0,969), továbbá az egyes 

korcsoportokon belül is hasonló mintázatot tapasztaltunk (fiatal: F(1, 31)=862,04, p< 0,001; η2= 

0,965; idős: F(1, 35)=1252,6, p< 0,001; η2= 0,973). A feladathelyzeteken belül életkori 

különbséget ez esetben nem találtunk. 

 

 

10. ÁBRA 
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12.1.2 THETA RELATÍV TELJESÍTMÉNY SŰRŰSÉG SPEKTRUM 

A theta spektrális teljesítményében szignifikáns különbséget találtunk a terület × oldaliság × 

típus (fiatal-idős és helyzetek) interakcióban (F(20, 388)=1,943, p= 0,009; η2= 0,091) az 

összeadási helyzetek során. Ezt tovább elemezve szignifikáns főhatást találtunk az oldaliságot 

tekintve, a theta teljesítmény bal oldalon magasabb volt (F(1, 97)=17,329, p< 0,001; η2= 0,152). 

Szignifikáns terület × típus (fiatal-idős és helyzetek: F(20, 388)=8,541, p< 0,001; η2= 0,306) 

interakciót találtunk továbbá  (11. ábra), azonban olyan szignifikáns változást nem, mely a 

feladat hatására következett volna be valamely csoport bizonyos agyi régiójában. 

Életkori főhatást is találtunk: a fiatal csoport theta sávban mért teljesítménye szignifikánsan 

magasabb volt az idősekénél (F(1, 101)= 25,893, p< 0,001; η2=0,204). Egyik csoport esetén sem 

találtunk szignifikáns helyzet főhatást. Az idős csoporthoz képest a fiatalok számfelismerési 

helyzetében (p< 0,001) mért teljesítménye, valamint az összeadási feladat során theta sávban 

mért teljesítménye (p= 0,018) szignifikánsan magasabb volt.  

A területi változásokat tekintve az occipitalis régióban emelkedett spektrális teljesítményt 

találtunk az idős csoportban, passzív helyzetben a temporalis területhez képest (p< 0,001). 

Időseknél a számfelismerési helyzetet occipitalisan magasabb teljesítmény kísérte a frontalis 

(p< 0,001), centralis (p< 0,001), temporalis (p< 0,001) és parietalis (p< 0,001) régióhoz 

viszonyítva is. A számolás során az occipitalis területen magasabb teljesítményt találtunk a 

frontalis (p< 0,001), centralis (p= 0,012), temporalis (p< 0,001) régióhoz viszonyítva. A fiatal 

csoportban ezek a különbségek statisztikai értelemben nem voltak elkülöníthetők. 

 

 

11. ÁBRA 
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12.1.3 PLI EREDMÉNYEK 

A theta sávra vetített PLI mutatóban nem találtunk szignifikáns különbséget a terület × 

oldaliság × típus (fiatal-idős és helyzetek) interakcióban az összeadási helyzetek során. A 

féltekék között sem találtunk szignifikáns különbséget, azonban szignifikáns terület × típus 

(életkor és helyzetek) interakciót (F(20, 388)=3,174, p< 0,001; η2=0,141) írtunk le (12. ábra), 

melyet szignifikáns terület-főhatás magyaráz (F(4, 388)=34,782, p< 0,001; η2=0,264). A frontalis 

területen mért PLI korcsoporttól függetlenül alacsonyabb volt, mint a centralis (p< 0,001), 

parietalis (p< 0,001) és occipitalis (p< 0,001) területeken, valamint magasabb, mint temporalis 

(p< 0,001) területek megfelelő értéke. A temporalis területen mért értékek is elmaradtak a 

centralis (p< 0,001), parietalis (p< 0,001) és occipitalis (p< 0,001) eredményektől.  

Életkori főhatást találtunk továbbá, melyben a fiatal csoport PLI értéke szignifikánsan 

magasabb volt az idősekénél (F(1, 101)=9,503, p= 0,003; η2=0,086). Emellett szignifikáns 

különbséget (F(5, 97)=9,54, p< 0,001; η2=0,33) találtunk az egyes csoportok különböző 

helyzetei közötti interakcióban. Mindkét korcsoportot együttesen tekintetbe véve a helyzetek 

között szignifikáns főhatást találtunk (F(2, 100)=13,023, p< 0,001; η2=0,207), ahol a 

feladathelyzet PLI mutatója szignifikánsan különbözött (magasabb volt) a passzív megtekintés 

(p= 0,013) és a számfelismerési helyzet (p< 0,001) eredményeinél is, azonban a passzív- és a 

számfelismerési helyzetek egymástól nem különböztek.  

A csoportokat elkülönítetten vizsgálva helyzet főhatást találtunk a fiataloknál (F(2, 46)=10,725, 

p< 0,001; η2=0,318) és az időseknél (F(2, 51)=7,917, p= 0,001; η2= 0,237) is. A fiatalok számolási 

helyzete a passzív helyzettől (p= 0,001), valamint a számfelismerési helyzettől (p< 0,001) is 

szignifikáns mértékben különbözött (magasabb PLI érték). Emellett az idős csoportban a 

számfelismerés során tapasztalt csökkenés szignifikánsan különbözött a passzív- (p= 0,036) és a 

számolási (p< 0,001) helyzetnél is. 
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12. ÁBRA 
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12.1.4 GRÁFELMÉLETI MUTATÓK EREDMÉNYEI 

A theta sávban PLI alapján képzett kapcsolati mátrixszal számított súlyozott gráfoknál 

szignifikáns különbséget találtunk a csoportok egyes helyzeteit tekintve a klaszter 

koefficiensben (C; F(5, 97)=7,758, p< 0,001; η2< 0,286) (13. ábra) és az úthosszt tekintve is (L; 

F(5, 97)=10,321, p< 0,001; η2= 0,347) (14. ábra).  

Korcsoportbeli főhatást találtunk ugyanezen vizsgálat során mindkét mutatót tekintve. Az 

egyes helyzeteket összevonva a fiatal csoport C értéke szignifikánsan magasabb volt az 

idősekénél (F(1, 101)=5,6811, p= 0,02; η2=0,053), míg az átlagos úthosszt tekintve az rövidebb 

volt a fiataloknál (F(1, 101)=6,572, p= 0,012; η2= 0,061).  

A helyzetek között, korcsoportok szerint nem elkülönítve szignifikáns főhatást találtunk a C 

(F(2, 100)=12,186, p< 0,001; η2= 0,196) és az L (F(2, 100)=16,702, p< 0,001; η2= 0,25) értékében 

is. A klasztereződési mutató a feladathelyzet során szignifikánsan magasabb volt a passzív 

feladatmegtekintés (p= 0,012) és a számfelismerési helyzet (p< 0,001) eredményeinél is, 

azonban a kontrollhelyzetek egymástól nem különböztek. Emellett az úthossz a 

feladathelyzetben szignifikánsan rövidült a passzív- (p= 0,002) és a számfelismerési helyzet (p< 

0,001) eredményeihez képest is, a kontrollhelyzetek ebben az esetben sem különböztek 

egymástól. 

A C értékében a fiatal (F(2, 46)=4,867, p= 0,012; η2= 0,175) és az idős (F(2, 51)=9,971, p< 0,001; 

η2= 0,281) csoportban is hasonló eredményeket találtunk. A fiatalok számolási helyzetben mért 

C értéke a passzív helyzetnél (p= 0,027), valamint a számfelismerési helyzetnél (p= 0,027) is 

szignifikáns mértékben magasabb volt. Emellett az idős csoportban a számfelismerési 

helyzetben számított eredmény szignifikánsan alacsonyabb volt a passzív- (p= 0,039) és a 

számolási (p< 0,001) helyzeténél is.  

Az L értékéket tekintve ugyanezen összefüggésekben a fiatal (F(2, 46)=8,637, p< 0,001; η2= 

0,273) és az idős (F(2, 51)=11,687, p< 0,001; η2= 0,314) csoportban is szignifikáns helyzet 

főhatást találtunk. A fiatalok számolási helyzetében az úthossz szignifikánsan rövidült a passzív 

feladatban mérthez (p= 0,006), valamint a számfelismerési helyzetben mérthez (p= 0,001) 

képest is. Az idős csoportban az összeadási helyzetben számított eredmény szignifikánsan 

alacsonyabb volt a passzív- (p= 0,044) és a számfelismerési (p< 0,001) helyzeténél is. 
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13. ÁBRA 

 

14. ÁBRA 
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12.1.5 MINIMÁLIS FESZÍTŐ FÁK EREDMÉNYEI 

12.1.5.1 KÖZPONTISÁG (BC) 

A theta sávban mért PLI alapján kalkulált minimális feszítő fák BC paraméterében 

(15. ábra) szignifikáns terület × típus (életkor és helyzetek) interakciót (F(20, 

388)=2,265, p=0,002; η2= 0,163) találtunk, melyet a  területi főhatás (F(4, 

388)=6,771, p< 0,001; η2= 0,065) magyaráz (16. ábra). Ennek során a két 

korcsoportot együttvéve az occipitalis régióban mért BC érték minden területhez 

képest magasabb volt (p < 0,01, minden régióra vonatkozólag). Sem a terület × 

oldaliság × típus (életkor és helyzetek) interakcióban, sem a korcsoportok, sem a féltekék 

között nem találtunk különbséget. Annak ellenére, hogy a feladathelyzet hatására bal oldalon, 

frontalisan BC emelkedés mutatkozott, ez nem mutatott szignifikáns féltekei különbséget.  

Szignifikáns különbséget (F(5, 97)=2,511, p=0,035; η2= 0,115) találtunk a korcsoportok 

feladathelyzeteit összehasonlító elemzésben, továbbá a helyzetek között (F(2, 100)=3,225, 

p=0,04; η2= 0,061), a korcsoportok tekintetbe vétele nélkül. Valamint mindkét korcsoportot 

együttesen vizsgálva a feladathelyzetekben mért átlagos BC érték sem különbözött a többitől 

szignifikáns mértékben.  

A fiatal csoporton belül szignifikáns helyzet főhatást (F(2, 46)=4,997, p=0,011; η2= 0,178) 

találtunk, ahol a passzív helyzetben számított BC értékek szignifikánsan (p= 0,012) magasabbak 

voltak annál, mint amit az összeadási feladat végzése kapcsán tapasztaltunk.. Az idős 

korcsoportban talált szignifikáns feladat főhatás (F(2, 51)=3,493, p=0,038; η2= 0,12) során a 

számfelismerési helyzetnél szignifikánsan alacsonyabb (p= 0,03) BC értéket találtunk a 

számolási helyzetben. 

 

15. ÁBRA 
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16. ÁBRA 
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12.1.5.2 A TELJES MINIMÁLIS FESZÍTŐFÁRA VETÍTETT FOKSZÁM 

Az adott csomóponthoz tartozó szomszédok számát (17. ábra) tekintve nem 

találtunk szignifikáns különbséget a terület × oldaliság × csoport (fiatal-idős és 

helyzetek) interakcióban, ahogyan életkorbeli, vagy féltekei főhatásbeli különbséget 

sem regisztráltunk. Szignifikáns különbséget találtunk a terület × típus (életkor és 

helyzetek) interakcióban (F(4, 388)=27,035, p< 0,001; η2= 0,109), melyet -az életkori 

csoportokat nem szétválasztó- szignifikáns területi főhatás (F(4, 388)=27,035, p< 

0,001; η2= 0,218) kísért (18. ábra). Ennek során a szomszédok száma magasabb volt a frontalis 

területen a centralis (p< 0,001) és a parietalishoz (p< 0,001) képest. Továbbá a temporalis 

területen a centralis (p< 0,001) és a parietalishoz (p< 0,001) képest, valamint az occipitalis 

területen a centralis (p< 0,001) és a parietalishoz (p< 0,001) képest szintén több szomszédot 

találtunk. 

Szignifikáns eltérést (F(5, 97)=7,639, p< 0,001; η2= 0,283) írtunk le a korcsoportokon belüli 

helyzetek összehasonlításánál, melyet a korcsoportokat együttesen tekintetbe vevő, 

helyzethez tartozó szignifikáns főhatás kísért (F(2, 100)=16,943, p< 0,001; η2= 0,253). Itt a 

számolási feladat hatására a csomópontok szomszédainak száma nőtt a feladathelyzetben a 

passzív- (p< 0,001) és a számfelismerési (p< 0,001) helyzethez képest is. 

Az életkori csoportokon belüli további összehasonlítások a fiataloknál F(2, 46)=9,425, p< 0,001; 

η2= 0,291, míg az időseknél F(2, 51)=9,057, p< 0,001; η2= 0,262 mértékű szignifikáns helyzet 

főhatást tártak fel. Mindezt felbontva a fiataloknál a passzív helyzet és az összeadás között p< 

0,001; míg a számfelismerés és a számolás között p= 0,023 mértékű szignifikanciát találtunk, 

mely a feladathelyzetben jóval több szomszéd meglétére enged következtetni. Az időseknél 

hasonló összefüggéseket tapasztaltunk, a különbség mértékei itt sorrendben p< 0,001, 

valamint p< 0,001. Egyik korcsoportban sem találtunk jelentős különbséget a passzív- és 

számfelismerési helyzetek között. 

 

17. ÁBRA 
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18. ÁBRA 
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12.1.5.3 ÁTMÉRŐ 

A teljes hálózaton értelmezett, legtöbb élből álló legrövidebb utat (19. ábra) tekintve 

szignifikáns különbséget találtunk a korcsoportokon belüli és -közötti passzív-, 

számfelismerési- és számolási helyzetek összehasonlítása során (F(5, 97)=4,734, p< 

0,001; η2= 0,196) (20. ábra). Nem találtunk életkorbeli különbséget a két csoport 

között, ám a helyzet főhatás (a korcsoportokban együttesen) szignifikáns különbséget 

mutatott (F(2, 100)=10,74, p< 0,001; η2= 0,177). Ennek megfelelően a 

feladathelyzetben szignifikánsan rövidebb úthosszt találtunk, mint a passzív-(p< 0,001) vagy a 

számfelismerési feladat (p< 0,001) során. 

A fiatalok által elvégzett feladatok között hasonló különbségeket (F(2, 46)=5,31, p=0,008; η2= 

0,187) találtunk, az úthossz itt is szignifikáns mértékben rövidült a számolási helyzetben a 

passzív (p= 0,01) és a számfelismerési (p= 0,046) feladathoz képest. Az idősekben hasonló 

változásokat tapasztaltunk (F(2, 51)=6,245, p= 0,004; η2= 0,197), azonban itt csupán a 

számfelismerési feladathoz képet rövidült az úthossz szignifikánsan (p= 0,003) a számolási 

feladatban. 

 

 

20. ÁBRA 

 

  

19. ÁBRA 
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12.1.5.4 EXCENTRICITÁS 

Az egy, specifikus csomópontból bármelyik másikhoz futó, legkevesebb élt 

tartalmazó utak hosszát (21. ábra) tekintve szignifikáns különbséget (F(5, 97)=4,511, 

p< 0,001; η2= 0,189) találtunk a korcsoportok és azok helyzeteinek 

összehasonlításában (22. ábra). Ezt életkori főhatásban megnyilvánuló különbség 

nem kísérte, azonban a helyzethez tartozó (ám korcsoportok nélküli) igen (F(2, 

100)=9,761, p< 0,001; η2= 0,163). A teljes gráfra vetítve szignifikánsan rövidebb 

utakat találtunk az összeadási feladathelyzetben, mint a passzív- (p= 0,003) vagy a 

számfelismerési (p< 0,001) helyzetekben. 

Az életkori csoportokat érintő további összehasonlítások szignifikáns helyzet főhatást tártak fel 

a fiataloknál F(2, 46)=4,917, p= 0,011; η2= 0,176, míg az időseknél F(2, 51)=5,819, p= 0,005; η2= 

0,186 mértékben. Ezen interakciókat tovább vizsgálva, mindkét korcsoportnál a 

feladathelyzetben rövidülő úthosszt találtunk a többi helyzethez képest. Ennek mértéke a 

passzív megtekintéses vizsgálatban a fiataloknál p= 0,016; míg az időseknél a számolással 

összevethető nagyságú volt. A számfelismerés helyzetben ugyanez a fiatal- (p= 0,046), valamint 

az idős csoportnál p= 0,004 arányú volt. Egyik korcsoportban sem találtunk jelentős 

különbséget a passzív- és számfelismerési helyzetek között. 

 

 

22. ÁBRA  

21. ÁBRA 
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12.1.5.5 LEVELEK ARÁNYA 

Az egy (itt befutó=kimenő) éllel rendelkező csomópontokat leveleknek nevezzük (23. 

ábra), melyek arányát vizsgáltuk a teljes gráfra vetítve. Itt szignifikáns különbséget 

(F(5, 97)=11,327, p< 0,001; η2= 0,369) találtunk a korcsoportok és azok helyzeteinek 

összehasonlításában, életkori főhatást viszont nem (24. ábra). A helyzetek között (a 

korcsoportokat nem tekintetbe vevő) szignifikáns főhatást találtunk (F(2, 

100)=23,553, p< 0,001; η2= 0,32), ahol a feladathelyzet során szignifikánsan nőtt a 

levelek aránya a passzív- (p< 0,001) és a számfelismerési helyzetéhez (p< 0,001) képest is. A 

kontrollhelyzetek egymástól nem különböztek.  

A fiatal (F(2, 46)=13,057, p< 0,001; η2= 0,362) és az idős (F(2, 51)=13,116, p< 0,001; η2= 0,34) 

csoportban is hasonló eredményeket találtunk. A fiatalok számolási helyzete során a passzív 

helyzethez képest (p< 0,001), továbbá a számfelismerési helyzethez (p< 0,001) képest is 

szignifikáns mértékben nőtt a levelek aránya. Az idős csoportban a számolás során mért 

növekedés szignifikánsan különbözött a passzív- (p< 0,001) és a számfelismerési (p< 0,001) 

helyzetétől is. 

 

 

24. ÁBRA 

  

23. ÁBRA 
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12.1.6 A MINIMÁLIS FESZÍTŐFÁK ÁBRÁI – ÖSSZEADÁSI HELYZETEK 

12.1.6.1 FIATAL PASSZÍV MEGTEKINTÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fiatal csoport passzív feladat-

megtekintés alatt 

frontocentralis központú, 

kiegyenlítetten súlyozott 

hálózatának skalpi (25. ábra) 

és MFF (26. ábra) szerinti 

ábrái. 

25. ÁBRA 

26. ÁBRA 
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12.1.6.2 IDŐS PASSZÍV MEGTEKINTÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Az idős csoportot passzív 

feladat megtekintés alatt 

centralis-parietalis központú 

hálózat jellemezte (27. ábra és 

28. ábra). 

 

27. ÁBRA 

28. ÁBRA 
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12.1.6.3 FIATAL SZÁMFELISMERÉS 

 

 

 

 

  

A fiatal csoport a 

számfelismerési feladat során 

frontocentralis központú, 

frontalisan jelentősebb súlyú 

hálózatának skalpi (29. ábra) 

és MFF ábrája (30. ábra). 

 

29. ÁBRA 

30. ÁBRA 
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12.1.6.4 IDŐS SZÁMFELISMERÉS 

 

 

 

 

 

 

 

Az idős csoport az emlékezeti 

feladat során jelentősen 

decentralizált, parietalis-

occipitalis többségű 

hálózatának skalpi (31. ábra) 

és MFF elrendezése (32. ábra). 

 

31. ÁBRA 

32. ÁBRA 
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12.1.6.5 FIATAL ÖSSZEADÁS 

 

 

 

 

 

 

  

A fiatal csoport összeadási 

feladat során frontalis- 

frontocentralis központú, e 

területek körül összpontosuló 

élsúlyokkal jellemezhető 

hálózatának skalpi- (33. ábra) 

és MFF topológiája (34. ábra). 

 

33. ÁBRA 

34. ÁBRA 
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12.1.6.6 IDŐS ÖSSZEADÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idős korcsoport az 

összeadási feladat során 

frontalisan és parietalisan 

összpontosuló, azonban 

frontalis túlsúlyú élekkel 

rendelkező hálózatának skalpi– 

(35. ábra) és MFF ábrája (36. 

ábra). 

35. ÁBRA 

36. ÁBRA 
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12.2 KIVONÁS ÉS KONTROLLHELYZETEI 

12.2.1 VISELKEDÉSES EREDMÉNYEK 

12.2.1.1 HELYES VÁLASZOK ARÁNYA 

A jó válaszok arányát tekintve szignifikáns különbséget (F(3, 68)=75,007, p< 0,001; η2= 0,768) 

találtunk a helyzet × csoport interakcióban (37. ábra). A számfelismerési helyzetben mért 

teljesítmény a kivonási feladat során tapasztalt értéknél szignifikánsan magasabb volt 

(korcsoportokat együttesen tekintetbe vevő feladat főhatás, F(1, 70)=206.40, p< 0,001; η2= 

0,747). Emellett a korcsoportokban is hasonló irányt figyeltünk meg (fiatal: F(1, 33)=73,175, p< 

0,001; η2= 0,689; idős: F(1, 35)=159,76, p< 0,001; η2= 0,82). A helyzeteken belül nem találtunk 

különbséget a csoportok teljesítményei között. 

 

 

37. ÁBRA 
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12.2.1.2 VÁLASZIDŐ 

A válaszidők tekintetében szignifikáns különbséget (F(3, 68)=281,78, p< 0,001; η2= 0,926) 

találtunk helyzet × korcsoport interakcióban (38. ábra). A korcsoportokat együttesen 

tekintetbe véve a számfelismerési helyzetben rögzített válaszidő adatok a kivonási feladaténál 

szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyultak (F(1, 70)=848, p< 0,001; η2= 0,924). Az egyes 

korcsoportokon belül is hasonló, a feladat nehézségével változó mintázatot tapasztaltunk 

(fiatal: F(1, 33)=260,3, p< 0,0010; η2= 0,887; idős: F(1, 35)=829,81, p< 0,001; η2= 0,96). A 

feladathelyzeteken belül életkori különbséget ez esetben sem találtunk. 

 

 

38. ÁBRA 
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12.2.2 THETA RELATÍV TELJESÍTMÉNY SŰRŰSÉG SPEKTRUM 

A theta spektrális teljesítményében a korcsoportok helyzeteinek összehasonlításával 

szignifikáns különbséget tapasztaltunk (F(5, 98)=3,049, p= 0,013; η2= 0,135), továbbá 

korcsoport főhatást találtunk (F(1, 174)=24,12, p< 0,001; η2= 0,122), ahol a fiatalok theta 

teljesítménye volt magasabb. Nem találtunk szignifikáns különbséget viszont a terület × 

oldaliság × típus (fiatal-idős és helyzetek) interakcióban (F(20, 392)=0,492, p=0,969; η2= 0,024).  

Az idős csoportban emellett szignifikáns helyzet főhatást mutattunk ki (F(2, 51)=5,154, p= 

0,009; η2= 0,168), melyben a passzív helyzethez képest szignifikánsan nőtt a teljesítmény a 

számfelismerési helyzetben (p< 0,001).  

Nem mutattunk ki oldaliság-főhatást, sem olyan szignifikáns változást, mely a feladat hatására 

következett volna be valamely csoport bizonyos agyi régiójában. Mindemellett az idős csoport 

esetén minden helyzetben jelen lévő szignifikáns occipitalis theta teljesítménytöbbletet 

figyeltünk meg (p< 0,05, minden régióban) a többi régióhoz képest. 

Szignifikáns interakciót találtunk a terület × típus (helyzetek és korcsoportok) elemzés során 

(F(20, 392)=6,016, p< 0,001; η2= 0,235) (39. ábra). Az occipitalis régióban emelkedett 

spektrális teljesítményt tapasztaltunk az idős csoportban passzív helyzetben a frontalis (p< 

0,001), centralis (p< 0,001), parietalis (p< 0,001) temporalis (p< 0,001) régióhoz képest. A 

számfelismerési helyzetet occipitalisan az időseknél magasabb teljesítmény kísérte a frontalis 

(p< 0,001), centralis (p< 0,001), temporalis (p< 0,001) és parietalis (p< 0,001) régióhoz 

viszonyítva is ugyanezen helyzeten belül. A számolás során az idős csoportban az occipitalis 

területen magasabb teljesítményt találtunk a frontalis (p< 0,001), centralis (p< 0,001), 

temporalis (p= 0,038) és parietalis (p< 0,001) régióhoz viszonyítva. 
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39. ÁBRA 
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12.2.3 PLI EREDMÉNYEK 

A theta sávban számított PLI mutatóban nem találtunk szignifikáns különbséget a terület × 

oldaliság × típus (fiatal-idős és helyzetek) interakcióban, ahogyan a bal és a jobb félteke között 

sem. Szignifikáns különbséget találtunk a terület × típus (korcsoport és feladattípus) 

interakcióban (F(20, 392)=2,442, p< 0,001; η2= 0,111) (40. ábra), melyet további –a feladatokat 

és korcsoportokat tekintetbe nem vevő- szignifikáns területi főhatás kísért (F(4, 392)=63,792, 

p< 0,001; η2= 0,394). A frontalis és a temporalis területen minden területnél alacsonyabb PLI 

értéket mértünk (p< 0,001, minden más régióra vonatkoztatva), továbbá a temporalis területre 

vetített PLI mutató szignifikánsan alacsonyabb (p< 0,001) volt a frontalis területénél. Az 

occipitalis régióban mért PLI szignifikánsan magasabb (p< 0,001, minden helyzetbeli 

összehasonlítás során) volt minden területénél.  

