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Bevezetés 

 

Az agykérgi oszcillációk alapvető elemei az idegrendszer 

működésének. Meghatározzák a kérgi serkenthetőséget, ezáltal az 

információfeldolgozás módját. Hagyományosan frekvenciasávok 

alapján osztják fel őket, a különböző frekvenciasávokhoz különböző 

funkciókat társítva. Az emlős agykéreg egy lényeges oszcillációja a 

lassú (< 1 Hz) oszcilláció (SO), ami a nem-REM alvás legmélyebb 

szakaszára jellemző. Emberben ezt a szakaszt (a nem-REM alvás 

harmadik, legmélyebb fázisa, más néven lassú hullámú alvás vagy 

SWS) nagy amplitúdójú hullámok jellemzik (lassú hullámú aktivitás, 

SWA) a frontális EEG-n. Alvási delta hullámokat (0-4 Hz) először 

1937-ben írtak le, de a lassú oszcillációt, a mély alvás fő 

elektrofiziológiai jellemzőjét először Mircea Steriade ismertette 1993-

ban. Altatott macskában intracelluláris elvezetésekkel kimutatták, hogy 

az SO két fázis: a fokozott sejttüzeléssel és szinaptikus aktivitással 

jellemezhető up-state, valamint a hyperpolarizációval és tüzelési 

csenddel jellemezhető down-state közötti ritmikus váltakozásból áll. 

Emberben az alfa és beta spektrális komponensek teljesítménye a 

felszíni pozitív SWA hullám (up-state) alatt megnövekedett a felszíni 

negatív SWA hullámhoz (down-state) képest, ami arra mutat, hogy az 

alapvető neurofiziológiai tulajdonságok hasonlók lehetnek az állatokban 

tapasztaltakhoz. Míg állatokban az SO hagyományosan az 1 Hz alatti 

frekvenciasávot jelenti, emberben a legújabb American Academy of 
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Sleep Medicine (AASM) útmutatója a SWA frekvenciáját 0.5-2 Hz-ben 

határozza meg. 

A lassú hullámok feltehetően szerepet játszanak az alvás alatt 

zajló helyreállítási folyamatokban és memóriakonszolidációban, 

sejtegyüttesek reaktivációja és a szinaptikus súlyok beállítása révén. 

Fontos szerepük lehet a memórianyomok átírásában a hippocampusból 

a neocortexbe. 

Az SO mesterségesen is létrehozható különböző altatószerekkel 

in vivo és ionkörnyezetekkel in vitro. Az SO-ról elterjedt nézet szerint 

agykérgi hálózatokban jön létre, mert jelen van a neocortexben, viszont 

hiányzik a thalamusban, a thalamikus kapcsolatok átvágása után. 

Továbbá, az intrakortikális kapcsolatok megszüntetése szétrombolja az 

SO hosszútávú szinkronizációját. Viszont legújabban Crunelli és 

munkatársai egy összetett thalamo-kortikális összjátékot vetettek fel az 

SO-t létrehozó mechanizmusként. 

Az áramforrás-sűrűség (CSD) analízis a legnagyobb up-state-

hez köthető transzmembrán nyelő (sink) áramokat a középső és 

mélyebb rétegekbe lokalizálta (III-VI. réteg) altatott macskában az első 

kísérletek során. A patkány elsődleges hallókérgében az up-state alatti 

fő nyelő mélységi eloszlása változó volt. A tanulmányok közötti nagy 

átlagban az állatokban a középső és mélyebb rétegekben (III-V. réteg) 

volt megtalálható természetes alvás alatt és a felszíni rétegekben (II-III. 

réteg) urethane altatás alatt, de az eloszlás az elvezetési technikáktól 

függően is változott. 
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Sanchez-Vives és munkatársai szeletpreparátumokon elemezve 

a neuronális aktivitás mélységi szerkezetét azt találták, hogy up-state 

alatt a sejttüzelés az infragranuláris rétegekben a legkorábbi és ~100ms 

késéssel terjed a felszíni rétegek felé. Intakt állatban az up-state alatti 

legkorábbi sejttüzelés, intracelluláris membránpotenciál és lokális 

mezőpotenciál (LFP) változások bármelyik rétegben megfigyelhetők, 

rövid (~10ms) rétegek közti késéssel, bár átlagban a legkorábbi 

aktivitás az infragranuláris rétegekhez köthető. 