A fenti interakciót magyarázhatja még az, hogy csoport főhatást regisztráltunk ugyanezen 

elemzés során, melyben az összes helyzetben együttesen a fiatal csoport PLI értéke 

szignifikánsan magasabb volt az idősekénél (F(1, 174)=32,315, p< 0,001; η2= 0,157). Emellett a 

helyzeteket tekintve (a korcsoportokban együttesen) szignifikáns főhatást találtunk (F(2, 

101)=9,499, p< 0,001; η2= 0,158), ahol a feladathelyzet PLI mutatója szignifikánsan különbözött 

(magasabb volt) a passzív- (p= 0,006) és a számfelismerési helyzet (p< 0,001) eredményeitől is. 

A kontrollhelyzetekben mért PLI értékek egymástól nem különböztek.  

A fiatal (F(2, 47)=6,466, p= 0,003; η2= 0,216) és az idős (F(2, 51)=4,031, p= 0,024; η2= 0,136) 

csoportban hasonló eredményeket mutattunk ki. A fiatalok számolási helyzete a passzív 

helyzettől (p= 0,022), valamint a számfelismerési helyzettől (p= 0,006) is szignifikáns 

mértékben különbözött, itt mértük a legmagasabb PLI értékeket. Emellett az idős csoport 

számolási feladatban mért PLI értékei szignifikánsan magasabbak voltak a számfelismerési (p= 

0,023) helyzetnél.  
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40. ÁBRA 
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12.2.4 GRÁFELMÉLETI MUTATÓK EREDMÉNYEI 

A fent kifejtett számítási módszerek alapján az itt vizsgált gráfelméleti mutatóknál szignifikáns 

különbséget találtunk a két korcsoport passzív-, számfelismerési- és kivonási helyzeteit 

áttekintő összehasonlításban a klaszter koefficienst (C, F(5, 98)=7,391, p< 0,001; η2= 0,274; 41. 

ábra) és az úthosszt (L, F(5, 98)=8,665, p< 0,001; η2= 0,306; 42. ábra) tekintve. 

Csoport főhatást találtunk továbbá mindkét mutatót tekintve: a fiatal csoport C értéke 

szignifikánsan magasabb volt az idősekénél (F(1, 102)=14,937, p< 0,001; η2= 0,128), míg az 

átlagos úthossz szignifikánsan rövidebb volt a fiatalok esetében (F(1, 102)=14,346, p< 0,001; 

η2= 0,123).  

A helyzetek között szignifikáns, mindkét korcsoportot együtt tekintetbe vevő főhatást 

állapítottunk meg a C (F(2, 101)=8,974, p< 0,001; η2= 0,151) és az L (F(2, 101)=11,578, p< 

0,001; η2= 0,187) értékében is. Itt a klasztereződési mutató a feladathelyzet során 

szignifikánsan magasabb volt a passzív feladatmegtekintés (p= 0,006) és a számfelismerési 

helyzet (p< 0,001) eredményeinél is, míg a kontrollhelyzetek ezen mutatók vonatkozásában  

nem különböztek egymástól. Az úthossz a passzív- (p= 0,004) és a számfelismerési (p< 0,001) 

helyzethez viszonyítva egyaránt szignifikánsan rövidült a feladathelyzetben. A passzív- és a 

számolási helyzetek ebben az esetben sem különböztek egymástól. 

A C értékében a fiatal (F(2, 47)=7,668, p=0,001; η2= 0,246) és az idős (F(2, 51)=3,267, p=0,046; 

η2= 0,114) csoportban is hasonló eredményeket tapasztaltunk. A fiatalok számolási helyzete 

alatt a mutató a passzív helyzettől (p= 0,008), valamint a számfelismerési helyzettől (p= 0,003) 

is szignifikáns mértékben magasabb volt. Az idős csoportban csupán a számfelismerési 

helyzethez kapcsolódó eredmény volt szignifikánsan alacsonyabb a számolási (p= 0,044) 

helyzetben mértnél.  

Az L értékéket vizsgálva hasonló összefüggésekben a fiatal (F(2, 47)=8,142, p< 0,001; η2= 0,257) 

és az idős (F(2, 51)=6,066, p=0,004; η2= 0,192) csoportban is szignifikáns helyzet főhatást 

találtunk. A fiatalok számolási helyzetében az úthossz szignifikánsan rövidült a passzív 

helyzetben mérthez (p= 0,022), valamint a számfelismerési helyzetben mérthez (p= 0,001) 

képest. Az idős csoportban a kivonási helyzet úthossz csökkenése csupán a számfelismerési 

helyzethez képest volt szignifikánsan eltérő (p= 0,004). 
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41. ÁBRA 

 

 

42. ÁBRA 
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12.2.5 MINIMÁLIS FESZÍTŐ FÁK EREDMÉNYEI 

12.2.5.1 KÖZPONTISÁG (BC) 

A fent leírtakhoz hasonlóan, a PLI alapú BC paraméterben (43. ábra) a terület × 

típus (életkor és feladathelyzetek) interakcióban szignifikáns különbséget írtunk 

le (F(20, 392)=1,961, p= 0,008; η2= 0,091; 44. ábra). Mindezt a korcsoportokat és 

helyzeteket összefogó, szignifikáns területi főhatás magyarázza (F(4, 

392)=12,024, p< 0,001 η2= 0,109). Emellett nem találtunk szignifikáns 

különbséget a terület × oldaliság × típus (fiatal-idős és helyzetek) interakcióban, 

ahogyan a helyzet × korcsoport interakcióban, a féltekei, a korcsoport és a helyzet 

főhatásokban sem.  

Az occipitalis régióban minden más területhez képest emelkedett BC-t figyeltünk meg (p< 

0,001, minden más régióval összehasonlítva) mindkét korcsoportban együttesen.  

A korcsoportokat külön vizsgálva nem találtunk különbséget a helyzetek és a régiók között 

sem. 

 

 

44. ÁBRA 

  

43. ÁBRA 
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12.2.5.2 A TELJES MINIMÁLIS FESZÍTŐFÁRA VETÍTETT FOKSZÁM 

A szomszédsági fokot (45. ábra) tekintve marginális szignifikanciát F(20, 

392)=1,544, p=0,064; η2= 0,073 találtunk a terület × oldaliság × típus (fiatal-idős 

és helyzetek) interakcióban. Sem helyzetek közötti, sem életkorbeli, sem féltekei 

főhatásbeli különbséget ezen kívül nem regisztráltunk.  

Szignifikáns különbséget találtunk emellett a terület × típus (életkor és helyzetek) 

interakcióban (F(20, 392)=2,626, p< 0,001; η2= 0,118; 46. ábra), melyet 

szignifikáns területi főhatás (F(4, 392)=30,456, p< 0,001; η2= 0,237) kísért, mely nem bontható 

szét életkori csoportokra. Ennek során a szomszédok aránya magasabb volt a frontalis területen 

a centralis (p< 0,001) és a parietalishoz (p< 0,001) képest. Továbbá a temporalis területen a 

centralis (p< 0,001) és a parietalishoz (p< 0,001) képest, valamint az occipitalis területen a 

centralis (p< 0,001) és a parietalishoz (p< 0,001) képest szintén nagyobb arányban találtunk 

szomszédokat. 

Marginálisan szignifikáns különbséget (F(5, 98)=2,277, p= 0,053; η2= 0,104) találtunk továbbá a 

helyzet × korcsoport interakcióban. Noha ezt életkor-főhatásbeli különbség nem kísérte, a 

helyzethez tartozó szignifikáns főhatást találtunk (F(2, 101)= 4,335, p= 0,016; η2= 0,079). A 

számolási feladat hatására a csomópontok szomszédainak száma nőtt a feladathelyzetben a 

passzív helyzethez képest (p= 0,027). 

 Az életkori csoportokon belüli további vizsgálatok a fiataloknál nem mutattak ki szignifikáns 

eltéréseket, ám az időseknél F(2, 51)= 4,125, p= 0,022; η2= 0,139 mértékű szignifikáns helyzet 

főhatást tártak fel. Az idős korcsoport esetében a passzív helyzet és a kivonás, valamint a 

passzív-számfelismerés összehasonlításában nem állapítottunk meg különbséget, azonban a 

számfelismerés és a számolás között p = 0,028 mértékű szignifikanciát találtunk (növekedés a 

kivonás alatt).  

 

45. ÁBRA 
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46. ÁBRA 
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12.2.5.3 ÁTMÉRŐ 

A teljes hálózaton értelmezett legtöbb élből álló legrövidebb utakat (47. ábra) 

tekintve szignifikáns különbséget találtunk a helyzet × életkor interakcióban (F(5, 

98)=4,912, p< 0,001; η2= 0,2; 48. ábra). Nem találtunk életkorbeli különbséget a 

két korcsoport között, ám a két életkori csoportot együttesen tekintetbe vevő 

helyzet főhatást szignifikáns különbségként regisztráltuk (F(2, 101)=8,578, p< 

0,001; η2= 0,145). Ezt tovább vizsgálva a feladathelyzetben szignifikánsan rövidebb 

úthosszt találtunk, mint a passzív-(p= 0,002) vagy a számfelismerési feladat (p= 0,002) során. 

A fiatal csoportban rögzített regisztrátumok adatai esetében hasonló különbségeket (F(2, 

47)=5,983, p=0,005; η2= 0,203) találtunk, az úthossz itt is szignifikáns mértékben rövidült a 

számolási helyzetben a passzív (p= 0,004) feladathoz képest. Az idősekben ezzel ellentétes 

irányú változásokat tapasztaltunk (F(2, 51)= 6,233, p= 0,004; η2= 0,196): e csoportban a 

számfelismerési feladathoz képet rövidült az úthossz szignifikánsan (p= 0,003) a számolási 

feladat során.  

 

 

48. ÁBRA 

  

47. ÁBRA 
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12.2.5.4 EXCENTRICITÁS 

Az egy, specifikus csomópontból bármelyik másikhoz futó, legkevesebb élt 

tartalmazó utak hosszát (49. ábra) tekintve szignifikáns különbséget (F(5, 

98)=4,714, p< 0,001; η2= 0,194) találtunk a helyzet × életkor interakcióban (50. 

ábra). A két korcsoportot együttesen vizsgálva szignifikáns helyzet főhatást 

tapasztaltunk (F(2, 101)= 7,697, p< 0,001; η2= 0,132). A teljes gráfot tekintve 

szignifikánsan rövidebb utakat találtunk a feladathelyzetben, mint a passzív- (p= 

0,004) és a számfelismerési (p= 0,003) analízisek során. 

Az életkori csoportokat további elemzéseknek vetettük alá, melyek szignifikáns helyzet 

főhatást tártak fel a fiataloknál F(2, 47)=5,135, p= 0,01; η2= 0,179  és az időseknél F(2, 

51)=6,448, p= 0,003; η2= 0,201  is. Általában elmondható, hogy az úthossz mindkét csoportnál 

rövidült a feladathelyzetben valamely másik feladathoz képest. Ennek mértéke a passzív 

megtekintéssel való összehasonlításban a fiataloknál p= 0,007; míg az időseknél a 

számfelismeréssel összevetve p= 0,002 volt. Egyik korcsoportban sem találtunk jelentős 

különbséget a passzív- és számfelismerési helyzetek között. 

 

 

50. ÁBRA 

  

49. ÁBRA 
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12.2.5.5 LEVELEK ARÁNYA 

A fent bővebben tárgyalt levelek (51. ábra) arányában szignifikáns különbséget 

(F(5, 98)=7.638, p< 0,001; η2= 0,28) találtunk a helyzet × életkor interakcióban (52. 

ábra). A helyzetekhez kapcsolódóan (életkori megkülönböztetés nélkül) 

szignifikáns főhatást tapasztaltunk (F(2, 101)=17,73, p< 0,001; η2= 0,26), melyben a 

feladathelyzet alatt szignifikánsan nőtt a levelek aránya a passzív- (p< 0,001) és a 

számfelismerési helyzetéhez (p< 0,001) képest. A kontrollhelyzetek egymástól 

ebben az esetben sem különböztek. Nem tapasztaltunk életkori főhatást ugyanezen elemzés 

során. 

A fiataloknál a feladat nehézségével folyamatosan emelkedő tendenciát mutató (F(2, 47)=5,94, 

p= 0,005; η2= 0,201) és az időseknél számolás hatására változó (F(2, 51)= 12,26, p< 0,001; η2= 

0,325) helyzetekhez kötődő főhatásokat írtunk le. A fiatalok számolási helyzete során a passzív 

helyzethez képest (p= 0,006) emelkedett szignifikánsan a levelek aránya, míg az idős 

csoportban a számolás során mért növekedés szignifikánsan különbözött a passzív- (p< 0,001) 

és a számfelismerési (p< 0,001) helyzettől. 

 

 

52. ÁBRA 

  

51. ÁBRA 
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12.2.6 A MINIMÁLIS FESZÍTŐFÁK ÁBRÁI – KIVONÁSI HELYZETEK 

12.2.6.1 FIATAL PASSZÍV MEGTEKINTÉS 

 

 

 

 

 

 

 

  

A fiatal csoport passzív feladat 

megtekintés alatt frontalis 

súlyozású, kissé parietalisan is 

csoportosuló hálózatának 

skalpi (53. ábra) és MFF (54. 

ábra) szerinti ábrái. 

 

53. ÁBRA 

54. ÁBRA 
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12.2.6.2 IDŐS PASSZÍV MEGTEKINTÉS 

 

 

  

55. ÁBRA  

Az idős csoport passzív feladat 

megtekintés alatt centralis 

központokkal bíró, széttagolt 

hálózatának skalpi (56. ábra) 

és MFF (55. ábra) szerinti 

elrendeződése. 

 

56. ÁBRA  
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57. ÁBRA 

12.2.6.3 FIATAL SZÁMFELISMERÉS 

 

 

 

 

  

A fiatal csoport 

számfelismerési feladat során 

rögzített parietalis-occipitalis 

központú, ám kiegyenlítetten 

súlyozott hálózatának skalpi 

(58. ábra) és MFF szerinti (57. 

ábra) topológiai ábrázolása. 

 

58. ÁBRA 
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12.2.6.4 IDŐS SZÁMFELISMERÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Az idős csoport 

számfelismerési feladat során 

rögzített parietalis-

parietooccipitalis központú, ám 

kiegyenlítetten súlyozott 

hálózatának skalpi (59. ábra) 

és MFF szerinti (60. ábra) 

ábrázolása. 

 

59. ÁBRA 
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12.2.6.5 FIATAL KIVONÁS 

 

 

 

 

 

 

 

A fiatal csoport kivonási 

feladat során rögzített 

frontalis- parietalis 

központokkal bíró, frontalis 

túlsúllyal rendelkező 

hálózatának skalpi (61. ábra) 

és MFF szerinti (62. ábra) 

eloszlása. 

 
61. ÁBRA 

62. ÁBRA 
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12.2.6.6 IDŐS KIVONÁS 

 

 

 

 

 

 

 

Az idős csoport kivonási 

feladat során rögzített 

occipitalis központú, ám 

kiegyenlítetten súlyozott 

hálózatának skalpi (63. ábra) 

és MFF szerinti (64. ábra) 

ábrázolása. 

 
63. ÁBRA 

64. ÁBRA 
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13  MEGBESZÉLÉS  

Az egészséges és kóros öregedés (például Alzheimer kór, demencia) vizsgálata, azok 

mechanizmusai és mindezek hatásai napjainkban fontos kutatási kérdéseket vetnek fel az 

idegtudománytól a pszichológiáig sok tudományterületen. E dolgozat az agyi elektromos 

tevékenység vizsgálatára olyan modern gráfelméleti megközelítéseket használ fel, melyek 

lehetővé teszik az öregedéssel átalakuló idegrendszeri szervezettség és -kommunikáció 

folyamatainak vizsgálatát a változó kognitív funkciók tükrében. Idős és fiatal csoporton 

rögzített EEG-t vizsgálva elemi számolási (úgy, mint összeadás és kivonás) feladatok során 

kerestünk eltéréseket úgy, hogy a lehető legjobban szétválasszuk az emlékezeti és a számolási 

teljesítményt kísérő folyamatokat. Az alapvető számolási műveleteket a hétköznapokban 

gyakran alkalmazzuk, mégis kevés olyan szakirodalmi adat ismert, mely kísérletet tesz e 

területen az egészséges öregedés gráfelméleti módszerekkel történő vizsgálatára. Elemzéseink 

során azt találtuk, hogy az egészséges öregedés emlékezeti deficittel jár, melyet a számolási 

műveletek végzése alatt az idősek nagyobb agyi területek bevonásával kompenzálnak. 

Ahogyan azt korábban láthattuk már, az agy komplex hálózata -több szinten is- összekapcsolt 

egységekként reprezentálható, melyben mérhető változásokat indukálnak bizonyos kognitív 

erőfeszítések, vagy akár olyan hatások is, melyek az egészséges öregedéssel, vagy kóros 

állapotokkal hozhatók összefüggésbe. Az idegtudomány egyik kurrens kérdése az, hogy az agy 

egyes építőelemeinek, vagy azok nagyobb szervezeti egységeinek kommunikációja bizonyos 

körülmények között hogyan valósul meg, milyen szempontok szerint szerveződik. Az egyszerű, 

pusztán a többletműködésre fókuszáló vizsgálatok nem minden esetben adhatnak erre választ, 

az agyat, mint komplex strukturális és funkcionális hálózatot vizsgálva árnyaltabb képet 

kaphatunk. Modern hálózatelméleti kutatásokban sokszor tekintenek e rendszerre „small 

world” alapon szervezett hálózatként [(Watts and Strogatz, 1998), (Stam & van Straaten, 

2012)], annak kiterjedt lokális, valamint felértékelődött távoli kapcsolatai alapján, mely 

szervezet hierarchikus modulokból és nagy forgalmú összekapcsoló hubokból épít hálózatot. 

A dolgozatban az egyik legelterjedtebb leírást, a spektrális elemzést használtuk 

kiindulópontnak, mely reprezentálja egy bizonyos frekvenciatartomány teljesítményét a jelben. 

Emellett a fázisváltozásokra érzékeny PLI, majd az ebből származtatott –fent részletezett- 

gráfelméleti paraméterek elemzése is szerepel vizsgálatainkban, melyek a fentiek szerint 

karakterizálják vizsgálati személyeink agyi hálózatát. 
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13.1 ÖSSZEADÁS ÉS KONTROLLHELYZETEI 

13.1.1 VISELKEDÉSES MUTATÓK 

Az összeadással kapcsolatos feladatok sikeres teljesítésében szignifikáns különbséget találtunk 

a helyzetek között és az összeadási feladaton belül a két korcsoport között is. A számfelismerés 

során mért 98% körüli csoportonkénti értékek megfelelnek a feladat nehézségének. Az 

összeadási műveletsor kapcsán a sikeres kivitelezés aránya –a nehezedő feladattal- ehhez 

képest csökkent (fiatalok 71%, idősek 59%), azonban mindkét csoportban a véletlen válaszadás 

küszöbét jóval meghaladta. A fiatalok szignifikánsan jobban teljesítették a feladatot, ami a 

feladat nehézségétől függő időskori aritmetikai teljesítmény hanyatlására utal. 

A (helyes válaszokhoz tartozó) válaszadás idejében a feladatok között szignifikáns különbséget 

találtunk, azonban a korcsoportok egymástól nem különböztek. A számfelismerési feladatban 

mért 618 ms körüli válaszokat az okozhatta, hogy a személyeket arra kértük, hogy egy 

felvillanó figyelmeztető inger után válaszoljanak csak, döntésüket ekkorra már valószínűleg 

meghozták. Az összeadási műveletek során a feladat nehézségével párhuzamosan emelkedett 

a válaszok ideje (fiatalok 2847 ms, idősek 2918 ms), mely egyértelműen a műveletvégzés 

hatása.  

  



123 

13.1.2 SPEKTRUM 

A theta sáv teljesítményelemzése során talált szignifikáns terület × oldaliság × típus (fiatal-idős 

és helyzetek) interakció kialakításában a féltekei és az életkori főhatás vett részt. A theta 

teljesítménye általában magasabb volt bal oldalon, mely alátámasztja az irodalmi adatokat. 

Earle és munkatársai (Earle et al., 1996) bal oldalon emelkedett theta teljesítményt találtak, 

melyet a számolással, mint bal féltekéhez kötődő tevékenységgel hoztak összefüggésbe. 

Fernández munkatársaival (Fernández et al., 1995) összeadások során fiatal csoportot vizsgálva 

frontalis theta emelkedésről számolt be, később a kutatócsoport (Harmony et al., 1996) ezt 

megerősítette. A fiatalok –feladatok során mért- szignifikánsan magasabb theta teljesítménye 

is beilleszthető a korábbi irodalmi adatok nyújtotta képbe [(Molnár et al., 2011); (McEvoy et 

al., 2001)]. Utóbbi kutatócsoport az idősekben csökkenő frontalis középvonali theta 

teljesítményt írt le, a fiatal csoporthoz képest. Az idős csoportban további occipitalisan mért 

teljesítménytöbbletet regisztráltunk valamennyi vizsgált helyzetben, mely valószínűleg a 

számingerek szenzoros feldolgozási folyamatainak nagyobb mértékére utal és feltételezhetően 

a csökkent frontalis funkciók kompenzációjának hatásával hozható összefüggésbe. 

Micheloyannis és kutatócsoportja egy olyan parieto-occipitalis és az inzulán átívelő hálózat 

megléte mellett érvelt, mely az arab számok feldolgozásáért felel (Micheloyannis et al., 2002). 

Az occipitalis lebeny Dehaene (Dehaene et al., 2004) szerint is a vizuális szám- és 

számmanipulációs ingerek dekódolásáért felelős. Jelen vizsgálatok során az ingerlés arab 

számokkal történt, így saját eredményeinket a fenti publikációk alátámasztják.  

Az eredmények további értelmezését nagyban megkönnyíti, ha számba vesszük azt az 

elfogadott álláspontot, hogy az egészséges öregedéssel bekövetkező lebenyeken belüli 

funkcióváltozásokkal is együtt járnak [pl. (Stam, 2000)]. Noha nem spektrális 

teljesítményváltozásokat vizsgáltak, ám mégis ezen eredményekkel párhuzamba állíthatóan 

több szerző is beszámolt a nagyobb területekre kiterjedő, elosztott információfeldolgozásról, 

melynek köszönhetően az idősek egyszerűbb feladatok során is nagyobb rendszereket 

mozgósítanak ((Zanto et al., 2010), (Cappell et al., 2010), (Van Impe et al., 2011), (Clapp and 

Gazzaley, 2012)), az EEG-jükben mérhető teljesítmény más súlyozással oszlik el a 

frekvenciasávok között ((Klimesch, 1999); (Molnár et al., 2011)).   
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13.1.3 PLI 

Az összeadási feladatokat vizsgálva szignifikáns terület × típus (életkor és helyzetek) interakciót 

találtunk, melyet a szignifikáns területi főhatás magyarázott meg. Ennek során a frontalis és a 

temporalis területen a PLI értéke alacsonyabb volt, mint a centralis, a parietalis és az occipitalis 

régiókban, továbbá a frontalis területen magasabb, mint temporalisan. Egyrészt a vizsgált 

frekvenciasáv generátorai meghatározhatták ezt az eredményt (Buzsaki, 2009), mivel a 

legerősebb fázisszinkronizációs értékeket a theta oszcilláció feltételezett keletkezési helyén 

mértük. Másrészt viszont az egészséges öregedés során a számolási műveletek 

elektrofiziológiai korrelátumainak vizsgálatával foglalkozó irodalomban kevés hasonló 

empirikus eredmény található és ezek nagy részéből is csak áttételesen vonhatók le 

következtetések. A legtöbb szakmai cikk a PLI módszerrel nyert eredményeket nem 

önmagukban értelmezi, hanem felhasználja további –pl. gráfelméleti- elemzésekhez. A PLI-hez 

leginkább kapcsolható módszerekkel Stam és munkatársai (Stam et al., 1996) folyamatos 

kivonás során a mentális erőfeszítéssel összefüggő emelkedést találtak a korrelációs dimenzió 

mutatójában. Molnár és munkatársai (Molnár et al., 2009) is beszámoltak frontalis theta 

szinkronizáció (szinkronizációs valószínűség) emelkedésről hasonló feladat folyamán. Az ilyen 

mutatók emelkedése egy-egy területen arra utal, hogy egy feladat következtében az adott 

régió neuron(csoport)jai összehangolt(abb) működésbe kezdenek (Dimitriadis et al., 2012), 

mely arányos lehet a feladat nehézségével. A fenti eredményeink azonban nem 

feladatspecifikusak, hanem minden helyzetet együttesen írnak le, így nem vonható le 

következtetés egy adott régió helyzethez tartozó szerepéről. Emiatt informatív lehet 

megvizsgálni a feladathelyzetek egymáshoz viszonyított eredményeit is. A passzív 

feladatmegtekintés és a számfelismerés egyaránt szignifikánsan kisebb PLI-t produkált, mint a 

számolás. Az idős csoportokon belül a számfelismerés során minden más helyzethez képest 

szignifikáns csökkenést tapasztaltunk, ám ezt értelmezhetjük úgy is, hogy a feladat mozgósító 

hatását is mutató emelkedést találtunk az összeadás során. A fiatalok számolási 

feladathelyzetében jelentős mértékben emelkedett a PLI, mely nagy kiterjedésű 

szinkronizációra utal. 

A korcsoportok között fennálló szignifikáns PLI különbség, mely a fiataloknál magasabb 

értékben nyilvánult meg, egy általánosan magasabb szinkronizáltságot jelez, mely lényegében 

a fajlagos terhelhetőség mutatója is (ld. (Molnár et al., 2011)). Az eredmények kapcsolatban 

hozhatók a DMN állapotváltozásaival is, mely ebben az esetben azt jelenti, hogy az idősek 

hálózata nyugalmi helyzetben is széttöredezettebb, a fázisszinkronizáció itt alacsonyabb. Az 

alacsonyabb szinkronizációt olyan háttér okozhatja, ahol a mögöttes strukturális változások 

miatt csökkent a szinkronizálhatóság. Adataink továbbá megerősítik Czigler (Czigler et al., 

2008) és munkatársai hasonló következetését is, a kutatócsoport Alzheimerben szenvedő 
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betegeknél nyugalmi EEG vizsgálata során alacsonyabb szinkronizációt talált, melyet a hálózat 

nyugalmi állapotú széttagoltságára lehet visszavezetni. Az EEG frekvenciasávok közötti 

teljesítményeloszlásának változása az irodalomban jól ismert jelenség, az egyes 

frekvenciasávok más-más arányú jelenléte idős korban a természetes öregedés velejárója 

((Klimesch, 1999); (Cummins and Finnigan, 2007)). Továbbá ez a korábban már ismertetett, az 

öregedés során nagyobb területeken elosztott műveletvégzés egyik lehetséges velejárója is. 

Ennek következtében tehát az idősek nem egy jól körülírt területen (jelen esetben frontalis 

agyi régiókban) jelentkező nagyobb szinkronizációval biztosítják a feladathoz szükséges 

kapacitás előállítását, hanem több régióban, elosztva valósítják meg mindezt.   
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13.1.4 GRÁFELMÉLETI MUTATÓK 

A gráfelméleti mutatók értelmezését nagyban megkönnyíti, ha figyelembe vesszük azt a tényt, 

hogy az ilyen módon számított értékek a PLI mutatóból származtathatók, tehát az ott tárgyalt 

megfontolások sok tekintetben itt is érvényesek. Ennek megfelelően amennyiben a PLI mutató 

változása szinkronizáció növekedésre utal, akkor jó eséllyel tolódik a PLI alapján képzett gráf 

karakterisztikája is „small world” irányba, mely egy hatékonyan működő, optimalizált 

információfeldolgozó hálózatot sejtet. A paramétereket tekintve az ilyen hálózatokat növekvő 

C (klaszter koefficiens) és csökkenő L (úthossz) értékek jellemeznek. 

Mindemellett a dolgozat sok, jellegüknél fogva különböző mutatót ölel fel, így az egyszerűbb 

áttekinthetőség kedvéért e fejezetben csupán a C és L értékeit tekintjük át, azok egymással és 

egy random gráffal képzett arányaival nem foglalkozunk, ám ezek ilyen formában is 

viszonyíthatók a kurrens nemzetközi eredményekhez is (ld. később). 

Általánosságban elmondható, hogy a növekvő C érték a szinkronizációnak feleltethető meg, 

mely a gráfban a közeli csomópontok között bővülő kapcsolatokra utal, míg a csökkenő érték 

ezek ellentettje. Az összeadás során a C értékében szignifikáns különbséget találtunk az egyes 

korcsoportok helyzetei között. Ez egyrészt a szignifikáns különbségnek köszönhető, melyet a 

korcsoportok között találtunk, és ahol a fiatalok C értéke szignifikánsan magasabb volt. 

Másrészt a helyzetek között is különbséget találtunk, a két csoportot együttesen vizsgálva a 

számolási helyzetben a passzív- és a számfelismerési feladatnál is magasabb C értéket 

találtunk. A korcsoportokat egyenként megvizsgálva a PLI eredményekkel összeegyeztethető 

változásokat írtunk le. Az időseknél a számfelismerés hatására szignifikáns csökkenés 

mutatkozott a többi helyzethez képest, azonban megfigyelhető volt a számolási helyzet 

hatására bekövetkező emelkedés is, míg a fiataloknál ugrásszerűen nőtt a C értéke az 

összeadás hatására.  

Az összeadás során az L értékében is a fentiekhez hasonló eredményeket írtunk le. Szignifikáns 

különbséget találtunk a korcsoportok helyzeteinek összehasonlítása során, melyet tovább 

vizsgálva szignifikánsan rövidülő úthosszt írtunk le a fiataloknál az idősekhez képest. Mindkét 

korcsoportot együtt vizsgálva az úthossz a számolás során szignifikánsan rövidült a többi 

helyzethez képest, továbbá a fentivel megegyező mintázatot regisztráltunk a feladathelyzetek 

korcsoportokon belüli összehasonlítása során is. A gráfon belül rövidülő úthossz hatékonyabb 

információáramlást tesz lehetővé, hiszen fizikailag távol eső pontok között is több közvetlen, 

vagy lerövidült kapcsolat létére utal, melyek segítségével az információáramlás kevesebb 

csomópont közbeiktatásával valósulhat meg. 

Az eredmények jól illeszkednek az irodalmi adatok sorába: Dimitriadis és kutatócsoportja 

(Dimitriadis et al., 2010a) különböző nehézségű matematikai feladatokat vizsgálata során, 
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theta sávban talált hasonló, kifejezettebb „small world” karakterisztikát jelentő 

aránymutatókat. Annak ellenére, hogy a nevezett cikkben véletlenszerűen szervezett 

szurrogátumok (ld. 1. számú melléklet) alapján számított C és L paraméterekkel is összevetik a 

ténylegesen vizsgált hálózat alapján számított mutatókat, valamint egymással képzett C és L 

arányok (pl. C/L) szerepelnek, mégis párhuzamba állíthatók jelen dolgozat eredményeivel. A 

csökkenő úthossz (a gráfon belül kevesebb lépéssel juthatunk el egyik pontból a másikba) és a 

lokális kapcsolatok felerősödése alapján elmondható, hogy a hálózat jelen esetben is a feladat 

aktiváló, szinkronizáló hatásának köszönhetően az információfeldolgozás szempontjából 

jobban szervezetté vált mind a fiatal, mind pedig az idős csoportnál egyaránt.  Dimitriadis 

munkatársaival (Dimitriadis et al., 2010b) további matematikai feladatokat vizsgálva a theta (4-

8 Hz) sávban frontalisan, időben állandóan jelen lévő „nagy forgalmú” csomópontokat találtak, 

amelyek a matematikai erőfeszítés mellett a munkamemória terhelésre utaltak.  

Jelen vizsgálatban használt C és L érték a gráf egészét jellemzi, így területi információk azokból 

nem nyerhetők ki, bár kétségtelen, hogy az előbbi fejezetekben tárgyalt, matematikai 

műveletek végzése szempontjából fontos területspecifikus változások itt is jelentős szereppel 

bírtak a végeredmény kialakításában. A kivonási helyzet hasonló mutatóinak értékelésénél 

tovább tárgyalom e témakört. 
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13.1.5 MINIMÁLIS FESZÍTŐFÁK 

A szakirodalomban újszerű megfontolás a humán EEG elemzése során a minimális feszítőfák 

paramétereinek vizsgálata. Úttörőként Tewarie és munkatársai (Tewarie et al., 2014) sclerosis 

multiplexben szenvedő betegek hálózati topológiájának vizsgálatára használták és eközben 

demonstrálták a módszer hatékony alkalmazhatóságát. A minimális feszítőfákat leíró mutatók 

emellett értelmezhetők a korábban látott gráfelméleti paraméterek továbbgondolásával. Több 

ilyen változó is hordoz magában területi információt, melyek tágítják a jelen dolgozatban 

ismertetett eredmények értelmezési tartományát. 

Saját eredményeinket áttekintve a fiatalok adatai a passzív feladatmegtekintés során egy 

frontocentralis központokkal bíró hálózat topológiáját mutatták, mely a számfelismerés 

hatására több levéllel és kevesebb elágazással bíró rendszerré alakult át. Mindez a 

feladathelyzet hatására hasonló elrendezésű, ám felerősödött lokális kapcsolatokat mutatott. 

Az idősek kontroll helyzetben leírt centroparietalis központokkal bíró hálózatát egy 

széttagoltabb, több (a korábbiak mellett occipitalis) központtal rendelkező hálózat váltotta fel. 

A feladathelyzet hatására a -fiatalokéhoz hasonlóan- megerősödtek ugyan lokális kapcsolataik, 

ám ez nem volt olyan kifejezett, mint a fiataloknál, továbbá a rendszer központi csúcsai is a 

frontalis-parietooccipitalis területeken helyezkedtek el. 

 

13.1.5.1 KÖZPONTISÁG (BC) 

A BC (65. ábra) minden egyes csomópontra külön értelmezhető mutató és az adott 

csúcs gráfon belül betöltött szerepéről ad képet, a távoli kapcsolatok tekintetbe 

vételével. Mindezt egy arányként mutatja, mely az adott csomóponton 

keresztülmenő, gráfban fellelhető legrövidebb utak arányáról tájékoztat. A gráfon 

belül lehetnek felértékelt szerepű, „nagy forgalmú” csomópontok, vagy hubok, 

ezek felelnek az egymástól távolabb eső régiók összekapcsolásért. Amennyiben 

egy gráf bizonyos területén belül nő a BC értéke, akkor az elsősorban hubok kialakulására, 

másodsorban akár a lokális kapcsolaterősödésre enged következtetni. 

A központiságot tekintve szignifikáns különbséget találtunk a terület × típus (életkor és 

helyzetek) interakcióban, melyet a területi főhatás magyarázott meg. Ennek vizsgálata során az 

occipitalis régióban jóval magasabb BC értékeket mértünk, mint a többi terület felett. Annak 

ellenére, hogy az eredményekben –elsősorban a fiatalok esetében- tendenciaszerűen látszott a 

feladat hatására bekövetkező bal oldali frontalis BC emelkedés, ez a változás nem volt 

szignifikáns mértékű. Továbbá a korcsoportok és a féltekék mért értékei sem különböztek 

egymástól. 

65. ÁBRA 
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A számolási feladat alatt mért BC mutató a fiatal csoportban a passzív feladat megtekintésnél 

számítottól, míg időseknél a számfelismerési helyzetétől különbözött (mindkét esetben 

magasabb volt) szignifikánsan. 

Az occipitalisan jelentkező BC többlet egyértelműen a vizuális feladatmegoldás-arab számok 

feldolgozási folyamataira reflektálhat [a spektrális eredményeknél tárgyaltak szerint, pl. 

(Micheloyannis et al., 2002), (Dehaene et al., 2004)], mely egyedül a fiatalok számolási 

helyzetében csökkent csak számottevően. Utóbbi csökkenés viszont nem alulműködést jelöl, 

hanem a frontalis túlsúly meglétét, melyre a gráf ilyen módon, a súlyozás megváltoztatásával 

reflektált.  A fiataloknál számolási feladatok végzése során megjelenő frontalis túlsúlyát több 

közlemény is tárgyalta már, mely a vizsgálat típusától függően jelentkezhet 

teljesítménytöbbletben (Harmony et al., 1999), vagy aktivációnövekedésben is (Dehaene et al., 

2004). 

A korcsoportokon belüli feladathelyzet-összehasonlítások is a feladat aktiváló, szinkronizáló 

hatását mutatják, mely a fiataloknál a feladat nehézségével együtt változott, és nem csupán a 

tényleges számolási műveletek végzésekor emelkedett meg ugrásszerűen (ld. PLI). Az időseknél 

hasonló a tendencia, noha itt jelentősen csökkenő értéket találtunk a számfelismerési helyzet 

alatt. Utóbbi jelenség lehetséges magyarázatát az emlékezeti teljesítménnyel kapcsolatos 

hanyatlásról, a PLI eredmények megbeszélése során tárgyaltam, azonban itt is ki kell emelni, 

hogy a szakirodalmi adatok alapján egyszerű memóriafeladatok során az idősek romló 

teljesítményt mutattak [ld. pl. (Missonnier et al., 2011)], mely eredményt jelen vizsgálatok is 

megerősítették. További fontos és az irodalmi adatokat megerősítő megállapításunk, hogy a 

nehezedő feladatok (számolás) során a különböző mutatókban nem találtunk olyan mértékű 

eltérést a korcsoportok között, mint az emlékezeti feladat során. Ez az élethosszig alakuló agyi 

plaszticitás (Reuter-Lorenz, 2002) és az ezzel felépülő kompenzációt támasztja alá, mely az idős 

korosztályt is képessé teszi a feladatok megfelelő szintű teljesítésére. 

Annak ellenére, hogy a korcsoportok, vagy a féltekék között szignifikáns különbségeket nem 

tudtunk kimutatni, a mutató mégis hatékonyan képes leírni olyan kismértékű 

állapotváltozásokat is, melyek például a nehezedő feladat hatására következnek be. Az 

értelmezés során tekintetbe veendő, hogy a fiatal és az idős csoport viselkedéses mutatói, 

illetve BC értékei is mennyire hasonló képet mutatnak. Számba véve többek között a Stam 

(Stam et al., 2002) által propagált elméletet megállapítható, hogy az idősek is képesek a 

fiatalok teljesítményszintjét elérni, azonban ehhez jóval több (elosztott) erőforrásra van 

szükségük [ld. (Clapp and Gazzaley, 2012)]. 
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13.1.5.2  A TELJES MINIMÁLIS FESZÍTŐFÁRA VETÍTETT FOKSZÁM 

A fokszám az egyes csomópontok szomszédjainak számát adja meg (66. ábra), 

mely így lokális összeköttetésekre reflektál. A legtöbb befutó (és kimenő) éllel 

bíró csomópontok szerepe a gráfon belül felértékelt, ezek úgynevezett lokális 

vagy globális kontextusban definiált hubként (fontos kereszteződésként) 

értelmezhetők. Bizonyos területek, vagy csak adott pontok szerepe a 

feladathelyzetnek megfelelően felértékelődhet, mely ebben az esetben az adott 

feladat indukálta területspecifikus változás. A fokszám a BC értékét jól kiegészíti, 

a két mutató együtt értelmezhető.  

A minimális feszítőfára vetített fokszámot tekintve szignifikáns terület × típus (életkor és 

helyzetek) interakciót találtunk az összeadásos műveletek során, melyet a hasonlóan 

szignifikáns területi főhatás magyarázott. Ezt tovább elemezve, jelentősen nőtt a fokszám a 

frontalis, temporalis és occipitalis területeken a centralis és parietalis régiókhoz képest. 

A feladathelyzet hatására növekvő fokszámot találtunk, mely a két csoportot együttvéve 

szignifikánsan különbözött a passzív- és a számfelismerési helyzettől is. Az egyes 

korcsoportokon belül a fiatalok passzív- és számolási, míg az idősek számfelismerési és 

számolási helyzete különbözött, mindkét esetben a számolás során emelkedett fokszámmal 

magyarázva a korábbi helyzet főhatást. A fiatal csoportban változásával ez a mutató is követte 

a nehezedő feladatok támasztotta igényeket, míg az időseknél a számolás hatására ugrásszerű 

változást figyeltünk meg. A helyzetek, életkori csoportok és féltekék között nem találtunk 

különbséget.  

A frontalis és temporalis területeken jelen lévő fokszám emelkedés, a (munkamemóriára 

támaszkodó) feladat indukálta lokális klaszterek létrejöttét mutatja, mely végső soron 

szinkronizációnak tekinthető. Langer és munkatársai (Langer et al., 2013) [továbbá (Sauseng et 

al., 2010), (Van Impe et al., 2011)] a munkamemóriával összefüggő fronto-parietalis 

aktivációváltozásokról publikáltak, mely folyamatok hatása e feladatokban is tagadhatatlan, 

továbbá az eredményekben valószínűleg megjelenik. Fehr és munkatársai (Fehr et al., 2007) 

fMRI vizsgálatokban összeadási feladatok során aktivációt találtak a temporalis területek felett, 

melyhez hasonló eredményt Micheloyannis és munkatársai (Micheloyannis et al., 2002) is 

közöltek korábban. Utóbbi kutatócsoport egyrészt a bal temporalis lebeny verbális 

feldolgozásokban vállalt szerepét, másrészt az arab számokat feldolgozó parieto-occipitalis-

jobb inzuláris hálózatot emelte ki. Az occipitalis változások a vizuális feladatmegoldásra 

engednek következetni. A temporalis lebeny többek közt az emlékezeti folyamatokban tölt be 

fontos szerepet, melyek e feladatok megoldásakor elengedhetetlenek (Dehaene et al., 2004). 
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A mutató fiatalok esetében itt is érzékenyen követte a feladat nehézségének változását, 

növekedése a feladatspecifikus területek lokális kapcsolatainak erősödését, szinkronizációját 

mutatta. Az idősek esetében is hasonló tendencia volt megfigyelhető, noha a számfelismerés 

során tapasztalt visszaesés mégis zavarba ejtő lehet, ám ezek a mutatók is PLI-ből 

származtatottak, így érdemes tekintetbe venni az emlékezeti feladatokkal kapcsolatos, PLI-vel 

összefüggő megfontolásokat.  

A korábban már többször említett hasonlóság, mely a két korcsoport feladatteljesítését 

jellemzi, itt is azt sugallja, hogy az idősek kiterjedtebb agyi integrációval érik el a fiatalok 

teljesítményszintjét (ld. (Stam, 2000), (Clapp and Gazzaley, 2012)). Erre utal az a tény is, hogy a 

mutató számértékeiben alig volt eltérés a két csoport között.  

 

13.1.5.3 ÁTMÉRŐ 

Az átmérő alatt itt a teljes hálózaton értelmezett, legtöbb élből álló legrövidebb 

utat értjük (67. ábra), arányosítva a teljes feszítő fához.  Noha elsőre két 

ellentétes értelmű mennyiség szerepel a meghatározásban, azonban ez a 

valóságban ennél árnyaltabb. A gráf legtávolabbi pontjai közötti távolságok 

mérőszáma ez, ahol a távolság az ugrások számát jelöli, és nem valódi 

hosszmérték. Az ugrásokat itt azon éleknek kell tekintenünk, amelyeken keresztül 

haladva elérünk a gráf egyik csomópontjából a másikba. Mivel két nem szomszédos csomópont 

között lehet kevés, ám lehet több él is, a gráf legnagyobb kiterjedését (vagy átmérőjét) 

egyértelműen a legtöbb élen áthaladó utak jellemzik jól. Ha tehát egy gráfban az átmérő egyik 

feladathelyzetről a másikra csökken, akkor ez azt jelenti, hogy olyan utakon keresztül vált 

elérhetővé egy távoli csúcs, melyek korábban nem álltak rendelkezésre (tehát a 

feladatvégzésbe köztes területek is beléptek, vagy közvetlen huzalozottság jött létre). 

Az átmérőt tekintve szignifikáns különbséget találtunk a korcsoportok helyzetei között az 

összeadáshoz köthető regisztrátumokban, melynek oka a helyzetek különbsége és nem az 

életkor okozta változás. A két korcsoportot együttesen vizsgálva szignifikánsan kisebb átmérőt 

találtunk az összeadás során, mint a másik két helyzetben. A fiatal csoporton belül ehhez 

hasonlóan, a kontroll és a számfelismerési helyzethez képest, míg az időseknél csupán a 

számfelismeréshez képest rövidült szignifikánsan az úthossz a feladathelyzet során.  

Tulajdonképpen nem más ez, mint a rendezettség „small world” típusú hálózatok irányába való 

eltolódása, mely itt a korábbi eredményekhez hasonlóan, a feladathelyzet során igénybe vett 

nagyobb erőforrások feladatvégzésbe való bekapcsolódásának hatása. Az idős és fiatal csoport 

itt is hasonló mérőszámokat produkált, azonban ez a módszer nem ad információt arról, hogy 
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területekre bontva milyen mértékű volt a szerepvállalás. A fiatal csoportban a csökkenés a 

feladat nehézségével volt párhuzamba állítható, az időseknél viszont minimális növekedés 

következett be a számfelismerési helyzetben, melyre részletes magyarázatot a PLI fejezetben 

leírt, emlékezeti hanyatlásról szóló fejtegetés adhat. Az eredmények a C és L értékek 

tárgyalásakor bemutatott szakirodalmi kontextusba helyezhetők, az ott említett, Dimitriadis és 

munkatársainak [(Dimitriadis et al., 2010a) és (Dimitriadis et al., 2010b)] számolási 

feladatokban végzett vizsgálatai során a nehezedő feladat hatására a hálózati szervezettség 

„small world” irányú eltolódását írták le. 

 

13.1.5.4 EXCENTRICITÁS 

Az excentricitás egy rögzített csúcshoz képest adja meg a legtöbb élből álló 

legrövidebb utak éleinek számát (68. ábra). Ez a mérőszám az átmérő kiegészítője, 

ugyanis ott a leghosszabb utat vizsgáltuk, míg az excentricitás minden csomópontra 

megadja a hozzá képest legmesszebb eső másik csomópontba jutás úthosszát. Az 

excentricitás értelmezhető úgy, mint az átmérő egyfajta kiterjesztése: ez a 

mérőszám reflektál arra is, ha egy gráfon belül megnő az olyan csúcsok száma, 

melyeknek egy szomszédja van (ld. levelek).  

Az excentricitás során a korcsoportok összeadási feladathoz kötődő helyzeteit összehasonlítva 

szignifikáns különbséget találtunk, melyet a helyzetekhez tartozó főhatás magyarázott meg. 

Életkori különbségeket nem regisztráltunk. Az életkori csoportokon belül összehasonlított 

helyzetek között az idős és a fiatal csoportnál is kisebb mértékű excentricitást találtunk a 

feladathelyzetben, mint a számfelismerés során, míg a passzív megtekintés a 20 év körüliek 

között szignifikánsan nagyobb, a 65 év körülieknél a számolással összemérhető eredményt 

adott. A fiatalok változása (csökkenés az excentricitásban) feladat nehézségével volt arányos, 

míg az időseknél a számfelismerésben növekedést találtunk, noha ezek nem voltak statisztikai 

értelemben elkülöníthetők. 

Az excentricitás itt megfigyelt, feladathelyzet hatására jelentkező csökkenése azt jelenti, hogy 

általánosságban a gráf minden csomópontján rövidült a tőle legtávolabbi másik pontba vezető 

út, esetleg nőtt az egy csomópont köré csoportosuló levelek száma. Mindkettő önmagában is 

növekvő szinkronizációt és „small world” jellegű karakterisztikát jelent. Mivel ez a mutató is a 

PLI egyfajta kiterjesztése (legalábbis annak alapján számítottuk ki), így az ott megállapítottak, a 

mentális erőfeszítés hatására növekvő szinkronizáció itt is helytállóak [(Stam et al., 1996), 

(Molnár et al., 2009), (Dimitriadis et al., 2012)].  
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Az idős és a fiatal csoport között nem volt szignifikáns különbség, azonban figyelemre méltó az 

a mintázat, amelyet a korcsoportok határoztak meg. A fiatalok változásai a feladat 

nehézségével összeegyeztethető mértékűek, azonban az időseknél ugrásszerű változást 

tapasztaltunk. Az idősebb korosztálynál a számfelismerésen tapasztalható nagy növekedés oka 

valószínűleg a PLI fejezetben leírt emlékezeti funkciók hanyatlásában keresendő. 

 

13.1.5.5 LEVELEK ARÁNYA 

A hálózaton belül a leveleken azokat a csomópontokat értjük, melyeknek pontosan 

egy olyan szomszédjuk van (69. ábra), amellyel összeköttetésben állnak. Ha egy 

hálózatban nő a levelek aránya, az azt jelenti, hogy egy vagy több csoportosulás 

alakul ki bizonyos csomópontok körül. Ugyanez látszik a csökkenő excentricitásban, 

vagy egy területen növekvő BC értékben is, mely továbbá utal a központi 

csomópontok meglétére. A gráfon belül növekvő levelek száma a hálózat 

szinkronizációjának erősödésére utal, melynek következtében erősödik a csomópontok közötti 

kapcsolat, a szinkronizálódó területeket reprezentáló csúcsok közötti utak száma lecsökken. 

Mindez sokszor azt jelenti, hogy egy nagy forgalmú csomópont (hub) és bizonyos pontok 

között közvetlen kapcsolat épül ki.  

A levelek arányában szignifikáns különbséget találtunk a két korcsoport összeadási 

helyzeteinek összehasonlítása során, melyet a helyzetek közötti főhatás kísért. Életkori 

különbséget nem találtunk. A mintázat megegyezett a korcsoportonként elkülönített 

helyzetvizsgálatokban leírtakkal is, a levelek aránya a feladathelyzet során ugrásszerűen 

növekedett meg a passzív- és a számfelismerési helyzethez képest is, míg e kettő nagyon 

hasonló eredményeket produkáltak. 

Az itt talált, korcsoportok között hasonlóan növekvő számú levél tehát valószínűleg ugyanúgy a 

feladathelyzet hatására bekövetkező szinkronizációnövekedés következménye, mint a 

korábban tárgyalt BC, vagy az excentricitás [(Stam et al., 1996), (Molnár et al., 2009), 

(Dimitriadis et al., 2012)]. Fontos megjegyezni, hogy –ugyan nem szignifikáns mértékben, de- 

az idősek hálózata kevesebb levéllel rendelkezett a passzív és a számfelismerési helyzet során, 

azonban a feladathelyzet aktiváló hatására a levelek aránya náluk is megközelítette a fiatalok 

szintjét, mellyel a fent már kifejtett Clapp és Gazzaley (Clapp and Gazzaley, 2012), valamint 

Stam (Stam, 2000) által publikált több ráfordításról szóló teóriáját igazoltuk. A passzív- és a 

számfelismerési helyzethez hasonló eredményeinek fiataloknál valószínűleg a feladat 

nehézségének mértéke az oka, ugyanis egyik faladat megoldása sem kívánt túl nagy mentális 

erőfeszítést, mely így nem okozott igazi átrendeződést a hálózatban.  
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13.2 KIVONÁS ÉS KONTROLLHELYZETEI 

13.2.1 VISELKEDÉSES MUTATÓK 

A kivonási helyzetben a helyes válaszok arányát tekintve szignifikáns különbséget találtunk a 

helyzet × korcsoport interakcióban, melyet a helyzetek közti –szintén szignifikáns- különbség 

magyarázott meg. Az egyes korcsoportokon belül is különbözött a helyes válaszok aránya, 

azonban ez nem meglepő, valószínűleg a feladat nehézsége szolgál erre magyarázatul. A 

számfelismerési helyzetekben a vizsgálati személyek 98% körül válaszoltak helyesen, míg a 

kivonási feladatban a fiatalok az esetek 72%, az idősek 65%-ában adtak helyes választ. A 

korcsoportok között szignifikáns különbséget nem találtunk, azonban a jó válaszok aránya 

minden esetben jóval meghaladta a véletlenszerű találgatás (választás két lehetséges opcióból, 

~50%) arányát. 

A helyes válaszokhoz tartozó jelzések idejében szignifikáns különbséget találtunk helyzet × 

korcsoport interakcióban, melyet –hasonlóan a korábbiakhoz- a helyzetek közötti szignifikáns 

különbség magyarázott, itt életkori különbséget nem regisztráltunk. A korcsoportokon belül is 

hasonlóan alakultak az arányok, a kivonási helyzetben szignifikánsan hosszabb válaszadási 

időket mértünk mindkét csoportnál, mint a számfelismerés folyamán. Egyrészt ez a feladat 

jellegéből fakad, ugyanis a számfelismerés során egy, a képernyőn megjelenő kérdőjel után 

kellett a személyeknek megadni azt a választ, melyet korábban már konstruáltak, másrészt a 

kivonási feladat valóban igényelt fejben számolást, erről árulkodik a 3670/3860 ms-os 

(fiatal/idős) válaszadási intervallum. 

 

13.2.1.1 AZ ÖSSZEADÁSI ÉS A KIVONÁSI HELYZET ÖSSZEVETÉSE 

Az összeadási és kivonási helyzetek valószínűleg megfelelő nehézségűek voltak, melyet az is 

alátámaszt, hogy mindkét korcsoport olyan mértékben teljesítette a feladatokat, amelyek nem 

utalnak túl nehéz (alacsony lenne a jó válaszok aránya), vagy túl könnyű (a jó válaszok aránya 

az elérhető maximumot közelítené) feladatsorra, továbbá kizárható a találgatás is (a 

teljesítmény a 50% körül lenne).  A jó válaszok aránya nemcsak a korcsoportok, hanem a 

helyzetek között is hasonló, melyek alapján valóban kizárható a találgatás stratégiája. A 

válaszidőkben fellelhető közel egy másodpercnyi hosszabbodás az összeadáshoz képest a 

kivonási feladat során, melyet értelmezhetünk a feladat nehézségével összefüggő 

eredményként is, melyet sikerült úgy megválasztani, hogy az a teljesítményt szignifikánsan ne 

rontsa. 
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13.2.2 SPEKTRUM 

A kivonási helyzetek vizsgálata során nem találtunk szignifikáns interakciót a terület × oldaliság 

× típus (fiatal-idős és helyzetek) vonatkozásában. A korcsoportok helyzeteinek 

összehasonlítása során szignifikáns különbséget találtunk, melyet az életkori főhatás 

magyarázott. A fiatal csoportban szignifikánsan magasabb theta teljesítményt mértünk, mint 

az időseknél. Azonban sem oldaliság, sem a feladathelyzetekhez kötődő hatást nem találtunk a 

korcsoportok együttes vizsgálatánál. Az idős csoporton belül szignifikáns helyzet főhatást 

találtunk, a passzív helyzethez képest szignifikánsan nőtt a teljesítmény a számfelismerési 

helyzet során, továbbá az idős csoportban minden helyzetben megjelenő, occipitalis theta 

teljesítménytöbbletet írtunk le, minden más területhez képest. A fiatal csoportban hasonló 

tendenciát figyeltünk meg, azonban kívül esett a szignifikáns tartományon.  

A kivonási feladat kevesebb spektrálisan mérhető változást hozott, mint az összeadás. A 

szakirodalmi adatokkal párhozamosan (Klimesch, 1999) a fiatalok theta teljesítménye a 

kivonásos vizsgálatokban is általában magasabb volt, mint az időseké. Ez a megállapítás 

minden (kontroll- és számfelismerési-) feladatra jellemző, valószínűleg a jobb kognitív 

teljesítőképességük velejárója és nem feladatspecifikus változás. Ezt támasztja alá az a tény is, 

hogy a spektrális teljesítmények minden típusú feladatnál hasonló mértékűek voltak. A fázis- 

és gráf alapú vizsgálatoknál e témakört tovább tárgyalom. 

Az összeadási feladathoz képest a kivonás elmosta az oldaliságbeli különbségeket, noha a 

szakirodalomban nem található egységes álláspont a kivonási műveletek lokalizáltságát 

illetően. Márkus (Márkus, 2007) a kivonási műveleteket a jobb parietalis területekhez köti, míg 

Fernández és munkatársai (Fernández et al., 1995) kivonási vizsgálatok során is bal oldali theta 

teljesítménytúlsúlyt írtak le. Eredményeink alapján ebben a kérdésben állást foglalni nem 

tudunk, saját megfigyeléseink nem támasztják alá az oldaliságra vonatkozó irodalmi adatokat.  

Az occipitalis teljesítménytöbbletet mindkét művelettípusnál leírtuk, az összeadási helyzetben 

mindkét, míg a kivonások során elsősorban az idős csoport jellemzőjeként. Mivel a vizsgált 

szakaszokat az ingerbemutatást követő 500 ms-os kezdettel válogattuk ki, így az észlelési 

folyamatokat kísérő elektrofiziológiai változások (pl. eseményhez kötött potenciálok) e 

növekedésből szinte kizárhatók. A munkamemória teljesítménnyel korreláló középvonali theta 

ritmus (Sauseng et al., 2007) közrejátszhat e jelenség alakításában, továbbá hátterében 

valószínűleg mélyebb feldolgozási, vizuálisan bemutatott műveleteket követő vizuálisan kódolt 

műveletvégzésről lehet szó [ld. (Micheloyannis et al., 2002), (Dehaene et al., 2004)].   
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13.2.3 PLI 

A kivonási helyzetek vizsgálata során nem találtunk szignifikáns különbséget a terület × 

oldaliság × típus (fiatal-idős és helyzetek) interakcióban, azonban a terület × típus (korcsoport 

és feladatok) interakció szignifikánsan elkülöníthető elemeket tartalmazott, melyet a területi 

és a korcsoport főhatás magyarázott meg. 

A féltekék PLI mutatói hasonlóak voltak egymáshoz, az occipitalis területen minden régióhoz 

viszonyítva magasabb értékeket találtunk. A frontalis és temporalis területen alacsonyabb PLI 

értékeket mértünk, mint a többi területen, továbbá a temporalis terület mutatója a frontalis 

értékeknél is alacsonyabb volt. Az alacsony érték deszinkronizációra (de legalábbis a 

szinkronizáció hiányára) utal [(Earle et al., 1996), (Micheloyannis et al., 2002)] azonban ezen 

átlagokba a passzív megtekintés, a számfelismerés és a tényleges kivonás értékei is bekerültek, 

így ez az eredmény az együttes PLI értékeket tükrözi, a feladatok közötti különbségről nem 

lehet nyilatkozni. Occipitalis területek emelkedett PLI-je és az itt tapasztalható szinkronizáció 

valószínűleg a vizuális ingerlést (és észlelést) követő magasabb rendű feldolgozási 

folyamatokat, a matematikai művelettel együtt lezajló vizuális információfeldolgozási 

folyamatokat tükrözi. Az occipitalis területek szerepe az arab számok feldolgozásában 

vitathatatlan, mindezt bővebben tárgyaltam a spektrum eredményeknél [(Micheloyannis et al., 

2002), (Dehaene et al., 2004)] 

A korcsoport főhatás során a fiatalok PLI értékei szignifikánsan magasabbak voltak, mint az 

időseké. Ez a hatás a korábban tárgyalt és a a szakirodalomban ismert, az EEG frekvencia 

összetevőinek másfajta súlyozására utalhat [(Klimesch, 1999); (Cummins and Finnigan, 2007)], 

valamint a szinkronizáció csökkenése bizonyos frekvenciasávokban (Molnár et al., 2011) 

természetes jelenség. 

A helyzeteket megvizsgálva szignifikáns különbséget találtunk közöttük, a feladathelyzetben 

mért PLI érték magasabb volt a kontroll és a számfelismerési helyzeténél is, utóbbiak 

egymástól nem különböztek. A fiatal és idős csoportot külön elemezve a fiataloknál ugyanígy 

változott a mutató, míg az időseknél csupán a számfelismerési helyzethez képest nőtt 

szignifikánsan a teljesítmény. Ez azt jelenti, hogy a kivonási helyzetben a feladat aktiváló hatása 

érvényesült [a fentieken túl (Dimitriadis et al., 2012)], melynek során megnövekedett az agyi 

tevékenység, az agy kapacitásait jobban mozgósította, kihasználta és így a megoldás 

kivitelezéséhez szinkronizáltabb állapotba került. Noha a két korcsoport eredményei hasonló 

mintázatot mutattak, az idősek eleve kisebb PLI értékei valószínűleg befolyásolták a 

végeredményt.  Az irodalomban ismert adatok alapján az idősek a feladatok megoldásához 

nagyobb területeket mozgósítanak (Stam, 2000), továbbá az időskori reaktivitás csökken 
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(Klimesch, 1999), melyek következménye lehet a kisebb mértékű szinkronizálhatóság és az így 

megjelenő alacsonyabb PLI. 

 

13.2.3.1 AZ ÖSSZEADÁSI ÉS A KIVONÁSI HELYZET ÖSSZEVETÉSE 

Az összeadási és kivonási feladatok során rögzített EEG-ből számított PLI értékek nagyon 

hasonlóak, a feladat hatására bekövetkező változásokon túl a korcsoportok közötti 

különbségek és a területi megoszlás is hasonló mintázatot mutatott. A PLI mutató a mentális 

erőfeszítéssel arányosan, annak mértékére érzékenyen változott, amely az összeadási és 

kivonási feladat megoldásához szükséges volt. Annak ellenére, hogy a tényleges számoláshoz 

köthető feladathelyzetekben jelentős, 1 másodperc körüli válaszidő különbség tapasztalható, a 

PLI eredmények alapján mégsem lehet elkülöníteni egymástól a számolás típusát, vagy a 

könnyebb és nehezebb feladatokat. A későbbiek során megbeszélésre kerülő gráfelméleti 

mutatók ennél érzékenyebben reagáltak az ilyen jellegű állapotváltozásokra. Megfontolandó 

azonban az is, hogy e szétválasztási különbséget nem az EEG elvezetések specifikussága 

okozza-e (a témát a gráf paramétereinek vizsgálata során bővebben tárgyalom). 

A legtöbb hatás a korábbi elvárásoknak megfelelően, a feladatok nehézségével összevethetően 

alakult. Ez alól kivételt képez viszont az idősek számfelismerési feladatának eredménye, 

melyben a régiókat külön és az agyat egységként vizsgálva is egyértelmű fázisszinkronizációs 

csökkenés (a továbbiakban deszinkronizáció) látszik. Ez egy tisztán emlékezeti feladat, amellyel 

kapcsolatban többek között Düzel és munkatársai (Düzel et al., 2010) is leírták már, hogy 

részfolyamataiban (mint a konszolidáció, vagy a tárolt emlékek felidézése) neuronális szinten, a 

helyi mezőpontenciálok (local field potential, LFP) oszcillatórikus fluktuációiban is szignifikáns 

változások figyelhetők mega theta (és gamma) sávban. E sáv(ok) és a sikeres emlékezeti 

kódolás kapcsolatára vonatkozóan eltérés mutatkozik az irodalomban, az ingertípustól függően 

a sikeres felidézéssel kapcsolatban leírtak csökkenő és növekvő theta amplitúdót [pl. szavaknál 

alacsonyabb, képeknél magasabb amplitúdót mértek; illetve emelkedő theta jelzi  Klimesch 

szerint (Klimesch, 1999) az új információ sikeres kódolását] is. Az viszont alátámasztott tény, 

hogy a memóriafeladatokban időseknél theta csökkenés tapasztalható fiatalokhoz képest. 

Missonnier és munkatársai (Missonnier et al., 2011) n-back feladatban ERS (event related 

synchronization) csökkenést találtak időseknél a fiatalokkal összehasonlítva theta sávban. Ezen 

túlmenően leírták, hogy az idősek kissé már megterhelő munkamemória-feladatok megoldása 

során is a frontalis területek mellett a parietalis régióra is kiterjedő teljesítménynövekedést 

mutatnak, és a fiataloknál jóval inkább támaszkodnak ottani generátorokra. Utóbbi, az anterior 

irányból posterior irányba tolódó erőforrásokra vonatkozó megfigyelés konzisztens jelen 

dolgozatadataival is; a legmagasabb PLI értékeket a parietalis, illetve occipitalis területeken 

mértük. E megállapítások azonban bizonyos egyszerű feladatokra vonatkozóan helytállóak, a 
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nehezedő feladatok során felépülő kompenzáció az élethosszig tartó agyi plaszticitásra utal. 

Eredményeink megfeleltethetők Reuter-Lorenz (Reuter-Lorenz, 2002) összefoglalójában 

publikáltakkal, miszerint nehezedő feladat esetén az idősebb korosztály domináns féltekéje 

mellett bilateralis teljesítményemelkedéssel állhatnak rendelkezésre olyan erőforrások, melyek 

elegendőek a növekvő igénybevétel kiszolgálására. Ez magyarázatot adhat arra is, hogy miért 

nincs olyan jelentős különbség jelen dolgozat idős és fiatal csoportban regisztrált számolási 

helyzetei között, mint amekkora a könnyebb emlékezeti feladat során megfigyelhető volt. A 

szerző szerint időseknél a prefrontalis dopaminerg rendszerben tapasztalható változások 

okozhatják a kognitív kontrollt és a kogníció funkcionális integrációját negatívan befolyásoló 

folyamatokat, valamint a kontextuális információfeldolgozási folyamatok deficitjét, melyek 

következményei az emlékezeti feladatokban tapasztalhatók. A legtöbb elmélet a specifikus 

agyterületek (elsősorban a frontalis lebeny) alulműködését, vagy a fentihez hasonlóan több 

területre kiterjedő diszfunkciót jelöl meg az időskori mentális hanyatlás okaként, netán 

változásokat a figyelmi-, vagy gátlófolyamatokban. Grady és munkatársai (Grady et al., 2006) 

azt vizsgálták, hogy milyen területi szerepváltozások következnek be az öregedés hatására és 

azt találták, hogy az agy nyugalmi tevékenységéhez kapcsolódó területek memóriafeladatok 

alatt is aktívak maradtak, részt vállalva a megoldásban. Az ilyen típusú egyensúly eltolódás, 

vagy a nyugalmi állapot [ld. DMN, (Horn et al., 2013)] fenntartásának gátlása (pontosabban 

annak hiánya) az irreleváns információk gátlásához vezethetett, mely ennél fogva a kognitív 

folyamatokban fontos szerepet játszó területekre is hatással lehetett. A szerzők szerint az ilyen 

funkcionális változások olyan átalakulásokat is magukkal hoztak, mely fMRI vizsgálatukban 

csökkent aktivációban jelentkezett. E megállapítás valószínűleg párhuzamba állítható az 

általunk tapasztalt deszinkronizációval is, mely eredményeink között így az öregedési 

folyamatok helyzetspecifikus markerének tekinthető. 

Mindezek mellett meg kell jegyezni, hogy a PLI módszere jól követi a mentális terhelés okozta 

agyi tevékenységváltozásokat, így megfelelő módszer lehet arra, hogy további gráfelméleti 

(MFF) elemzéseket építsünk rá.  
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13.2.4 GRÁFELMÉLETI MUTATÓK 

A kivonási helyzetben vizsgált gráf paraméterek esetében szignifikáns különbséget találtunk a 

korcsoportok helyzeteinek összehasonlítása során a C és az L értékeiben. Ezt egyrészt a csoport 

főhatás magyarázta; a fiatalok magasabb klaszter koefficienst és rövidebb úthosszt mutattak, 

mint az idősek. Másrészt szignifikáns helyzet főhatást találtunk, ahol a helyzetek is 

szignifikánsan különböztek egymástól: a klasztereződési mutató szignifikánsan magasabb volt a 

kivonás során, mint a passzív- és a számfelismerési helyzet során, ahogyan az úthossz is 

rövidült a számolás alatt a másik két helyzethez képest a korcsoportok tekintetbe vétele nélkül. 

A fiatalok C értékében a helyzet főhatáshoz hasonló változást figyeltünk meg, míg az idős 

csoportnál csupán a számfelismerési helyzethez képest mértünk magasabb klaszter 

koefficienst a kivonás alatt. Az L értékében a fiataloknál szintén megtaláltuk a feladat 

főhatásnál leírt mintázatot, míg az időseknél a kivonás során a számfelismeréshez képest az 

úthossz rövidült. 

Az itt leírt változások –a fentiekhez hasonlóan- a PLI értékek módosulásait követték. Ez nem 

csak annak tudható be, hogy a PLI a gráfelméleti paraméterek számításának alapjául szolgáló 

kapcsolati módszer, hanem arra is utal, hogy a feladathelyzetek során mért hatások is 

megfelelően erősek ahhoz, hogy egy származtatott módszerben is hasonló változásokat 

produkáljanak. 

Mindenesetre az értelmezést megkönnyítik az összeadás során tárgyalt megfontolások. Az idős 

és a fiatal csoport között fennálló különbség a fiatal csoport jobb reaktivitásának tudható be. 

Ugyan az idősek is képesek voltak teljesítményt optimalizáló változásokat produkálni, ezek 

mégsem voltak olyan nagy hatásúak, mint a fiataloknál. Ennek oka –az összeadás során 

tárgyaltak mellett- valószínűleg az EEG lassulásában [(Klimesch, 1999); (Cummins and Finnigan, 

2007)] és abban az általános megállapításban keresendő, mely szerint az öregedéssel együtt 

járó folyamatoknak köszönhetően az agyban mérhető szinkronizációs szint csökken (Molnár et 

al., 2011).  

A C és L mutató változásai tehát itt is hasonló irányú elmozdulást sejtetnek, mint amilyet az 

összeadásos feladatoknál már tárgyaltunk. A növekvő klaszterezettség és csökkenő úthosszok, 

egy ideális információfeldolgozó hálózat ismérvei, hasonlóan a Dimitriadis és munkatársai 

[(Dimitriadis et al., 2010a); (Dimitriadis et al., 2010b)] által leírtakhoz. A nehezebb kivonási 

feladat aktiváló hatására e regisztrátumoknál is megjelent a „small world” típusú hálózatokra 

jellemző topológiai forma, mely az összeadási feladathoz hasonlóan, a számolási feladatok 

együttes velejárójaként a „small world” jellegű szervezettség felé tolódott, továbbá a kontroll- 

és számfelismerési helyzethez képest mindkét mutatónál nagyban a „small world” típusú 

szervezettség felé tolódó változást okozott.   
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13.2.4.1 AZ ÖSSZEADÁSI ÉS A KIVONÁSI HELYZET ÖSSZEVETÉSE 

Az összeadási és kivonási művelet között nem lehetséges különbséget tenni a gráfok C és L 

paramétereinek vizsgálatával, ugyanis a változások hasonló mértékűek voltak mindenütt. 

Természetesen nem érdemes megkérdőjelezni a módszer ilyen jellegű felhasználhatóságát, 

hanem meg kell fontolni azt is, hogy a két feladattípus olyan különböző kapacitásokra 

támaszkodik-e, melyek az EEG vizsgálatok korlátain belül elkülöníthetők.  

Nagy téri felbontással bíró módszerekkel [pl. fMRI; ld. (Chochon et al., 1999); (Fehr et al., 

2007)] ugyan sikerült elkülöníteni a fenti összeadási és kivonási műveletek kivitelezésében 

specifikusan szerepet vállaló agyi régiókat, azonban az EEG elvezetéseink téri felbontása, 

valamint a feldolgozás során végzett egyéb lépések (téri átlagok alapján vizsgált ROI-k) 

elmoshatták e specifikusságokat. 

Az emlékezeti feladat az idős csoportban e mutatókat tekintve is gyökeresen eltérő 

eredményeket hozott, mint a többi helyzet. Ennek lehetséges hátterét a PLI eredmények 

értelmezése során tárgyaltam bővebben, miután az eredmények a PLI-ből származtathatók, az 

ott szereplő megállapítások itt is helytállóak lehetnek. A legfontosabbak az életkori és a feladat 

főhatás. Az idősek általánosan alacsonyabb szinkronizációs szintje itt a fiatalok „small world” 

jellegű topológiájától a véletlenszerűen szervezett állapot irányába mozdította el a C és L 

mutatókat, míg a számolási feladatok teljesítése során a kontroll- és számfelismerési 

helyzethez viszonyítva is emelkedett fázisszinkronizációs értéket találtunk, ami az imént 

tárgyaltakhoz hasonlóan értelmezhető. 

 

13.2.5 MINIMÁLIS FESZÍTŐFÁK 

Ahogyan azt korábban megmutattuk már, a minimális feszítő fákat jellemző mutatók a teljes 

hálózati topológia leírásához megfelelő kvantitatív adatokat szolgáltatnak. Mielőtt azonban 

sorra vennénk ezek eredményeit, fontos, hogy áttekintsük azokat a változásokat, amelyeket a 

vizsgált állapotváltozások okoztak. A fiatalok passzív megtekintéses feladatát egy frontalis és 

parietooccipitalis központokkal rendelkező hálózattal jellemezhettük, mely a számfelismerés 

hatására több levéllel bíró, ám továbbra is parietalis központúvá alakult át. Mindez a 

feladathelyzet hatására frontoparietalis központokkal jellemezhető, sok levéllel és felerősödött 

kapcsolatokkal bíró hálózattá alakult át. Az idősek kontroll helyzetben leírt occipitalis 

központú, a fiatalokénál jóval széttagoltabb hálózatát egy kevésbé széttagolt, centralis 

központokkal rendelkező hálózat váltotta fel a számfelismerési helyzetben, ahol sok 

csomópont nem levélszerűen, hanem több másikkal kapcsolódó hubként jelent meg. A 

feladathelyzet hatására a -fiatalokéhoz hasonlóan, ám itt parietooccipitalis központok körül- 
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nőtt a levelek száma, noha a lokalis kapcsolatok erősödése nem volt olyan nagymértékű, mint 

a fiataloknál. 

 

13.2.5.1 KÖZPONTISÁG (BC) 

A kivonási helyzeteket vizsgálva nem találtunk szignifikáns különbséget a terület × 

oldaliság × típus (fiatal-idős és helyzetek) faktorokat magába foglaló interakcióban.  

A terület × típus (életkor és feladathelyzetek) interakcióban szignifikáns eredményt 

hozott, melyet a szignifikáns területi főhatás magyarázott. Ennek során 

occipitalisan minden más területhez képest emelkedett a BC (70. ábra) értéke. A 

korcsoportok, féltekék vagy a helyzetek között nem találtunk szignifikáns 

különbséget.  

Eredményeink értelmezése során felmerült, hogy az itt is jelentkező occipitalis BC emelkedés –

hasonlóan az összeadásnál leírtakhoz - a hubok kialakulására és a lokális kapcsolaterősödésre 

enged következtetni, mindez pedig a vizuális szám- és számmanipulációs ingerek 

feldolgozásának következménye lehet [pl. (Dehaene et al., 2004)]. Ezt megerősíteni látszik az a 

tény is, hogy a feladat nehézségétől függetlenül, minden helyzetben jelen volt e szenzoros 

ingerelés hatására megjelenő neurális vizuális kérgi aktvitás növekedés  

 

13.2.5.1.1 AZ ÖSSZEADÁSI ÉS A KIVONÁSI HELYZET ÖSSZEVETÉSE 

Az összeadás és a kivonás BC értékeinek összehasonlítása során hasonló mértékű változásokat 

találtunk, azonban az összeadásokban jóval több, árnyaltabb jelenség is felbukkant, melynek 

oka a két feladat eltérő nehézsége lehet (Stam, 2000), ezt bővebben az átmérőről és 

fokszámról szóló fejezetekben tárgyalom. 

 

13.2.5.2 A TELJES MINIMÁLIS FESZÍTŐFÁRA VETÍTETT FOKSZÁM 

A kivonásokra alapuló feladatok szomszédsági fokainak (71. ábra) vizsgálata során 

marginálisan szignifikáns terület × oldaliság × típus (fiatal-idős és helyzetek) 

interakciót találtunk, melyet nem kísért sem helyzet, sem életkori, sem féltekei 

főhatás.  

Szignifikáns terület × típus interakciót találtunk viszont, melyet a szintén 

szignifikáns területi főhatás magyarázott. Ennek során a frontalis, temporalis és 

occipitalis régióban több „szomszédot” találtunk, mint a centralis és parietalis területen. 

70. ÁBRA 

71. ÁBRA 
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Marginális szignifikanciát találtunk a helyzet × korcsoport interakció vizsgálata során, melyet a 

helyzethez kötődő főhatás magyarázott. Itt a csomópontok szomszédainak száma nőtt a 

kivonási helyzetben a passzív megtekintéshez képest. A korcsoportokon belül folytatott 

vizsgálatokban a fiataloknál nem találtunk különbséget a helyzetek között, az időseknél viszont 

nőtt a szomszédok száma a kivonás során a számfelismeréshez képest. 

A marginálisan szignifikáns interakciót valószínűleg területi- és feladattípusokhoz tartozó 

hatások alakították, melyek a szignifikáns területi főhatásban jelentek meg. Az ennek során 

talált szomszédsági változások a lokális kapcsolatok erősödését emelték ki azon területeken, 

melyeket a szakirodalom kiterjedt módon tárgyal a matematikai kogníciót vizsgálva.  A frontalis 

régió szerepe a munkamemória, vagy a döntési feladatokban vitathatatlan, számolással 

kapcsolatos folyamatok vizsgálatakor is többen leírták már [(Harmony et al., 1999),(Klimesch, 

1999), (Harmony et al., 2004)]. A temporalis lebeny jelentős szerephez jut a számfeldolgozás, a 

téri gondolkodás, a felidézés és figyelmi folyamatokban is [pl. (Dehaene et al., 1999)(Dehaene 

et al., 2004)]. Az occipitalis lebeny szerepét az arab számformátum feldolgozásában a 

spektrum adatok értelmezése során már tárgyaltuk, a szám- és számmanipulációs ingerek 

dekódolásáért felelős [(Micheloyannis et al., 2002); (Dehaene et al., 2004)]. Ezen 

összehasonlításban valószínűleg a számolási feladat aktiváló hatására bekövetkezett változások 

okozták a jelentős emelkedéseket. Ezt a helyzet főhatás is alátámasztja, melynek során a 

feladathelyzetben (a passzív megtekintéshez képest) a fiataloknál nőtt a szomszédok száma, 

hasonló eredményt produkált az idős csoport is, noha itt a számfelismeréshez képest volt 

jelentős a növekedés. Mindezen változás a kivonási helyzet megoldásába bevont területek 

helyi teljesítményemelkedést, szinkronizációját támasztja alá.  

13.2.5.2.1 AZ ÖSSZEADÁSI ÉS A KIVONÁSI HELYZET ÖSSZEVETÉSE 

Annak ellenére, hogy a mért értékek szintjén valódi különbség nem látszott a két típusú 

számolási helyzet között, az összeadási helyzetben a számolás hatásai jobban érvényesültek. 

Elképzelhető, hogy mindezt a feladat könnyebbsége okozta, tehát az eredmény a lokális 

feladatvégzés nagyobb arányú kihasználásával is elérhető volt, nem igényelt akkora mértékű 

globális területi bekapcsolódást, mint a kivonás. A nehezebb feladatok kiterjedtebb téri 

teljesítménynövekedést vonhatnak maguk után (Stam, 2000), mely egy frekvenciasávot 

vizsgálva eredményezhet olyan fázisszinkronizációs eredményeket, melyek olyan mértékben 

nem konvergensek, hogy elmoshassák a lokális hatások egy részét. Ezt továbbgondolva a 

kivonás során kétjegyű számokkal kellett manipulálni, míg az összeadás eredményei olyan 

tartományba estek, melyben a személyek gyakorlottabbak, így a feladatok megoldása 

szempontjából a kivonási helyzet nehezebb volt (ezt támasztja alá a hosszabb átlagos 

reakcióidő is). A nehezebb kivonási feladatok megoldása során kiterjedt téri aktiváció az 

irodalomban ismert [pl. (Fehr et al., 2007)], mely azt jelenti, hogy a feladat kivitelezésébe több 
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terület is bekapcsolódik. E területek emelkedő szinkronizációinak eredőit mérjük a skalpon, 

amely magában hordozhatja annak a lehetőségét, hogy ezek egymás hatását kioltják (vagy 

elmossák), így diverz eredményeket adnak az elektródok szintjén. 

 

13.2.5.3 ÁTMÉRŐ 

A kivonási helyzetek vizsgálatakor szignifikáns különbséget találtunk a helyzet × 

életkor interakcióban, melyet a szignifikáns helyzet-főhatás magyarázott. Utóbbi 

során szignifikánsan rövidebb úthosszt találtunk a kivonás alatt, mint a passzív- 

vagy a számfelismerési helyzetben. A fiatal csoportban emellett kisebb átmérőt 

(72. ábra) találtunk a kivonáskor, mint a passzív megtekintésnél, az idős 

csoportban szignifikánsan kisebb átmérőjű gráfokat írtunk le a számolás alatt, 

mint a számfelismerésnél. 

Ahogyan azt korábban tárgyaltuk már, e mutató a gráf legtávolabbi pontjai közötti távolságok 

mérőszáma, melynek csökkenése azt mutatja meg, hogy a feladatvégzésbe köztes területek is 

beléptek-e, vagy közvetlen huzalozottság jött-e létre két olyan terület között, melyek korábban 

nem voltak direkt kapcsolatban. Mindez a rendezettség „small world” típusú hálózatok 

irányába való eltolódását sejteti, mely a nehezedő feladat [(Dimitriadis et al., 2010a); 

(Dimitriadis et al., 2010b)] hatása lehet. A fiatal csoport ennek megfelelő, egyenletesen 

csökkenő mintázatot produkált, míg az időseknél inkább ugrásszerű, a nagyobb 

igénybevételhez igazodó változást mértünk. Utóbbinak oka az is lehet, hogy az idősek 

erőforrásaik nagyobb részét fordítják a nehezebb feladatok megoldására, emiatt a távoli 

területek szinkronizációja, „huzalozása” fontosabbá válik, a feladat aktiváló hatása nagyobb 

ugrást generál az eredményekben (Stam, 2000). A számfelismerés során nem csökkent a 

mutató értéke a nehezebb feladathoz képest, ennek magyarázatául a PLI fejezet emlékezeti 

bekezdéseiben bővebben kifejtett, az öregedéssel átrendeződő emlékezeti funkciói 

szolgálhatnak. 

 

13.2.5.3.1 AZ ÖSSZEADÁSI ÉS A KIVONÁSI HELYZET ÖSSZEVETÉSE 

 Mindkét típusú számolási helyzetben hasonló irányú és mértékű változásokat találtunk a 

korcsoportoknál. Ez a mutató a teljes feszítő fán értelmezhető, nem hordoz önmagában 

regionális információt, így talán ennek is köszönhető, hogy a könnyebb, vagy nehezebb feladat 

teljesítésének hatása nem látszik az eredményekben. A nehezebb feladatok nagyobb 

mozgósító ereje kiterjedt téri teljesítmény-, esetleg szinkronizációnövekedést követelhet 

(Stam, 2000), mely nem feltétlenül jelent egy frekvenciasávon belüli növekvő szinkronizációt. 

72. ÁBRA 
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13.2.5.4 EXCENTRICITÁS 

A kivonási helyzeteknél is szignifikáns különbséget találtunk a helyzet × életkor vizsgálata 

során, melyet a szignifikáns helyzet főhatás magyarázott. A kivonási helyzetben 

rövidebb utakat, vagyis csökkenő excentricitást (73. ábra) találtunk a passzív- és a 

számfelismerési helyzethez képest is. Az életkori csoportokat egymástól 

elkülönítve is megvizsgáltuk, minek során számolási feladathelyzetben szignifikáns 

mértékű csökkenést találtunk az excentricitásban, időseknél a számfelismeréshez, 

fiataloknál a passzív feladathoz képest, azonban az egyszerűbb helyzetek 

eredményei sehol sem különböztek egymástól.  

Ahogyan azt az összeadási feladat során már vázoltuk, az excentricitásban bekövetkező 

csökkenés centralizáltabb, jobban „huzalozott” hálózatot sejtet, mely mögött szinkronizáció, 

„small world”-szerű elrendezés valószínűsíthető [(Molnár et al., 2009), (Dimitriadis et al., 

2012)]. A két korcsoport eredményei ugyan nem különböztek szignifikánsan, mégis eltérő 

trendek szerint szerveződtek. Mindkét csoport az összeadásoknál látott mintázat szerint, a 

fiatalok a feladat nehézségével megegyező arányban reagáltak a változó terhelésre. Hasonlóan 

az összeadási feladathoz, az idősek számfelismerési feladata során mért viszonylag nagy 

növekedést pedig az öregedéssel járó, emlékezeti funkciók hanyatlása okozhatja, melyet 

bővebben a PLI fejezetben tárgyaltam. 

 

13.2.5.4.1 AZ ÖSSZEADÁSI ÉS A KIVONÁSI HELYZET ÖSSZEVETÉSE 

A két feladathelyzet semmilyen tekintetben nem hozott elkülöníthető eredményeket, azonban 

ez nem a MFF módszer, vagy e mutató gyengeségére utal. A passzív- és a számfelismerési 

feladat páronként hasonló elrendezésű, nehézségű volt mindkét művelettípusnál, ezek 

természetesen nem eredményezhettek lényeges különbségeket. Emellett mindkét típusú 

számolásnak lehetnek azonos bázisai (Dehaene et al., 2004), vagy hasonló struktúrákon 

alapulhatnak, melyek a hálózat egészét vizsgálva –ahogyan ez az eljárás is teszi- egybevágó 

eredményeket produkálnak. Meg kell továbbá jegyezni, hogy az EEG elvezetések kínálta téri 

felbontás, valamint a PLI alapon számított gráfok deriváló hatásai itt is érvényesülhettek. 

 

13.2.5.5 LEVELEK ARÁNYA 

73. ÁBRA 
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A kivonásos feladatok vizsgálatának alkalmával szignifikáns különbséget találtunk 

helyzet × életkor interakcióban, melyet a szignifikáns helyzet főhatás magyarázott. 

Ennek további vizsgálata során azt találtuk, hogy a levelek (74. ábra) aránya 

szignifikánsan nőtt a feladathelyzet alatt a mind a passzív-, mind pedig a 

számfelismerési helyzethez képest. Életkori különbségeket nem találtunk, ám a 

korcsoportok belüli feladatok vizsgálata során a fiatalok passzív-, míg az idősek 

passzív és számfelismerési helyzetéhez képest is szignifikánsan több levelet találtunk a 

feladathelyzetek során.  

Ahogyan azt már az összeadás eredményeinek értelmezésénél részleteztük, a levelek 

számának növekedése bizonyos csomópontok körüli csoportosulások kialakulására utal, mely a 

növekvő szinkronizáció következménye lehet [(Molnár et al., 2011), (Dimitriadis et al., 2012)]. 

A kivonási helyzetben tapasztalt, nagyszámú levél megjelenése ugrásszerű volt (a két csoport 

átlagértékeiben és az időseknél is), ami valószínűleg arra a nagyobb mentális erőfeszítésre 

reflektál, amelyet a kivonás kivitelezése követelt meg. Annak ellenére, hogy itt szignifikáns 

különbséget nem találtunk, a fiatal csoportban a tendencia csupán hasonló mintázatot 

mutatott, itt a számfelismerés során kissé, míg a kivonás alatt jelentős emelkedést találtunk a 

passzív helyzethez képest. Fontos továbbá megjegyezni, hogy a feladatok hasonló jellegénél 

fogva az összeadásnál tárgyalt, korcsoportra vonatkozó megfontolások itt is érvényesek [(Stam, 

2000), (Clapp and Gazzaley, 2012)]. 

 

13.2.5.5.1 AZ ÖSSZEADÁSI ÉS A KIVONÁSI HELYZET ÖSSZEVETÉSE 

Az összeadáshoz és a kivonáshoz köthető feladatok nagyon hasonló eredményeket 

produkáltak, melyet a közös, vagy átfedő, a feladatok kivitelezéséhez aktivált területek is 

magyarázhattak. A módszer a BC és a fokszám jó kiegészítője, továbbá az excentricitáshoz is 

hasonlít. Emiatt a vonatkozó fejezetek megállapításai érvényesek lehetnek itt is [ld. (Dehaene 

et al., 2004)].  

74. ÁBRA 
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13.3 ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK  

Annak ellenére, hogy jelentős szemléletbeli különbségek vannak köztük, az értekezésben 

felhasznált módszerek nem egymás konkurensei, ugyanis a felhasználásukkal nyert 

eredmények konzisztensek. Inkább egymást kiegészítő jellegűnek foghatók fel, bővebb képet 

adva így ugyanazon pszichofiziológiai jelenségek hátteréről. A klasszikus teljesítménysűrűség 

spektrum megmutatja a theta sáv relatív teljesítményváltozásait, míg PLI e tartomány 

fázisában bekövetkező szinkronizációt vizsgálja. A gráfok paraméterei ugyan szerteágazóak 

lehetnek, ám mégis egységes, „small world” szervezettségről árulkodnak, melyet a minimális 

feszítő fákkal vizsgált hálózati jellemzők objektíven, küszöbértékek használata nélkül 

vizsgálhatóvá tesznek. Utóbbi metodológia fontos eredménye az a fejlesztés, melyet e 

dolgozatban mutatunk be, és amelynek köszönhetően a feladatok hatására bekövetkező 

(állapot)változások hatékonyan, a topográfiai adatokat is megjelenítve értelmezhetők. Fontos 

megjegyezni továbbá, hogy bármelyik módszer használata önmagában is elterjedt a 

szakirodalomban, széleskörű, egymás melletti bemutatásuk inkább az értelmezést segíti. 

 

13.3.1 LIMITÁCIÓK 

Érdekes kérdéseket vethet fel, ha azt próbáljuk megállapítani, hogy a vizsgált, tényleges 

számolással nem járó helyzetekben mivel foglalkozhattak a résztvevők. Az elemzett szakaszok 

egyaránt két másodperc hosszúságúak voltak, mely a számfelismerési feladat megoldása után, 

a válasz jelzése előtt teret adhatna a figyelem elkalandozására is. Valószínűleg nem ez történt, 

ugyanis a passzív megtekintés feladat nélkülisége még inkább indukálhatta volna e 

magatartásformát, mely az eredmények hasonlóságában megmutatkozott volna- az 

eredmények azonban a korcsoportok emlékezeti rendszerének másfajta működéséről 

árulkodtak. Sok mutatóval kapcsolatban láttunk –elsősorban a fiataloknál- a feladat 

nehézségével párhuzamba állítható változást, vagy az emlékezeti (előhívási folyamatok az idős 

korcsoportban) deficitre utaló különbséget a passzív- és a számfelismerési helyzet között. 

Emellett elemeztük e feladatok ugyanilyen szakaszait úgy is, hogy a dolgozatban kiemelt 

szakasznak csupán az első felét, a 0-1023 ms-ig tartó részét vettük tekintetbe, így még 

csekélyebb volt a tétlenség következtében fellépő figyelem gyengülés (dekoncentráltság) 

valószínűsége. Az eredmények ebben az esetben is hasonló tendenciákat mutattak, bár 

terjedelmi korlátok miatt az értekezésben nem kaptak helyet. 

A számfelismerési feladat jellegénél fogva emlékezeti, melyet egy felismeréses teszt követett. 

A számolással ellentétben a munkamemória minden komponensének kapacitást nem használja 

ki, tekintve, hogy a fenntartáson kívül nem tartalmaz valódi manipulációt a bemutatott 
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számmal, vagy az utána látottakkal. Ennek ellenére mégis fontos látni azt, hogy az idősek 

emlékezeti (felidézés során felmerülő) deficitje miként befolyásolja a további eredményeket. 

A ICA módszer használata a nemzetközi szakirodalomban elfogadott [(Onton and Makeig, 

2006), (Hoffmann and Falkenstein, 2008)], noha kevés szakcikk született annak vizsgálatára, 

hogy milyen fázistorzulásokat produkál. Montefusco és Siegmund (Montefusco-Siegmund et 

al., 2013) valós és szimulált EEG adatokon vizsgálták e kérdéskört, és azt találták, hogy 

nemlineáris és nem stacionárius fázisváltozások jöhetnek létre az ICA használata során a 

különböző frekvenciákon, úgy, hogy a vizsgált szakasz hosszának növekedésével párhuzamosan 

ezek is emelkednek. Azt azonban a szerzők is megállapították, hogy mindez 6 Hz-en mérve 

nagyjából 12 ms-nyi időben zajlik le. Ez a probléma kiváltott válaszok elemzésénél fontos 

szempont lehet, azonban egy 2000 ms hosszú szakaszon háttértevékenységét vizsgálva 

kevésbé. A műtermékek egyébként is változtathatnak a vizsgált jel fázisán, ám ezeket 20 

csatorna felett megfelelően el lehet különíteni egy-egy komponensbe úgy, hogy azok a 

források „hasznos” jeleiből jó eséllyel kivonhatók legyenek [(Delorme and Makeig, 2004), 

valamint (Mognon et al., 2010)]. Minden kondícióból kivonva az ilyen műtermékeket hasonló 

mértékű változásokkal kell számolnunk, noha ezek a fentiek alapján inkább elméleti 

megfontolások, mintsem valódi, gyakorlati jelentőséggel bíró változások. 

Az EEG jó idői felbontása alkalmassá teszi a módszert a gyors, tranziens változások vizsgálatára, 

ám térbeli felbontása inkább megközelítő, mint pontos képet nyújt bizonyos feladatspecifikus, 

lokalizált tevékenységekről. Mindezek ellenére a módszer az agy lebenyeinek szintjén 

értelmezhető eredményeket szolgáltat, ám mindez egyben a dolgozat lokalizációs korlátja is. 

Az elemzések alanyai fiatal felnőttek és idősebb személyek voltak. Iskolai végzettségük hasonló 

volt, ám a 20 év körüli korcsoportból sokan felsőoktatási tanulmányokat folytattak, melynek 

kapcsán problémamegoldási hajlamuk lehetett átlag feletti. Az idős csoport tagjai motiváltak 

voltak, szellemi frissességük a feladatok jellegénél fogva –hasonló műveleteket a 

mindennapjaikban is használtak, tehát tréningezettnek voltak tekinthetők- megfelelő alapot 

nyújtott azok sikeres kivitelezésére. Ezeket tekintetbe véve a két korcsoport hasonlónak 

tekinthető.  

Annak ellenére, hogy ez nem a jelen dolgozat korlátja csupán, mégis meg kell említeni, hogy a 

gráfelméleti vizsgálatok fontos kérdése a pontos kapcsolat leírása a „scale-free” és a „small 

world” jellegű megközelítés között. Bizonyos jelenségek egyik, míg mások a másik 

megközelítéssel magyarázhatók jól. Annak ellenére, hogy a két értelmezés egymás 

kiegészítőjének tűnik és nem alternatíváknak, a kapcsolatuk és a köztük fennálló összefüggések 

feltáratlanok. A felvázolt kérdésekben jelenleg a szakirodalomban nincs konszenzus, a kérdést 

mi sem vizsgáltuk bővebben.  
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13.3.2 A TOVÁBBFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI 

A dolgozatban ismertetett elemzések tárgya az EEG egy frekvenciasávjában bekövetkezett 

változások elemzése. A theta sáv kétségtelenül kritikus jelentőségűnek bizonyult számolási- és 

egyéb munkamemória feladatokban, [pl. (Fernández et al., 1995), (Klimesch, 1999)], e 

megközelítésnek természetesen mégis vannak korlátai. Több tanulmány szerint az 

elemzettekhez hasonló matematikai műveletek részfeladatai bizonyos régiókhoz köthetők [pl. 

(Dehaene et al., 2004)] Az e területek összekapcsolásáról, az integráció megvalósításáról 

(Sauseng et al., 2010), vagy akár a vizsgált kognitív funkciókkal összefüggésbe hozható 

vigilanciaszint-, és, figyelmi folyamatok változásairól (Klimesch, 1999) más sávok vizsgálata (pl. 

gamma, alpha) is igen fontos adatokkal szolgálhatna, ezek birtokában a jelen értekezésben 

tárgyalt jelenségek vizsgálati köre a későbbiekben jelentősen bővíthető. 

A jelek forrásterében végzett analízise emelheti még e megközelítés értékét, tekintve, hogy a 

rögzített EEG görbék közvetett kapcsolatban vannak csupán a forrásukkal, mert rögzítéskor a 

tömegvezetésnek köszönhetően más források jelei is hozzáadódhatnak egy-egy elektródon 

mért idősorhoz, ezzel zajossá téve, vagy torzítva az összefüggőségi vizsgálatokat. A források 

szintjén folytatott vizsgálat kiküszöbölheti a téri interferenciát és a tömegvezetés problémáját 

is. Azonban mindenképpen tekintetbe kell venni, hogy e módszerek mindegyike mögött olyan 

algoritmus áll, amely befolyásolhatja a látható kapcsolatot az egyes források és azok jelei 

között. E befolyásolás mértéke nem ismert, noha annak tekintetbe vétele az ilyen eredmények 

értelmezésekor kiemelten fontos lenne. 

Az egészséges öregedés vizsgálata során joggal merülhet fel a fejlődéses vizsgálatok igénye, 

ahol a kora gyermekkortól bizonyos korcsoportokban hasonló vizsgálatokat végeznek. Ettől a 

dolgozat terjedelmi korlátai miatt eltekintettünk, és a 20 év körüli fiatal felnőtteket 

választottuk elemzéseink alanyainak, azonban kétségtelen, hogy egy effajta összehasonlításnak 

sok pozitív hozadéka lehetne. A nemi különbségeket jelen értekezésben nem vizsgáltuk, noha 

vannak arra irodalmi adatok, hogy bizonyos teljesítménybeli [(Stam, 2000), (Campbell & Epp, 

2005)] különbségek számolási feladatokban fennállhatnak a nemek között.  
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13.4 A HIPOTÉZISEKRE ADHATÓ VÁLASZOK  

13.4.1 ÖSSZEADÁS 

H1- Theta sávban az összeadási feladat során a relatív spektrum teljesítményének értéke bal 

oldalon magasabb volt, mint jobb oldalon.  Továbbá a C értéke nagyobb, az L pedig kisebb volt 

a kontroll- és a számfelismerési helyzethez képest is, melyek mellett az összeadási helyzet 

hatására a MFF-ban rövidülő átmérőt és utakat, valamint több levelet is találtunk a többi 

helyzethez képest. Mindemellett az egyes mutatók változásai jól jellemezték az 

összehasonlított helyzetek közti különbségeket, azok valószínűleg a számolási tevékenység 

korrelátumai és nem az emlékezeti fenntartásé. Több mutatóban (úgy, mint 

teljesítménysűrűség spektrum, PLI, C, L) a számfelismerési feladat során az időseknél deficitet 

írtunk le, mely egyrészt a kontroll és az összeadási feladatukhoz képest is, másrészt a fiatalok 

számfelismerési feladatához képest is jelen volt és az életkorral járó, emlékezeti 

folyamatokban lezajlott hanyatlásra utal. 

 

H2- A fiatal csoport spektrális theta teljesítménye–az összeadás és a számfelismerés során is- 

magasabb volt, mint az időseké, továbbá az időseknél e két feladathelyzeténél occipitalisan 

magasabb theta teljesítményt mértünk, mint a többi területen. A PLI-ben minden helyzetet 

tekintve magasabb fázisszinkronizációt találtunk fiataloknál, mint az időseknél, viszont az 

idősekben a számfelismerés során -a fiatalokkal ellentétben- szignifikáns csökkenést találtunk a 

passzív- és az összeadási helyzethez képest. A C értékét alacsonyabbnak, míg az L értékét 

magasabbnak találtuk az idős csoportban a fiatalokéhoz képest az életkori főhatás során, 

továbbá az idős csoportban tendenciaszerű változás látszott, mely alacsonyabb C és magasabb 

L értéket mutatott a számfelismerési feladat során a másik két feladattípushoz képest. A MFF 

paramétereiben hasonló tendenciát találtunk (BC szignifikánsan alacsonyabb volt a 

számfelismerésnél, mint az összeadásnál; az átmérő és az úthossz a számfelismerés alatt nőtt a 

számoláshoz képest), mely arra enged következtetni, hogy az idős korcsoportban a 

természetes öregedést emlékezeti deficitet kíséri, míg a számolási műveletek képessége –akár 

nagyobb területi aktiváció árán - megtartottak lehetnek.  

 

13.4.2 KIVONÁS 

H3- A kivonási feladat során a theta sávban vizsgált PLI magasabb volt, ahogyan a C is 

emelkedett, az L pedig csökkent mindkét korcsoportban. Az MFF-re vonatkozóan feladat 

helyzetben kisebb átmérőt, rövidebb utakat és növekvő levélszámot találtunk. A passzív- és a 
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számfelismerési helyzet ezen elemzések eredményei alapján nem különültek el egymástól, 

noha a feladat nehézségével összefüggő tendenciákat –az összeadáshoz hasonlóan- itt is 

tapasztaltunk. Az itt felsorolt változások tehát a kivonási tevékenységhez köthetők és nem az 

emlékezeti teljesítményhez.  

 

H4- A kivonási feladat során a fiatalok theta teljesítménye magasabb volt, mely  életkori 

főhatásként jelentkezett, továbbá itt is leírtuk  emelkedett teljesítményt találtunk időseknél 

occipitalisan minden más régióhoz képest. Az idősek PLI értékei alacsonyabbak voltak a 

fiatalokénál. Az idős csoportban számfelismerés során szignifikánsan alacsonyabb PLI-t 

találtunk, mint a kivonások alkalmával, melyhez hasonlóan alakultak a C és L értékek is. Az 

idősekben a fiatalokhoz képest kisebb C és nagyobb L értékeket mértünk, míg a kivonási 

helyzethez képest jelentősen csökkentek a számfelismerés során számított mutatóik. Az MFF 

paramétereiben is csökkenő fokszámot, növekvő átmérőt és excentricitást találtunk a 

számfelismerés során a kivonáshoz képest. Az egészséges öregedéssel járó csökkenő theta sávi 

teljesítmény és –szinkronizáció - mint statisztikailag is mérhető főhatás - jól ismert az 

irodalomban.  Az emlékezeti feladat felidézési fázisában mért deficit az összeadáshoz 

hasonlóan itt is megjelent, így valószínű, hogy az öregedés hatása e funkciók vizsgálatával 

érhető tetten. 

 

13.4.3 MINDKÉT MŰVELETTÍPUSRA ÉRVÉNYES KÉRDÉSEK 

H5- A régebb óta vizsgált C és L paraméterekhez képest az MFF-k elemzése kiküszöböli a 

szubjektív küszöbérték-választás problémáját, azonban ezen túl nem csak összevethető a PLI 

eredményekkel, de az agy hierarchikus szerveződését tekintve képes azokhoz új információkat 

is adni. Az egymástól elkülönített és egymással összekapcsolt csomópontok vizsgálatának 

eredményei a PLI adatokban csak indirekten –jelen dolgozatban régiókra lebontva- jelennek 

meg, azonban az MFF használatával lehetőség van a legerősebb kapcsolatok vizsgálata mellett 

azt is elemezni, hogy bizonyos területek mekkora és milyen erős kapcsolati hálót építenek ki, 

miközben a vizsgálati személy bizonyos típusú feladatokat old meg. Saját eredményeinkben 

ezen túl az MFF használatának legfontosabb hozama az, hogy paramétereik vizsgálatai során 

minden olyan összefüggést sikerült megmutatnunk, melyek kimutatására korábban csak több 

másik módszer együttes alkalmazásával volt lehetőség. Az összes tapasztalt változásra egyik 

korábban használt eljárás sem mutatott ilyen mértékű érzékenységet, a teljesítménysűrűség 

spektrum például nem ad információt az egyes területek kapcsolatáról, ahogyan a PLI 

eredményekben sem lehetett kiemelni a legfontosabb regionális kapcsolatokat. A BC-t tekintve 

összeadás és kivonás során is kitűnt az occipitalis terület szerepének fontossága. A fokszám 
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érzékenyen követte az összeadás során a feladat nehézségét, azzal arányosan változott, míg a 

kivonások során frontalis, temporalis, occipitalis területen felerősödő kapcsolatokat is jelzett. E 

mutató eredményeink alapján alkalmas lehet a műveletek elkülönítésére is. Az átmérőt, az 

excentricitást és a levelek arányát vizsgálva is jól leírhatók az agyi hálózatban bekövetkező 

változások, mindegyik mutatóval kapcsolatban a nehezedő feladattal egyidejűleg bekövetkező 

„small world” típusú elrendeződésre utaló változásokat mértünk. 

 

H6- A minimális feszítő fák felrajzolhatók egyszerű gráfokként is, azonban kutatócsoportunkkal 

olyan megoldásokat dolgoztunk ki a megjelenítésükre, melyek egyaránt magukban hordoznak 

területi, topológiai és kapcsoltsági információkat is. A BC mutató occipitalis felértékelődést 

jelzett, a fokszám a frontalis-temporalis-occipitalis átszerveződés jelzésével alkalmasnak 

bizonyult a két típusú alapművelet elkülönítésére, továbbá az átmérővel, az excentricitással és 

a levelek arányával együtt a feladatnehézséggel párhuzamosan változott, jól követve az agyi 

hálózat átszerveződését. Mindezeket könnyen áttekinthető formában jeleníti meg File Bálint e 

célra kifejlesztett számítógépes programja (File et al., 2012), melynek eredménye a 

hagyományos térképezéshez hasonló eloszlási kép a gráf felépítéséről (skalpszerűen felrajzolt, 

csomópontok között futó élek). Ezt jól kiegészíti, és az eredményeket szemlélteti a közös 

fejlesztésű programunk, amely az adatokból MFF-kat készít (skalpeloszlás nélkül). Az így 

felrajzolt MFF-ban az elektródjelölések mellett egyaránt megtalálhatók a területi, kapcsolati 

(azok erősségével együtt) csoportok és a legnagyobb forgalmú csomópontok is (File et al., 

2012).  
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13.4.4 ÖSSZEGZÉS 

A bemutatott vizsgálatok során egy korcsoportonként változó felépítésű, a számolási feladatok 

végzésével párhuzamosan átszerveződő, frontalis-occipitalis hálózatot írtunk le. A különböző 

művelettípusokhoz fűződő főbb szignifikáns változásokat az alábbi táblázatokban foglaljuk 

össze. Ezek rendre a fiatal korcsoport eredményei (5. táblázat), az idős korcsoport eredményei 

(6. táblázat) és a fiatal-idős eredmények összehasonlítása (7. táblázat). 

fiatal korcsoport 

mutatói 

a feladat jellege feladat a kontrollhoz 

képest 

feladat a 

számfelismeréshez 

képest 

teljesítménysűrűség 

spektrum 

összeadás bal oldali többlet 

kivonás hasonló eredmények 

PLI 
összeadás magasabb PLI 

kivonás magasabb PLI 

klaszter koefficiens 
összeadás magasabb C 

kivonás magasabb C 

úthossz 
összeadás rövidebb úthossz 

kivonás rövidebb úthossz 

BC 
összeadás alacsonyabb BC hasonló eredmények 

kivonás hasonló eredmények 

fokszám 
összeadás magasabb fokszám 

kivonás hasonló eredmények 

átmérő 
összeadás kisebb átmérő 

kivonás kisebb átmérő hasonló eredmények 

excentricitás 
összeadás csökkenő excentricitás 

kivonás csökkenő excentricitás hasonló eredmények 

levelek aránya 
összeadás nőtt a levelek száma 

kivonás a feladat nehézségével nő 

5. TÁBLÁZAT 
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idős korcsoport 

mutatói 

a feladat jellege feladat a 

kontrollhoz 

képest 

feladat a 

számfelismeréshez 

képest 

teljesítménysűrűség 

spektrum 

összeadás occipitalis teljesítményemelkedés 

kivonás occipitalis teljesítményemelkedés 

PLI 

összeadás 
hasonló 

eredmények 
magasabb PLI 

kivonás 
hasonló 

eredmények 
magasabb PLI 

klaszter koefficiens 

összeadás 
hasonló 

eredmények 
magasabb C 

kivonás 
hasonló 

eredmények 
magasabb C 

úthossz 

összeadás rövidebb úthossz 

kivonás 
hasonló 

eredmények 
rövidebb úthossz 

BC 
összeadás 

hasonló 

eredmények 
alacsonyabb BC 

kivonás hasonló eredmények 

fokszám 

összeadás magasabb fokszám 

kivonás 
hasonló 

eredmények 
magasabb fokszám 

átmérő 

összeadás 
hasonló 

eredmények 
kisebb átmérő 

kivonás 
hasonló 

eredmények 
kisebb átmérő 

excentricitás 

összeadás csökkenő excentricitás 

kivonás 
hasonló 

eredmények 
csökkenő excentricitás 

levelek aránya 
összeadás nőtt a levelek száma 

kivonás a feladat nehézségétől függetlenül nő 

6. TÁBLÁZAT 
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fiatalok az 

idősekhez képest 

a feladat 

jellege 

feladat kontrollhelyzetek 

teljesítménysűrűsé

g spektrum 

összeadás magasabb teljesítmény 

kivonás magasabb teljesítmény 

PLI 
összeadás magasabb PLI 

időseknél jelentős PLI csökkenés a 

számfelismerésnél 

kivonás occipitalis PLI többlet, nincs csoportkülönbség 

klaszter koefficiens 

összeadás 
hasonló 

eredmények 

időseknél jelentősen alacsonyabb 

C a számfelismerésnél 

kivonás magasabb C érték 
időseknél alacsonyabb C a 

számfelismerésnél 

úthossz 

összeadás 
hasonló 

eredmények 

időseknél jelentősen nőtt az 

úthossz a számfelismerésnél 

kivonás rövidebb úthossz 
időseknél jelentősen nőtt az 

úthossz a számfelismerésnél 

BC 
összeadás mindkét csoportban magasabb BC occipitalisan 

kivonás mindkét csoportban magasabb BC occipitalisan 

fokszám 

összeadás frontalis-occipitalis többlet mindkét csoportban 

kivonás 
frontalis-temporalis-occipitalis többlet mindkét 

csoportban 

átmérő 

összeadás 
hasonló 

eredmények 

kissé növekedő átmérő az idősek 

számfelismerési helyzetében 

kivonás 
hasonló 

eredmények 

kissé növekedő átmérő az idősek 

számfelismerési helyzetében 

excentricitás 

összeadás 
hasonló 

eredmények 

kissé növekedő excentricitás az 

idősek számfelismerési 

helyzetében 

kivonás 
hasonló 

eredmények 

kissé növekedő excentricitás az 

idősek számfelismerési 

helyzetében 

levelek aránya 

összeadás 
hasonló 

eredmények 

csökkent a levelek száma az 

idősek számfelismerési 

helyzetében 

kivonás 
hasonló 

eredmények 

időseknél a levelek száma nem 

változott a feladat nehézségével 

7. TÁBLÁZAT  
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15  A DISSZERTÁCIÓBAN FE LHASZNÁLT MÓDSZEREK RÉSZLETES BEMUTATÁSA  

(1.  SZÁMÚ MELLÉKLET)  

 

A következő fejezetben jelen értekezésben használt és hivatkozott módszereket ismertetem. 

Az egyes eljárások használatával kapott eredmények értelmezéséhez fontosnak tartottam az 

alapoktól kezdődő áttekintést, ám e leírások részletessége nagyban függött attól is, hogy jelen 

dolgozat mennyire támaszkodik a tárgyalt módszerre. Emellett azonban meg kell jegyezni, 

hogy hasonló témában számos kiváló összefoglaló mű született, magyar nyelven Krajcsi 

áttekintő munkája (Krajcsi, 2008) irányadó. 

 

15.1 DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS  

Az analóg jelfeldolgozás során egy fizikai mennyiségben bekövetkező változást azzal analóg 

(arányos, megfeleltethető) elektromos feszültséggé alakítanak, majd kezelnek (szűrik, erősítik, 

stb.) tovább. Az analóg jel bármilyen –végtelen sok- értéket felvehet, azonban az átviteli 

csatorna tulajdonságainak megfelelő mennyiségű zaj adódhat hozzá, mely - a jellel megegyező 

frekvenciájú komponenseket tekintve - a jelből nem távolítható el többé teljesen. 

Ezzel szemben a digitális jelfeldolgozás során az analóg jelet úgy alakítják digitálissá (ADC-

analog digital conversion: analóg-digitális átalakítás), hogy a kódoló digitális jelek csak két 

feszültségértéket vehetnek fel (bináris jel). A folyamat megfordítható, analóg jellé a digitál-

analóg átalakítás (DAC) során dekódolható a jel. Az átvitel során a digitális jelhez is adódhat zaj, 

azonban a digitális jel értéke nagy zaj esetén is pontosan megállapítható.  

 

15.1.1 MINTAVÉTELEZÉS, KVANTÁLÁS, KÓDOLÁS 

A mintavételezés folyamatában a Nyquist-Shannon mintavételi tétel (erre utal a Nyquist -

mintavételi- frekvencia) irányadó, mely kimondja, hogy 0 és f0 közötti frekvenciatartományba 

eső időfüggvény véges számú minta segítségével információvesztés nélkül digitalizálható, ha a 

mintavételi frekvencia (fminta) a f0 frekvenciának legalább a kétszerese. Tehát: 

fminta > 2 * f0 
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15.1.2 DIGITÁLIS SZŰRÉS 

A digitális szűrők alkalmazhatók különböző frekvenciatartománybeli jelek szétválasztására és 

ezzel együtt zajok eltávolítására is, mely eljárások során a szűrő bináris jeleket bináris jelekké 

alakít át. 

 

15.1.2.1 SZŰRŐTÍPUSOK 

A végtelen válaszidejű szűrők (rekurzív, vagy IIR – Infinite Impulse Response) a bennük jelen 

lévő rekurzió miatt végtelen sok lépésen keresztül produkálnak kimenő jelet. Alkalmazhatók 

diszkrét és folyamatos időben is, további előnyük, hogy gyorsak, de teljesítményük elmarad a 

következőkben ismertetett FIR szűrőkétől. 

A konvolúciós szűrők (elsősorban FIR-Finite Impulse Response, tehát a szűrő impulzusválasza 

véges idejű-diszkrét időben alkalmazható szűrők) alapja a konvolúció, melynek segítségével a 

bemenő jelből a rendszer súlyfüggvénye alapján meghatározható a kimeneti jel. A konvolúciós 

szűrők elsősorban a jelen megtalálható zaj kiszűrésére használhatók az időtartományban, 

általában azon a meggondoláson alapulnak, hogy a zaj átlagértéke 0, mely a jel egy 

szakaszának értékeit átlagolva eltűnik. A konvolúciós szűrők a frekvenciatartományban 

aluláteresztő szűrőként használhatók, ugyanis átlagoló jellegük miatt a magasabb frekvenciájú 

komponenseket szűrik ki. 

A szűrők fontos paramétere az elnyomás, vagy csillapítás, amely azt mutatja meg, hogy a 

megadott frekvenciaértéken (zárófrekvencián) kívüli komponensek milyen intenzitással lesznek 

jelen a szűrés utáni jelben. Általában dB, vagy dB/oktáv értékkel adják meg. 

Szűrők között megkülönböztetünk aluláteresztő (vagy felülvágó), felüláteresztő (vagy alulvágó), 

sávszűrő, és lyukszűrő típusúakat. Az aluláteresztő szűrő a megadott zárófrekvencia-érték 

felett rendelkezik nagy elnyomással, a felüláteresztő ez alatt. A sávszűrő és a lyukszűrő ezek 

kombinációi, ahol a sávszűrő két zárófrekvencián kívül, míg a lyukszűrő ezeken belül 

rendelkezik nagy csillapítással. 

Az IIR és a FIR terminológia digitális szűrők esetében átfed az AR, MA és az ARMA 

csoportosítással is, ahol autoregresszív (AR) szűrők függnek a korábbi kimeneteiktől, így 

végtelen impulzusválaszúak. A mozgó átlag (moving average, MA) típusú szűrők csak a 

bemeneteiktől függnek, így véges impulzusválaszúak, míg a kombinált ARMA szűrők a korábbi 

kimeneteiktől és bemeneteiktől is függnek, emiatt IIR típusúak. 
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15.1.2.2 A KAISER SZŰRŐ  

A FIR szűrőket a tervezésük során felhasznált ablakok szerint is szokás megkülönböztetni. Az 

ablak egy olyan véges tömb, amely együtthatókból áll, melyek segítségével a szűrő teljesítheti 

a vele szemben támasztott követelményeket. A jelen dolgozatban is használt Kaiser ablakon 

kívül a legismertebbek a négyszög, Hanning, Hamming, Blackman ablakok. A Kaiser szűrő 

ezektől eltérően, ám könnyen paraméterezhető, bizonyos értékek módosításával egyszerűen 

változtatható a karakterisztikája (75. ábra), minek következtében jelen dolgozatban is ezt a 

típust használtam a szűrésekkor, ezt mutatom be részletesen. 

 

75. ÁBRA 

A szűrő paraméterezése során annak rendjét (filter order, M) és egy úgynevezett 𝛽 paramétert 

kell megadni, melyek a hullámméret (ripple) és az átviteli sáv (transition width) értékeiből 

kiszámíthatók, az alábbi leírt képletek segítségével. A lenti egyenletek egyúttal az általam 

jelfeldolgozásra használt EEGLAB FirFilt pluginjének kalkulációs metódusát is bemutatják. 

𝑀 = 

{
 

            𝑐𝑒𝑖𝑙 (
𝐴 − 7,95

2,285 ∗ 𝑡𝑤
) , ℎ𝑎 𝐴 > 21

𝑐𝑒𝑖𝑙 (
5,79

𝑡𝑤
) , ℎ𝑎 𝐴 ≤ 21

 

𝛽 = {

0,0,                                                                 ℎ𝑎 𝐴 ≤ 21

0,5842(𝐴 − 21)0,4 + 0,07886(𝐴 − 21),        ℎ𝑎 21 < 𝐴 ≤ 50

0,1102(𝐴 − 8,7),                                        ℎ𝑎 𝐴 > 50
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, ahol ceil a következő egészhez történő felkerekítést (ℎ𝑎 𝑥 = 1,4, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑖𝑙(𝑥), 𝑣𝑎𝑔𝑦 ⌈𝑥⌉ =

2) jeleneti, illetve A és tw a következőképpen definiált: 

𝐴 = −20.0𝑙𝑜𝑔10(ℎ𝑢𝑙𝑙á𝑚𝑚é𝑟𝑒𝑡) 

𝑡𝑤 = 2𝜋
átviteli sávszélesség

𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑣é𝑡𝑒𝑙𝑒𝑧é𝑠𝑖 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
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15.2 FREKVENCIASPEKTRUM-ELEMZÉS  

15.2.1 FOURIER TRANSZFORMÁCIÓK 

Fourier francia matematikus bizonyította be, hogy minden folytonos, periodikus jel előállítható 

különböző frekvenciájú és fázisú szinusz hullámok összegéből. Ez adja a frekvenciaspektrum-

elemzés alapját is, melyet a Fourier transzformáció (FT) egy speciális változata szerint 

számíthatunk ki. Ennek ismertetéséhez azonban elengedhetetlen a transzformáció alapjait 

(Van Drongelen, 2006) is áttekinteni. 

A FT olyan művelet, mely idői (esetleg téri) –általában végtelen határértékű- tartományból 

frekvenciatartományba transzformál. A FT folyamatos időben, komplex f(t) jelre a következő: 

𝐹(𝑗𝜔) =  ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑗𝜔𝑡𝑑𝑡,

∞

−∞

 

ahol t az időnek, ω pedig az összes előforduló frekvenciának feleltethető meg. 

A Fourier transzformáltból az inverz Fourier transzformáció segítségével előállítható f(t) jel, a 

következőképpen: 

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝐹(𝑗𝜔)𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔.

∞

−∞

 

 

15.2.1.1 A DFT ÉS FELBONTÁSA (ÚGY, MINT ÁTFOGÁS, PONTOSSÁG) 

A diszkrét Fourier transzformáció (DFT) ezzel szemben diszkrét idejű és frekvenciájú jeleken 

értelmezett, noha sok tekintetben hasonló a folyamatos FT-hoz. 

Amennyiben egy 10 másodpercnyi T szakaszt ∆𝑡=1 milliszekundumos (0,001 másodperc) 

időnkénti mintavételezéssel leírunk, akkor annak mintavételi frekvenciája 1000 Hz lesz (1/∆𝑡 = 

1/0,001 = 1000 Hz). Ennek megfelelően egy bizonyos felbontás (∆𝑓) alatt nem különíthetők el 

frekvenciák, ami ebben az esetben ∆𝑓  = 1/T = 1/10, így a pontosság itt 0,1 Hz. Továbbá a 

Nyquist-Shannon mintavételi tétel értelmében e szakaszon maximum a mintavételi frekvencia 

felének megfelelő frekvenciájú jelek írhatók le veszteségmentesen. 

A DFT általános képlete véges, N darab komplex számokból álló mintára  

𝑋𝑘 = ∑ 𝑥𝑛𝑒
−𝑖2𝜋𝑘

𝑛
𝑁 ,   𝑎ℎ𝑜𝑙 𝑘 = 0,1,… ,𝑁 − 1

𝑁−1

𝑛=0

. 
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Az inverz DFT pedig a következő képlettel számítható: 

𝑥𝑛 =
1

𝑁
∑ 𝑋𝑘𝑒

𝑖2𝜋𝑘
𝑛
𝑁

𝑁−1

𝑘=0

. 

 

15.2.1.2 AZ FFT 

A gyors FT (fast FT, FFT) kiszámítása hasonló, ugyanazt az eredményt adja, mint a DFT, azonban 

ez az eljárás sokkal gyorsabb és így a gyakorlati alkalmazása a leginkább elterjedt. Az alapötlete 

egy egyszerűsítés, mely a periodicitás kihasználását végzi (a kiszámított transzformáltakból 

meghatározza a továbbiakat) és melynek köszönhetően a számításigényes szorzási műveletek 

számát csökkenti. Következtében az N értékből álló, N pontú idősor a DFT képlete alapján N2 

darab, az FFT-vel viszont Nlog2(N) darab szorzást kell elvégezni. 

 

15.2.1.3 A FT ALKALMAZÁSA 

A komplex értékekkel is bíró FFT vagy DFT eredményeit magukban nehéz értelmezni, azonban 

ha az FFT X kimenetét annak komplex konjugáltjával megszorozzuk (itt: X*),  

𝑆 =
𝑋𝑋∗

𝑁
 

akkor a teljesítmény(sűrűség)-spektrumot (S) kapjuk eredményül, melyet a fenti képletben már 

normalizálva szerepel, elosztva azt az adatpontok számával (N). Ez, az adott 

frekvenciatartomány teljesítményének ilyen módon történő kiszámítása az alkalmazási 

lehetőségek között a leginkább elterjedt. Mértékegységét tekintve a watt per hertz (W/Hz) 

helyett a V2/Hz használatos, illetve EEG esetén, annak feszültségtartománya alapján a μV2/Hz, 

esetenként –jelenleg is- a dB, melyek esetén a  

[𝑑𝐵] = 10 log10( [𝜇𝑉
2/𝐻𝑧]) 

összefüggés áll fenn. 

Jelen dolgozatban az egyes sávok teljesítményértékeit úgy normáltam, hogy a sáv 

összteljesítményét elosztottam a felbontás alapján a sávba eső teljesítményértékek számával 

(átlagolás), így egyenlítve ki a nagyobb és kisebb frekvenciatartományú sávok eltéréseit, mely 

abból adódik, hogy egyszéles sáv több frekvenciabint tartalmaz, mint egy keskenyre választott. 
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Eddig tisztán szinuszos jelek elemzéséről volt szó, azonban az elektrofiziológiai jelek 

spektrumának értelmezése ennél bonyolultabb, ugyanis ritkán stacionáriusak (egy szakaszon 

belül lehetnek kiugró változások), és sokszor a periodikus mellett nem periodikus összetevőket 

is tartalmaznak (pl. izzadás hatására bekövetkező alapvonal-eltolódás az EEG-n). Emellett a 

nagyfrekvenciás összetevők elemzését sokszor hasonló frekvenciájú, nem periodikus 

események (hirtelen változások, pl. pislogás) is zavarhatják. A periodikus fiziológiai jelek a 

tisztán szinuszos komponensekkel nem is összevethetők, ugyanis a jelben megjelennek 

magasabb frekvenciákon megfigyelhető harmonikusaik is, így a spektrumban található csúcsok 

közül nem mindegyik feleltethető meg valamilyen valódi tevékenységnek. 

Az amplitúdó spektrum (AS) a teljesítmény spektrum négyzetgyökeként definiálható, mely 

érték az adatpontok számával (N) normalizált formája az idői tartományban szinusz hullámok 

amplitúdójának feleltethető meg, a következőképpen: 

𝐴𝑆 =  
2

𝑁
√𝑋𝑋∗. 

 

A fázis spektrummal az egyes frekvenciaértékek fázisa (𝜑) definiálható – pl. a fáziskoherencia-

számításhoz- következőképpen: 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 
𝐼(𝑋)

𝑅(𝑋)
, 𝑎ℎ𝑜𝑙 

I(X) a képzetes (imaginary) és R(X) a valós részei X-nek (mely az FFT kimenete).  

Ahogy azt már korábban láttuk, a FT eredményeképpen az idői felbontás elveszik, így az 

eredeti eljárással nem lehetséges a spektrumértékek időbeli változásainak követése. A 

biológiai jelek nagy része nem stacionárius, tehát tartalmaznak olyan változásokat, melyeknél 

fontos lehet az idői lefolyás vizsgálata. Ennek áthidalására dolgozták ki a rövididejű Fourier 

analízisnek (Short-Time Fourier Transform - STFT) nevezett eljárást, amelynek lényege, hogy a 

vizsgálandó adatsort több, rövidebb szakaszra osztják fel és így, egyesével, mindegyik 

szakaszon elvégeznek egy-egy FFT-t. Ennek megfelelően ez a műveletsor képes az idő-

frekvencia elemzés megvalósítására, azonban a rövidebb szakaszok bevezetése együtt jár a 

felbontás gyengülésével is és fordítva (tehát nagyobb frekvenciabeli felbontás elérése csak 

hosszabb szegmensek elemzésével valósítható meg). 

  



176 

15.3 ICA (INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS, FÜGGETLEN KOMPONENS 

ELEMZÉS)  

Az EEG elvezetés során a (skalpra helyezett) elektródokon nem csak a közvetlen környezetből 

rögzített jelek, hanem máshonnan származó komponensek is megjelennek. Jó példa erre a 

pislogás következtében, legnagyobb mértékben az elülső (pl. FP1, FP2) csatornákon megjelenő 

nagy amplitúdójú műtermékek jelenléte, melyek az ICA módszert alkalmazva jelentősen 

redukálhatók.  

Az ICA olyan technika, amely lehetővé teszi egymástól független források szétválasztását 

(azonban nem állítja vissza az egyes források pontos amplitúdó értékeit) olyan jeleken, melyek 

e források lineáris kombinációjából épülnek fel. Amennyiben a források nem függetlenek 

egymástól, úgy az algoritmus olyan állapottérbeli eredményt ad, ahol a források függetlensége 

maximális. 

Az algoritmus kezdeti lépéseiben a regisztrátum csatornáin az adatok korrelációinak 

megszűntetése, vagy minimalizálása történik, majd olyan állapottérbeli forgatások 

következnek, melyek a lehető legjobban megszüntetik az egyes összetevők gauss-i eloszlását 

(ennek következtében teljesen gauss-i forrásokra nem alkalmazható). Ideális esetben az adatok 

végső projekciójában a korreláció 0 lesz, a kovarianciamátrix diagonális lesz (tehát a főátlón 

kívül minden elem 0) és minden főátlóbeli elem egyenlő. A kovariancia az a 

valószínűségszámítási vagy statisztikai tulajdonság, mely megadja két egymástól különböző 

változó együttmozgását, ezek mátrixos elrendezése az egyes változópárok -EEG esetén az 

elektródok- adatait tartalmazza. Amennyiben ilyen megoldás adható, úgy ezek az adatok –

hasonló műveletekkel- könnyen visszaállíthatók a jelek eredeti közegébe. Matematikai 

összefüggésekkel ez ideális esetben a következő: 

Tekintsük D adatmátrixot, melyhez találni kell egy olyan V lineáris transzformációt, ahol P a 

következőképpen definiálható: 

P = V*D, 

melyre megadható a következő összefüggés: 

Cov(P) = I , 

ahol Cov a kovariancia, I pedig identitásmátrix, tehát a főátlóban 1, minden más pozícióban 0 

érték szerepel. Ez azt jelenti, hogy minden sor olyan transzformáción ment át, mely 

korrelációmentessé tette a P mátrixot. 

Ezután tekintsünk D mátrixot, melyre igaz, hogy 
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Cov(D) = Cov(Z) = 
(𝑍∗𝑍′)

𝑛−1
, állítás, ahol 𝑧𝑖,𝑗 = 𝑑𝑖,𝑗 − á𝑡𝑙𝑎𝑔(𝑑𝑖). 

Ebből könnyen megmutatható, hogy  

Cov(P) = I, 

amennyiben kikötjük, hogy 

V = C-1/2, ahol C = Cov(D) 

az adatok korrelációs mátrixa, tehát 

Cov(P)    = Cov( V*D )  

= Cov( C-1/2*Z )  

= C-1/2*Z*Z'*C-1/2 

definíció szerint 

= C-1/2CC-1/2 = I. 

Az ilyen műveletsor eredményeképpen az elektródok számával megegyező számú komponens 

jön létre, úgy, hogy az általuk hordozott információ maximális. (EEG esetén a szaknyelvben 

használt EEG források nem feltétlenül egyeztethetők össze ezen összetevőkkel.) Az alábbi 

összefüggés definiálható (tetszőleges, N számú komponensre): 

S = W*X, ahol 

S mátrix tartalmazza a komponensek idői aktivitását N sorban, tehát a mintavételi 

frekvenciának megfelelő gyakorisággal 1-1 értéket. Ennek mértékegysége nincs, mindaddig, 

amíg az elektródokra ki nem vetül. W a transzformációs súlymátrix, X pedig az elektródokkal 

eredetileg rögzített jel leírója (szintén a mintavételi frekvenciának megfeleltethető számú 

mintavételi pont komponensenként).  A „*” pedig a mátrixok szorzására utaló operátor. W 

inverzének (W-1) használatával az egyenlet megfordítható, a jelek az eredeti állapottérbe 

transzformálhatók, tehát  

X = W-1*S. 

Látható az is, hogy a független komponensnek az S mátrix sorait (melyek a komponensek idői 

leírói) és a W-1 mátrix oszlopait tekinthetjük (melyek a komponensek skalpi kivetülései), 

mindemellett az algoritmus független a csatornák sorrendjétől. 
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Az így kapott összetevők némelyike tehát a legmarkánsabban elkülönülő (stacionárius, tehát 

időről időre ugyanolyan típusú jelenséget produkáló) aktivitásokat tartalmazza (ilyen például a 

szemmozgás, az α-tevékenység, vagy az elektromos hálózat 50 Hz-es műterméke), melyek 

mátrixokként definiálhatók. E mátrixok megadják a komponens kivetülését minden elektródra, 

így esetleges eltávolításukhoz ezeket ki kell vonni az eredeti X adatmátrixból. Az 

komponenseket további statisztikai osztályozásokkal, jó eséllyel különböző csoportokba lehet 

sorolni és a műtermékek az aktivitásmátrixból eltávolíthatók, majd az így kapott „tisztított 

adatsor” a fenti összefüggés segítségével újra idő × amplitúdó dimenziókká alakítható. 

A technikát sok szerző eredményesen alkalmazta műtermékszűrésre (76. ábra, 50 Hz-es 

hálózati zaj műtermékének megfeleltethető komponens) [pl. (Plöchl et al., 2012) és (Melissant 

et al., 2005)]. Előbbi kutatók 64 csatornás EEG és eye-tracker kombinált alkalmazásával olyan 

műtermék osztályok kialakítására tettek sikeres kísérletet, melyek a lehető leghatékonyabban 

reprezentálják a szem-eredetű műtermékeket és adnak lehetőséget felismerésükre, 

eltávolításukra. Utóbbi kutatócsoport a műtermék szűrésére és így Alzheimer kórban szenvedő 

betegek theta tartományában, relatív teljesítménybeli tipikus mintáinak felismerésének 

javítására alkalmazta az ICA módszert sikerrel.  
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76. ÁBRA 

Az eljárás alkalmas lehet még egyes jól elkülöníthető jelösszetevők (pl. kiváltott potenciálok 

komponenseinek) vizsgálatára is és azok jellemzőinek megtalálására [pl. (Delorme and Makeig, 

2004)]. 
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15.4 MŰTERMÉKSZŰRÉS AZ EEGLABSEGÍTSÉGÉVEL (ADJUST) 

Az EEG elvezetést többféle zaj terhelheti, melyek lehetnek fiziológiai (pl. pislogás, vagy más 

izommozgás) és egyéb, nem biológiai eredetűek (pl. rossz elektródok, nagy ellenállással, 

hálózati váltóáram okozta 50 Hz-es zaj, stb.).  

A műtermékek eltávolításának egyik lehetséges módja az, ha a bizonyos küszöbfeszültség alatti 

vagy feletti részeket eltávolítjuk a hasznos jelből. Ez a megoldás problematikus lehet, ha az 

ilyen műtermékek előfordulása gyakori, illetve ha kevés a rendelkezésre álló (fennmaradó) 

EEG-szakaszok száma. Alternatívaként felmerül az a lehetőség is, mely szerint a műtermékekről 

modelleket készítünk és ezeket valamilyen lineáris módszerrel helyettesítjük olyan 

szakaszokkal, amelyeket műtermékmentes regisztrátum alapján interpolálunk.   

Az ICA módszere ezeken felül a források statisztikai alapú maximális függetlenítésével remek 

lehetőséget kínál a műtermékek kiszűrésére, azonban ez nagyban felhasználófüggő és így 

szubjektív. Az EEGlab (Delorme and Makeig, 2004) ADJUST [(Mognon et al., 2010), Automatic 

EEG artifact Detection based on the Joint Use of Spatial and Temporal features – automatikus 

téri és idői tulajdonságokon alapuló EEG-műtermék észlelő] pluginje (beépíthető modul) gyors 

és hatékony módon biztosítja a műtermékek kategorizálását, valamint eltávolításuk 

lehetőségét. Ez a fejezet a plugin által használt módszereket mutatja be.  

Az első lépésben az ICA segítségével független komponensekre (Independent Component - IC) 

kell bontani a jelet, majd e dekompozíció statisztikai tulajdonságelemzése alapján az ADJUST az 

IC-k téri és idői tulajdonságait figyelembe véve automatikusan négy műtermékosztály 

felállítására képes. A pislogás, vertikális és horizontális szemmozgások megjelölésére, illetve az 

egyéb általános műtermékek (pl. rossz elektródok, DC eltolódások, 50 Hz indukálta zaj) 

jelzésével. 

A plugin megértéséhez most tekintsük az ICA algoritmus kiindulási problémájának a 

műtermékeknek megfelelően átalakított 

g(t) = As(t)+n(t) 

egyenletet, ahol a rögzített jel g(t), a források jele s(t), melyek az A [q × p] méretű mátrix (mely 

rangja maximális, ha a mátrix nem négyzetes, akkor az oszlopait tekintve, tehát r(A) = p) 

alapján keverednek össze és terheltek az n(t) (fehér) zajjal. 

Az IC-k ekkor úgy különíthetőek el, hogy a korábban megismert egyenletek alapján megadjuk 

W mátrixot, melyre igaz  

�̂�(𝑡) = 𝑊𝑔(𝑡) 
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egyenlet, ahol a �̂�(𝑡) s(t) jelek legjobb becslése. Az ICA algoritmusban a legnagyobb 

függetlenség az IC-k között akkor érhető el, ha ez a becslés legalább (adatpontok 

száma/elektródok száma)2 hosszú szakaszon zajlik. 

Az így szétválogatott IC-ket az ADJUST téri és idői paramétereik alapján vizsgálja tovább, 

melyekből az aktuális IC-kben fellelhető adatok tekintetbe vételével olyan küszöbértékeket állít 

elő, amelyek alapján az algoritmus műtermékként jelöl meg bizonyos komponenseket. Ez 

bővebben az egyes műtermékcsoportok szerint a következőképpen zajlik:  

 

15.4.1 PISLOGÁS:  

A pislogás általában hirtelen változású, nagy amplitúdójú ugrásokként jelentkezik a frontalis 

elektródokon (77. ábra, pislogásnak megfeleltethető komponens az EEGLab-ben), mely a 

kurtózis számításával jól jellemezhető. (A kurtózis statisztikai-valószínűségszámítási fogalom, 

mely egy adott eloszlás jellemzésére szolgálhat, amplitúdók esetében a görbe „csúcsosságát”, 

tehát az amplitúdóváltozás idői lefutását a csúcs szélességével jellemzi.) Itt a (idői) kurtózis 

minden egyes szakaszra kiszámításra kerül azután, hogy az epoch átlagát (a jel 1%-át) 

eltávolítják (trim) a jelből és így átlagolják az összes i szakaszt (jele itt: trim_és_átlag(…)i) újra: 

trim_és_átlag(
〈𝑠𝑖(𝑡)

4〉𝑒𝑝

〈𝑠𝑖(𝑡)
2〉2𝑒𝑝

− 3)
𝑖

, 

ahol si(t)az egyes IC-k idői lefutását jelenti az i. szakaszon belül. A pislogások téri jellemzőinek 

érzékeléséhez olyan módszert használ, mely az elülső elektródok nagyobb amplitúdóira 

érzékenyebb. Ez az átlagos téri különbség: 

|〈𝑎〉𝐹𝐴| − |〈𝑎〉𝑃𝐴|, 

ahol a egy olyan vektor, mely normalizált IC topografikai súlyokat tartalmaz egy beépített 

elektródpozíciós definíció alapján [ld. bővebben (Mognon et al., 2010)] és <> az adott 

területhez (FA: frontalis, PA: parietalis) tartozó összes elektród átlagát jelenti. Emellett az 

algoritmus kikötést tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a bal és jobb szem körül hasonló 

legyen a jel topografikai eloszlása, mely így a pislogást a horizontális szemmozgásoktól is 

megkülönbözteti.  



182 

 

77. ÁBRA 

Továbbá kiszámítják még a téri varianciakülönbséget is a 

(〈𝑎2〉𝐹𝐴 − 〈𝑎〉
2
𝐹𝐴) − (〈𝑎

2〉𝑃𝐴 − 〈𝑎〉
2
𝑃𝐴) 

képlettel, a fenti magyarázat szerint, mely értéknek –a téves jelzések elkerülése érdekében- 

pozitívnak kell lennie pislogás esetén. 

 

15.4.2 VERTIKÁLIS SZEMMOZGÁSOK:  

A vertikális szemmozgások általában az elülső (frontalis) csatornákon jelentkeznek, nagy 

amplitúdó-fluktuációval, melyek lefutása lassabb, mint a pislogásoké, így a kurtózis 

számításával hatékonyan nem azonosíthatók. Helyette a jel (epoch) maximális varianciáját kell 

tekintetbe venni, a következők szerint: 

trim_és_max(
〈𝑠𝑖(𝑡)

2〉𝑒𝑝−〈𝑠𝑖(𝑡)〉
2
𝑒𝑝

〈𝑠𝑖(𝑡)
2〉2

𝑒𝑝
)

𝑖

trim_és_átlag(
〈𝑠𝑖(𝑡)

2〉𝑒𝑝−〈𝑠𝑖(𝑡)〉
2
𝑒𝑝

〈𝑠𝑖(𝑡)
2〉2

𝑒𝑝
)

𝑖

, 
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ahol a trim_és_max a korábban leírt trimeléssel előállított vektor maximumát jelenti, a többi 

jelölés megegyezik a fent tárgyaltakkal.  

 

15.4.3 HORIZONTÁLIS SZEMMOZGÁS: 

A horizontális szemmozgások téri és idői lefutása hasonló a vertikális szemmozgásokéhoz, így 

hasonló szakaszon belüli idői varianciák kiszámításával azonosíthatók, úgy, hogy mellé a 

szemeknél mérhető téri különbséget is tekintetbe veszik. Ezek fázisa ellentétes a jobb- és bal 

oldali szemnél, tehát az innen származó jelek nem egyezhetnek meg. A szemek körüli téri 

különbség képzése a 

|〈𝑎〉𝐵𝑆𝑍 − 〈𝑎〉𝐽𝑆𝑍|, 

alapján zajlik, ahol <>BSZ és <>JSZ a bal és a jobb szem körüli csatornák átlagát jelenti [a 

megfelelő csatornák meghatározását ld. (Mognon et al., 2010)]. 

 

15.4.4 EGYÉB MŰTERMÉKTÍPUSOK: 

Ide olyan műtermékeket sorol az algoritmus, amelyek tipikusan egy, jól körülírható csatornán 

jelentkeznek, vagy nincs rögzített helyük a térben. Ennek megfelelően az szakaszok maximális 

varianciáját (ld. vertikális szemmozgások) számítva a téri folytonosság hiányát is tekintetve 

veszik e csoport kialakításában a következők alapján:  

téri folytonosság hiánya = max(|𝑎𝑛 − 〈𝑘𝑚𝑛𝑎𝑚〉|)𝑛, 

ahol an az n. topográfiai súly, kmn =  exp (-||ym-yn||) pedig exponenciálisan csökken a 

távolsággal m és n csatorna között. Továbbá n, <>m az átlagot jelenti, ahol n nem egyenlő m-el , 

valamint max(…)n a skalp n darab csatornájának maximuma. 

A műtermékek csoporttagságának megjelölése ezután egy automatikus –a képfeldolgozás 

területéről átvett- algoritmussal zajlik [ld. Expectation-Maximum, (Mognon et al., 2010)]. Ez az 

eljárás olyan jellemzőkön dolgozik, melyek halmaza a Ω=(ωm, ωa) ωm és ωa alkotta 

információosztályokból áll. Egy bizonyos osztály tagjai azokat az eseteket reprezentálják, ahol 

egy adott IC kapcsolható egy műtermékcsoporthoz, vagy ahol nem. Az algoritmus ezután az 

osztályok a-priori valószínűségeit számítja ki, majd a valószínűségek eloszlására gauss-i 

eloszlású becslést ad. További iterációkkal ezeket egyre finomítja úgy, hogy a két eloszlás végső 

metszete ad egy küszöbértéket minden műtermékcsoportnál. Amennyiben az adott IC minden 

–a fenti eljárások alapján számított- markere a megfelelő küszöböt átlépi, úgy a hozzá tartozó 
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műtermékcsoportba sorolható. A folyamat végeredményeképp az algoritmus megjelöli az 

egyes műtermékcsoportokhoz tartozó komponenseket, melyek így már könnyen eltávolíthatók 

a jelből. 
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15.5 NEMLINEÁRIS ELEMZÉSEK 

Már az 1980-as évek közepén megjelentek olyan módszerek, melyek a jeleket a nemlineáris 

dinamika elvei alapján vizsgálták, ugyanis a sokcsatornás elvezetések (tipikusan MEG, EEG) 

elemzése kapcsán korán felmerült az igény a csatornák között fennálló lineárisan nem 

feltárható összefüggések elemzésére.  

A következő módszerek megértéséhez szükséges néhány alapfogalom tisztázása:  

• Attraktornak nevezünk egy geometriai alakzatot, ha afelé konvergál a rendszer fázistérben 

ábrázolt pályája. 

• Egy folyamat determinisztikus, ha az véletlenszerű elemektől mentes, tehát minden lépése 

meghatározható. 

• Fázistérnek hívjuk egy rendszer viselkedésének leírására használt absztrakt teret, szükséges 

koordinátáinak számát a rendszer szabadságfokai határozzák meg. 

• (Determinisztikus) káosznak olyan állapotot hívunk, amely valamely rendszer nemlineáris 

természetéből fakadó szabálytalan, tehát nem periodikus, de mégis determinisztikus jellegű. 

• Nemlineáris egy rendszer, ha a rendszer bemeneti paraméterének megváltozásával 

előidézett válasza nem arányos ezen paraméter változásával. 

• Sztochasztikus (vagy random) egy folyamat, ha az véletlenszerű. 

• A zaj itt egy rendszerre ható véletlenszerű erők által kiváltott nem periodikus viselkedés. 

Egy lineáris rendszer esetében elvárható, hogy a bemenet növekedésének megfelelően a 

rendszer válasza is így nőjön. Ha idegrendszeri példával szeretnék élni, rögtön beláthatjuk 

annak nemlineáris tulajdonságát, ugyanis ha egy akusztikus inger erősségét kétszeresére 

növeljük, akkor például a kiváltott potenciál amplitúdója nem kétszereződik meg. 

Általánosságban az EEG sztochasztikus, zajjal terhelt folyamat, melynek vizsgálatára, és a zajok 

eliminálására statisztikai eszközöket alkalmazhatunk. 

Számos összetettnek gondolt fizikai és biológiai rendszerről kiderült már azonban, hogy 

szabadságfokuk alacsony, tehát egyszerű mintákra vezethetők vissza. Ezen változók 

kölcsönhatása sokszor nemlineáris jellegű, ilyen esetekben nemdeterminisztikus káoszról 

beszélünk. A káosz és a zaj bizonyos tekintetben hasonlít egymásra, azonban a káoszt 

szabálytalan viselkedése mellett determinisztikusként jellemezhetjük, így elkülöníthető a valódi 

zajtól, és a nemlineáris rendszerek tipikus jellemzőjeként értékelhető. A kaotikus 

jelenségekben Lorenz vizsgálatai hoztak igazi előrelépést, amikor az 1960-as években 

meteorológiai megfigyeléseinek kapcsán fontos következtetésekre jutott: kevés nemlineáris 
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kölcsönhatásban lévő változó is képes szabálytalan viselkedésre, valamint az ilyen rendszerek 

hosszú távú állapot-előrejelzése lehetetlen.  

Az idegrendszer mérhető tulajdonságai között e dolgozatban fontos szerepet kap a 

„komplexitás”, melynek mérésére lineáris és nemlineáris módszerek egyaránt alkalmazhatók. 

Noha a szinkronizáció mérése nem pusztán e módszerekkel lehetséges, a jelenség 

értelmezéséhez mégis szükséges azt definiálni. A hagyományos elnevezések szerint az 

irodalomban két jelforrás szinkronizációjáról beszélnek akkor, ha ritmusuk (frekvenciájuk) 

összehangolódik, pontosabban, ha azok fáziskapcsolttá válnak. A deszinkronizáció ezzel 

ellentétes irányú folyamat (Le Van Quyen et al., 2001).  

 

15.5.1 DIMENZIONALITÁS 

Az első módszerek Takens (Takens, 1981) elvei alapján egy dinamikus struktúra komplexitását 

úgy mérték, hogy feltételezték róla, hogy sokdimenziós állapottértben trajektóriumokon 

működik. Ennek alapján az EEG esetében például a regisztrált tevékenységen idői koordináták 

segítségével próbálták rekonstruálni a rendszer állapotterét. Egy hasonló, ám másik 

megközelítés az azonos időben, de különböző pontokon felvett regisztrátum alapján a 

rendszerre bízta a rekonstrukciós tér koordinátáinak meghatározását (Eckmann and Ruelle, 

1985). Ezek után az egyik legelterjedtebb módszer a koherencia lett, mely csupán lineáris és 

szimmetrikus kölcsönhatások követésére használható, így nem stacionárius jelenségeket nem 

képes kezelni.  Ennek kiküszöbölésére számos alternatíva adódott, az alább felsorolt 

módszerek közös jellemzője, hogy az ún. állapottérben redukált trajektóriumukon (esetleg 

attraktoron) történő méréseken alapszanak. 

A korrelációs dimenzió egyik legelterjedtebb nemlineáris módszernek számított, mellyel egy 

adatsor dimenzionalitása határozható meg. Lényegében matematikai módszerekkel 

rekonstruálják egy adatsor (itt az EEG) attraktorát, ezt követően meghatározzák annak az 

állapottérnek a dimenzióit, amelybe belehelyezhető. Az állapottér koordinátáit itt az egyes 

EEG-adatpontok amplitúdói adják. 

 

15.5.2 KORRELÁCIÓS DIMENZIÓ 

A korrelációs dimenzió tehát a rendszer dinamikájáért felelős, független változók számára, 

meglétére enged következtetni, nem pedig azok pontos leírására. Az eredeti algoritmus 

végtelen hosszú adatsorra ad csak helyes eredményt, így megszületett a pontkorrelációs 
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dimenzió [PD2, (Skinner et al., 1994)], amely képes a kiindulási módszer számos hátrányát 

kiküszöbölni, valamint -más módszereket alapul véve- pontosabb eredményt adni. A metódus 

előnye továbbá, hogy nem stacionárius változásokat tartalmazó adatsorok (pl. kiváltott 

potenciálok), zajos jelek, rövid idősorok változásait is képes követni, valós idejű elemzést 

készítni azokról. A kiváltott potenciálokkal kapcsolatos alkalmazásra jó példa Molnár és 

munkatársainak [(Molnár, Skinner, Csépe, Winkler, & Karmos, 1995), továbbá (Molnár, 1999)] 

munkái, melyek során egyedülállóan, P3 és MMN komponensek vizsgálatára alkalmazták 

sikerrel. Az így nyert adatok alkalmasak a skalpeloszlás térképezésére is, ezt Molnár és 

munkatársai (Molnár et al., 1999) stroke-betegek eloszlási térképeinek közzétételével 

demonstrálták.  

Az EEG irregularitását az entrópiával jellemezhetjük. Az entrópia akkor a legkisebb (0), ha csak 

egy frekvencia-összetevő jelenik meg a spektrumban. Viszont ha minden frekvencián azonos 

teljesítményt találunk, akkor az entrópia értéke maximális. Az EEG nemlineáris értelmezésében 

a szinkronizált jelek entrópiája kisebb a deszinkronizáltakétól. Bevezették a dinamikai entrópia 

fogalmát is, ami a mérési eredményekkel függött össze úgy, hogy annál nagyobb ez az érték, 

minél váratlanabb egy mérés eredménye (Schuster and Just, 1988). 

 

15.5.3 OMEGA KOMPLEXITÁS 

Mindezek sok előnyét ötvözte Wackermann (Wackermann, 1999.) módszere, az Omega 

komplexitás. Ugyan lineáris eljárásnak tekinthető, ám lehetőség van a rögzített EEG K számú 

elektródját egy K dimenziós térben úgy ábrázolni, hogy az reprezentálhassa a dinamikai 

változásokat egy K dimenziós állapottér trajektóriumaként. A Σ-Φ-Ω hármassal leírható 

rendszerben az egyes komponensek mérik az amplitúdó (Σ; mértékegysége a μV), a frekvencia 

(Φ; mértékegysége a Hz) és a téri komplexitás (Ω, nincs mértékegysége) változásait. E három 

mennyiséggel az agy elektromos mezejének pillanatnyi állapota leírhatóvá vált a feszültség-

frekvencia-komplexitás koordinátarendszerben. A mérőszám jól követte az agyi 

állapotváltozásokat: a nagy Omega érték például több, egymással párhuzamosan zajló 

tevékenységre utal. A módszer egycsatornás elvezetések elemzésére alkalmatlan, de 

sokcsatornás EEG-ből számított térbeli szinkronizáció mércéje lehet, ahol kisebb szinkronizáció 

jelenti a nagyobb komplexitást.  

 

15.5.4 SZINKRONIZÁCIÓS VALÓSZÍNŰSÉG 
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A kovariancia alapján Stam és van Dijk (Stam & van Dijk, 2002) kifejlesztette a szinkronizációs 

valószínűség módszerét, mely idősorok egymásra utaltságáról, azok dinamikus 

összefüggéseiről ad információt, továbbá lineáris és nemlineáris változásokat is képes 

detektálni, a jelek szabadságfokának tekintetbe vétele nélkül. A módszer alapvető 

meggondolásai a következők:  

Vegyünk M darab párhuzamosan rögzített idősort, jelöljük azokat xk,i-vel úgy, hogy k = 1,…,M 

az idősorok számát, i pedig a diszkrét időpillanatokat (i= 1,…,N) reprezentálja. Minden M 

idősorból elkészíthető egy-egy olyan beágyazott, eseményleíró vektor (Xk,i), amelyben 

megjelenik egy bizonyos időintervallum, tehát: 

X k,i = (x k,i, x k,i+l, x k,i+2l,…x k,i+(m-1)l), 

ahol l a késleltetés mértéke, m pedig a beágyazásé (a fázistér dimenzióinak száma). Ekkor 

minden egyes k sorozat i időpillanatában meghatározhatjuk azt a valószínűséget (𝑃𝑘,𝑖
𝜀 ), amely 

megmutatja, hogy milyen eséllyel lesznek az eseményleíró vektorok egymáshoz ε távolságon 

belül: 

 

𝑃𝑘,𝑖
𝜀 = 

1

2(𝑤2 −𝑤1)
 ∑ 𝜃(𝜀 − |𝑋𝑘,𝑖 − 𝑋𝑘,𝑗|)

𝑁

𝑗=1

𝑤1<|𝑖−𝑗|<𝑤2 

 

Itt a || jel az Euklideszi távolságra (√(𝑥2 − 𝑥1)
2 )utal a 𝜃 pedig az egységugrás függvény (tehát 

𝜃(𝑥) = 0, ℎ𝑎 𝑥 ≤ 0 é𝑠 𝜃(𝑥) = 1, ℎ𝑎 𝑥 > 1). Az egyenletben szereplő w1 és w2 értékek ablakok, 

w1 a az autokorrelációs hatásra utaló Theiler korreláció mértéke (az elemzésben tehát nem 

vesznek részt a túlságosan közeli pontok), w2 pedig az idői felbontás érzékenységéért felelős 

(mekkora az elemzésbe bevont pontok maximális száma) a következők szerint: w1 << w2<< N 

(78. ábra). Minden egyes k-ra és i-re a kritikus távolság εk,i meghatározandó a 

𝑃𝑘,𝑖
𝜀 = 𝑝𝑟𝑒𝑓 egyenlet alapján, ahol 𝑝𝑟𝑒𝑓 ≪ 1. 

Tehát 100 pont esetén ha pref=0,05, akkor az ε értéke úgy kerül kiválasztásra, hogy az 5 

legközelebbi pont legyen e távolságon belül. Ezután meg tudjuk határozni azoknak a 

csatornáknak a számát (Hi,j) minden diszkrét mintapárra (i, j), ahol az elemzési ablakon belül 

(w1 <|i-j|< w2)az állapotleíró vektorok (Xk,i és Xk,j) közelebb lesznek egymáshoz, mint a kritikus 

εk,i távolság: 

𝑯𝒊,𝒋 = ∑𝜃(𝜀𝑘,𝑖 − |𝑋𝑘,𝑖 − 𝑋𝑘,𝑗|)

𝑀

𝑘=1
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78. ÁBRA 

Ez a szám természetesen 0 és M közé eshet, ahol M a csatornák száma, és azt mutatja meg, 

hogy mennyi csatorna mért értéke „közelíti” egymást. Innen úgy definiálhatjuk a 

szinkronizációs valószínűséget (Sk,i,j) minden egyes diszkrét mért értékre (i,j) és az összes k 

csatornára (79. ábra), hogy  

ha |𝑋𝑘,𝑖 − 𝑋𝑘,𝑗| <  𝜀𝑘,𝑖, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝑆𝑘,𝑖,𝑗 = 
𝐻𝑖,𝑗−1

𝑀−1
 

ha |𝑋𝑘,𝑖 − 𝑋𝑘,𝑗| ≥  𝜀𝑘,𝑖, 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝑆𝑘,𝑖,𝑗 =  0 

 

 

79. ÁBRA 

Továbbá minden j időpillanatra átlagolva a szinkronizációs valószínűség értéke 

𝑆𝑘,𝑖 = 
1

2(𝑤2 −𝑤1)
 ∑ 𝑆𝑘,𝑖,𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑤1<|𝑗−𝑖|<𝑤2 

 

egyenlettel számítható. A szinkronizációs valószínűség Sk,i értéke k csatornát az i időpillanatban 

írja le úgy, hogy megmutatja, hogy a k csatorna a többi M-1 csatornával mennyire 

szinkronizálódott. Sk,i értéke pref és 1 között lehet, úgy, hogy Sk,i = pref az M darab csatorna teljes 

elvi függetlenségét, míg Sk,i = 1 az összes csatorna maximális szinkronizációját jelenti. A 
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módszert sikeresen alkalmazták többek között Alzheimer kór, epilepszia vizsgálatokban is [pl. 

(Stam & van Dijk, 2002)], valamint kutatócsoportunk számos közleményének [pl. (Molnár et al., 

2008)] alapját képezte.  

A módszer hátránya, hogy a minden csatornán jelen lévő adatok növelik az így számított 

szinkronizációt, melynek köszönhetően érzékeny például a volumenvezetésre, e korlátaiból 

fakadóan az ilyen jellegű komponenseket nem lehet vele eliminálni. E megfontolásokat alapul 

véve kutatócsoportunk fázisszinkronizációs (ld. a következőkben bővebben tárgyalt PLI) 

vizsgálatokra tért át, melyek eredményeit például a tömegvezetés nem befolyásolja. 
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15.6 PLI 

A kaotikus rendszerek és oszcillátorok fázis alapú vizsgálatát Rosenblum és munkatársai már 

1996-ban leírták (Rosenblum et al., 1996), ahol a fáziskötöttséget két rendszer között a 

konstans fáziskülönbséggel definiálták. Azonban meghatároztak egy ennél gyengébb 

kritériumot is a fáziskapcsoltságra, mely azt mondja ki, hogy két rendszer akkor fáziskapcsolt, 

ha a fázisuk különbsége bizonyos határok között marad. Tehát ha 𝜑1 és 𝜑2 értéket a két idősor 

fázisának tekintjük és ezek különbsége, vagy relatív fázisa a ∆𝜑, akkor n és m tetszőleges 

egészek megválasztása mellett a fázisszinkronizáció így definiálható:  

|∆𝜑𝑛.𝑚| = |𝑛𝜑1 −𝑚𝜑2| < 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 

Ezen összefüggés természetesen alkalmazható zajos, nem stacionárius és kaotikus jelekre is. 

Amennyiben n = m, akkor a ∆𝜑 =  𝜑1−𝜑2 és a két jel frekvenciája megegyezik.  

A fázisszinkronizáció kiszámításához szükség van a jelek fázisának ismeretére, melyet a 

bemutatott módszereknél a Hilbert transzformáció alapján számíthatunk, a következők szerint: 

Ha az elemzett jel z(t) komplex x(t) (akár valós) és  �̃�(𝑡)(akár képzetes) taggal, akkor a 

megfelelő Hilbert transzformáció a  

𝑧(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑖�̃�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑒𝑖𝜑(𝑡) 

egyenlet alapján írható fel, ahol A(t) az amplitúdóra utal. Az x(t)tag Hilbert transzformáltja 

továbbá integrál formulával számítható ki, a következők szerint:  

A Fourier értelemben vett frekvenciatartomány nem ad információt a jelek fázisáról, azonban 

azok származtathatók a Hilbert fázisból. Vegyük a 

𝑥𝑚(𝑡) =  ∑𝑎𝑚𝑘𝑠𝑘(𝑡)

𝑘

 

jelet, melyen Hilbert transzformációt hajtunk végre úgy, hogy a 

𝐻[𝑥𝑚(𝑡)] = 𝑥𝑚(𝑡) ∗
1

𝑡
= 𝑃𝑉∫

𝑥𝑚(𝜏)

𝑡 − 𝜏
𝑑𝜏

∞

−∞

 

egyenlőség fennáll. Ha tekintetbe vesszük a jel képzetes részét és konvolúciót alkalmazunk, 

akkor a 

𝑥𝑚(𝑡)  → 𝑍𝑚(𝑡) = 𝑥𝑚(𝑡) +
1

𝜋
= 𝑃𝑉∫

𝑥𝑚(𝜏)

𝑡 − 𝜏
𝑑𝜏 =

∞

−∞

∑𝑎𝑚𝑘𝑦𝑠𝑘(𝑡)

𝑘

 

egyenlőség adódik (ahol sk a forrás jele), melyből levezethető a 
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�̃�(𝑡) =
1

𝜋
𝑃𝑉∫

𝑥(𝜏)

𝑡 − 𝜏
𝑑𝜏

∞

−𝑥

 

 

egyenlet, ami a jel Hilbert transzformáltját adja. A PV az angol rövidítésnek megfelelően a 

Cauchy elméleti értéket (principal value) jelenti, mely matematikai kifejezés olyan eljárást 

takar, melynek során értéket egyébként definiálatlan társítanak impropius (végtelen 

határértékekkel rendelkező) integrálokhoz.  

A Hilbert transzformáció eredménye a [1/2] π nagyságú fáziseltolódás, azonban ez nem 

változtatja meg a jel spektrális eloszlását. A fenti egyenletekből viszont így már származtatható 

a pillanatnyi amplitúdó (A(t)) és a pillanatnyi fázis (𝜑(𝑡)) (továbbá az idő függvényében változó 

fáziskülönbség is ebből számítható), a következők szerint:  

𝐴(𝑡) =  √|�̃�(𝑡)|2 + |𝑥(𝑡)|2  é𝑠 𝜑(𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
�̃�(𝑡)

𝑥(𝑡)
. 

Mindezt továbbgondolva Stam és munkatársai (Stam et al., 2007) publikálták a Phase Lag Index 

(PLI, fáziskapcsoltsági mutató) módszerét. Eljárásukat EEG és MEG adatokkal is validálták, 

alkalmazásának legfőbb előnyei pedig az invariancia a jelben található közös forrásokra (ide 

értve a volumenvezetést és az EEG-ben jelentkező referenciaelektród-elhelyezés problémáját 

is), valamint a jelek változásainak kellően érzékeny követése. Más módszerek is alkalmasak a 

például a tömegvezetés eliminálására, ilyen a koherencia képzetes komponensének vizsgálata 

[ld. (Stam & van Straaten, 2012)], azonban a PLI-vel ellentétben itt a magnitúdó (és áttételesen 

a jel teljesítménye) a számítás végeredményét befolyásolja. Az eljárás alapötlete az, hogy 

elvetik azokat a fáziskülönbségeket, melyek a 0 mod π (ahol mod a Modulo, maradékos osztás 

jele) körül csoportosulnak, így a gyakorlatban egy olyan aszimmetria index keletkezik, mely a 

fáziskülönbség eloszlását jellemzi a 0 körüli csoportosulásuk alapján. Amennyiben két jel között 

nincs fáziskapcsoltság, úgy ez az eloszlás egyenletes, ettől eltérő esetekben viszont 

fázisszinkronizációról beszélünk. A források jelei közötti egyre kisebb korreláció a fáziseloszlás-

szimmetriájában is invariánsan jelenik meg. A fáziskülönbség eloszlásának aszimmetriája a 

jelek fázisának egymáshoz kapcsolódó viszonyáról is (megelőzi/követi egyik a másikat) 

információt ad. A PLI a fáziskülönbség eloszlások szimmetriaindexeként a fáziskülönbségek 

idősorából (∆𝜑(𝑡𝑘), 𝑎ℎ𝑜𝑙 𝑘 = 1…𝑁) kiszámítható a 

𝑃𝐿𝐼 = |〈𝑠𝑖𝑔𝑛[∆𝜑(𝑡𝑘)]〉| 

egyenlettel, melyben  ∆𝜑 a fáziskülönbség, melyet a [-π, π] zárt intervallumon definiálunk és 

ahol < >az átlagértéket, továbbá sign a signum (előjel, mely negatív szám esetén -1, pozitív 

szám esetén +1, 0 és esetén 0 értékű) függvényt, || pedig az abszolút értéket jelöli. 
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A módszer 0 és 1 közötti értéket ad eredményül, úgy hogy 0 ≤ 𝑃𝐿𝐼 ≤ 1. A 0 érték arra utal, 

hogy nincs fáziskapcsoltság, vagy a fáziskülönbség 0 mod π körül csoportosul (pl. a 

tömegvezetés esetében ez 0, így eliminálható), míg az 1 teljesen fáziskötött jeleket mutat. 

Minél nagyobb a fáziskötöttség mértéke, annál nagyobb a PLI értéke, azonban a mutató a 

gyakorlatban nem ad információt arról, hogy melyik jel követi vagy előzi meg a másikat.   
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15.7 GRÁFELMÉLETI MUTATÓK  

15.7.1 AZ ÉRTEKEZÉSBEN FELHASZNÁLT MUTATÓK SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI 

A klaszter koefficiens („klasztereződési hajlam”) egy valószínűségi változó, mely szimmetrikus 

az elektródokra nézve, tehát wij = wji, továbbá  wij értéke 0 és 1 közötti. Az i csomópontra 

𝐶𝑖 = 
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑘𝑤𝑖𝑙𝑤𝑘𝑙𝑙≠𝑖

𝑙≠𝑘
𝑘≠𝑖

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑘𝑤𝑖𝑙𝑙≠𝑖
𝑙≠𝑘

𝑘≠𝑖
  . 

Ennek megfelelően amennyiben wij 1, vagy 0, úgy a súlyozatlan gráfoknak feleltethető meg a 

számítás. Továbbá azon elkülönült (csomó)pontok, melyekbe nem futnak élek értéke így Ci = 0. 

A fenti képlet alapján az egész hálózat átlagos klaszter koefficiens: 

𝐶𝑤 = 
1

𝑁
∑ 𝐶𝑖
𝑁
𝑖=1  . 

Az úthossz hasonlóan értelmezhető súlyozatlan gráfokra, azonban kiterjeszthető súlyozott 

gráfokra is: tekintsük az út hosszát i és j csomópont között (Lij) a súly inverzének (1/wij) (a 

súlyok itt PLI értékek, melyek nem negatívak) és ha wij= 0, akkor L 𝑖𝑗 = +∞. Így az úthossz két 

csomópont között a köztük futó élek együttes súlyaként értelmezhető, az átlagos úthossz 

pedig: 

𝐿𝑤 = 
1

(
1

𝑁(𝑁−1)
)∑ ∑ (1/𝐿𝑖𝑗)

𝑁
𝑗≠𝑖

𝑁
𝑖=1

  . 

A számtani közép helyett itt harmonikus közepet használva kezelhető az összekapcsolás nélküli 

csomópontok közötti végtelen úthossz (1/∞ → 0).  

 

15.7.2 MINIMÁLIS FESZÍTŐ FÁK (MFF) MÓDSZERE 

A módszer az egyes elektródokhoz tartozó PLI értékek kiszámításáig nem különbözik a 

korábban leírtaktól. Ezt követően a Kruskal -mely egy mohó (tehát a helyi optimumokat 

tekintetbe vevő) összefüggő, súlyozott gráfokon MFF számításra szolgáló eljárás- algoritmussal 

létrehozzák a minimális feszítő fát. Ez jelen esetben minden csúcsot tartalmaz (összeköt), a 

következők szerint: a legkisebb súlyú él kiválasztása után az algoritmus megvizsgálja azt, hogy 

az egy részgráfhoz adás után az így létrejövő részgráfban van-e kör. Ha igen, akkor az 

algoritmus az élet elveti, és mindezt addig folytatja, amíg van még nem vizsgált él és/vagy a 

részgráfhoz nem tartozó csúcs (80. ábra, a Kruskal algoritmus működése).  
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80. ÁBRA 

Az eljárás eredményeképp egy minimális feszítő fa keletkezik, amely N csúcs között N-1 

kapcsolatot reprezentál. A vizsgálatban alkalmazott algoritmus utolsó lépéseként a MFF 

éleinek súlyát egynek határozzák meg, innentől kezdve az egyes csoportokban azonos csúcsból 

álló, azonos élsúlyú MFF-t vizsgálunk, melyek között -az összes csomópont közötti 

távolságváltozást tekintve- az alábbi egyenlettel írható le különbség: 

D
(Y|X)=

1
N
∑ log10 |

DY(i)
DX(i)

|N
i=1

 

ahol a DX(i) és a DY(i) az egyes csoportok i tagjának, szomszéditól mért távolságainak összegei, N 

pedig a MFF-ban található csúcsok száma. (Megjegyzés a távolság szó itt nem euklideszi 

értelmű, hanem a PLI súlyozáson alapuló legrövidebb út.) 

 

A MFF-n ezen kívül értelmezhető mutató még a(z): 

 fokszám, mely a csúcsba futó élek számával azonos, a csomópont 

fontosságát mutatja meg (81. ábra; a dolgozatban az egész MFF-ra 

vetített arányt adjuk meg, az érték az elektródok számával szorozva adja a 

tényleges élek számát) 

 levelek száma, ahol levélként itt azon csúcsokat definiáljuk, melyeknek 

pontosan 1 szomszédja van (83. ábra), 2 és N-1 közötti értéket vehet fel. 

(A dolgozatban a levelek aránya szerepel, ez a levelek aránya az adott gráfban, vagy 

területen a teljes MFF méretéhez, vagy az elektródok számához képest.) 

 átmérő, mely a MFF-ban található legtöbb élből álló legrövidebb út (82. 

ábra). Az átmérő a levelek számának növekedésével csökken, a hálózat 

81. ÁBRA 

83. ÁBRA 

82. ÁBRA 
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integráltságára utal. A dolgozatban az egész MFF-ra vetített arányt adjuk meg. 

 excentricitás, mely a legtöbb élből álló legrövidebb út hosszát adja meg egy 

adott csomópont és tetszőleges másik között a MFF-ben (84. ábra). 

Amennyiben e mérőszám értéke kicsi, az arra utal, hogy az adott 

csomópont a hálózatban központi szerepű. A dolgozatban az arányosított 

érték szerepel, a csúcsokhoz tartozó értékek/elektródok számából 

következik. 

 központiság mérőszáma (betweenness centrality, BC; ld. később) 

 hierarchia (ld. később)  

 κ (kappa) mutató (ld. később)  

A fokszám, a BC és az excentricitás minden csúcsra értelmezhető, míg a többi mutató kizárólag 

a teljes gráfon, a következők szerint: 

A BC mutató (85. ábra) jól jellemzi azokat a csúcsokat, melyek a többi csomópont 

összekapcsolásában központi szerepűek (hubok), ugyanis a magas BC érték 

nagyarányú, a gráf 1-1 csomópontja között jelen lévő legrövidebb út átfutását 

mutatja egy adott csomóponton 

BCi =
1

N2
∑

nst
i

gst
st

 

ahol az nst
i  kifejezés értéke 1, ha az i csúcs s és t csúcsok közötti legrövidebb úton található, és 

0, ha nem. A gstpedig a legrövidebb utak száma, melyek s-ből t-be futnak. Mindez normalizált 

az összes csúcs négyzetének inverzével, így a BC értéke 0 és 1 közötti. 

Bonyolult hálózatok esetében fontos szempont a hatékony kommunikáció (információáramlás 

a gráfon belül), melyet egy vagy több csúcs magas BC értéke és a kis átmérő garantál (pl. csillag 

elrendezés), azonban így megjelenhetnek túlterhelt csúcsok, mely megléte nem ideális. A fa 

hierarchiáját jellemzi a FH mutató, a következők szerint: 

FH = 
L

2MBCmax
 

Ahol BCmax a már tárgyalt BC mutató maximális értékét, M a kapcsolatok számát, L a levelek 

hányadát jelenti. Értéke 0 és 1 közötti.  

A κ mutató a fokszám divergenciáját, vagyis annak eloszlási szélességét jelöli, értéke magas 

scale-free jellegű hálózatokban és magas fokszámú hubok esetében.  

κ =  
〈𝑘2〉

〈𝑘〉
, ahol 𝑘 a fokszám.  

84. ÁBRA 

85. ÁBRA 
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15.8 INTELLIGENCIATESZT 

A vizsgálati személyek intelligenciáját az egyik leggyakrabban alkalmazott, a Wechsler-féle 

intelligenciateszttel mértük, melynek magyar adaptációja a MAWI. 

A számolási képességek összehasonlítására a teszt számterjedelmi és számolási részét 

használtuk. Ezekből a számismétlési feladat előre és visszafelé felmondott számsorainak 

nyerspontjait és összetett értékpontjait, továbbá a számolási feladat értékpontjait 

hasonlítottuk össze egy szempontos varianciaanalízissel.   