Bár a lassú hullámok sejtszintű és szinaptikus mechanizmusai 

élénk vizsgálatok tárgyát képezik állatokban, emberben eddig nem 

vizsgálták őket. Vizsgálatainkban az epilepsziás betegek műtéteit 

előkészítő diagnosztikai eljárások lehetővé tették lokális 

mezőpotenciálok és akciós potenciálok elvezetését és az agyi 

oszcillációk finom szintű generátorainak vizsgálatát. 

 

Célkitűzések 

 

Az emberi lassú hullámú aktivitásra irányuló korábbi kutatások 

az agykéreg aktivitását néhány cm2 területen összegző makroelektródás 

elvezetésekre korlátozódtak. Ezek nem érzékelik a neuronok tüzelését, 

nem szolgáltatnak információt az aktivitást létrehozó hálózatokról, és 

nem különböztethetők meg a serkentő és gátló mechanizmusok. Ezért 

többcsatornás lamináris mikroelektródát használtunk a sejttüzelés és 

szinaptikus/transzmembrán áramok meghatározására a különböző kérgi 

rétegekben. Mivel a kérgi neuronpopuláció és a szinaptikus bemenetek 
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rétegek szerint vannak elosztva, ezek az elvezetések lehetőséget adtak 

az emberi lassú hullámú aktivitás kérgi generátorainak felfedésére. 

 

Módszerek 

 

Öt gyógyszerrezisztens epilepsziás betegbe került beültetésre 

krónikus klinikai subdurális elektrokortikogram (ECoG) háló és szalag 

elektróda, a roham fókuszának és az elokvens területek helyének 

meghatározására szolgáló általános eljárás részeként. Minden beteg 

beleegyezési nyilatkozatot adott az Egészségügyi Tudományos Tanács 

és az Országos Idegtudományi Intézet etikai bizottsága elveinek 

megfelelően, az Orvos-Világszövetség Helsinki deklarációja alapján. A 

felszíni elektródákon túl egy 24 kontaktusú kísérleti lamináris 

sokcsatornás mikroelektróda is beültetésre került, a kéreg felszínére 

merőlegesen, a klinikai háló alatt. A kontaktusok egymástól egyenlő 

távolságra helyezkedtek el, lehetővé téve az LFP elvezetését a teljes 

kéregből. A klinikai elektródák beültetésének helyét és időtartamát 

teljes mértékben klinikai megfontolások határozták meg, a 

mikroelektróda az előreláthatóan eltávolításra kerülő kérgi területre lett 

beszúrva. 

Az elektródák helyét intraoperatív navigáció, intraoperatív 

fényképek, műtét előtti és utáni MRI felvételek és 3D MRI 

rekonstrukció segítségével határoztuk meg. Az elektróda által szúrt 

pályát tartalmazó agyszövet eltávolításra került további anatómiai 
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analízis számára a 4. és 5. betegben. A neocortex rétegeit NeuN, 

calretinin (CR), SMI-32, és GFAP festéssel határoztuk meg. 

Az elektródák behelyezése után a betegek video-EEG 

megfigyelés alá kerültek a roham fókuszának lokalizálására. Az 

elvezetett téri LFP gradienst (LFPg), az egymást követő kontaktusok 

közötti feszültségkülönbséget EEG sávra (0.1-300 Hz) és egysejt- 

(SUA), valamint soksejt-aktivitás (MUA) sávra (300-5000 Hz) 

osztottuk analóg sáváteresztő szűrővel. Az EEG jelet 2 kHz-en és 16 

biten, a MUA jelet 20 kHz-en és 12 biten mintavételeztük. 

Minden betegnél az elvezetett LFPg, MUA, SUA, és ECoG 

adatokat elemeztük. Az alvás osztályozását neurológus szakemberek 

végezték a skalp EEG és ECoG elvezetések alapján. Értekezésemben 

csak a nem-REM alvás legmélyebb szakaszából (SWS) nyert 

elektrofiziológiai adatok kerültek elemzésre. Az interiktális spike-okat 

(1 percen belül) és rohamokat (60 percen belül) tartalmazó adatokat 

kizártuk a vizsgálatból, hogy elkerüljük az epileptikus aktivitást. 

A spektrális és autokorrelációs analíziseken túl az SWA 

detekciója a II. rétegből származó, sávszűrt (0.3-3 Hz) LFPg és ECoG 

jel fázis és amplitúdó információin alapult. A szűrt jel pillanatnyi 

fázisát Hilbert-transzformációval számoltuk. A fázis-megkötéseken túl 

az érvényes SWA ciklusoknak bizonyos amplitúdó kritériumokat is 

teljesíteniük kellett. Az SWA detektáló algoritmus paramétereit EEG 

szakértők állították be és validálták. 

Az SWA paraméterek más tanulmányokkal való 

összehasonlításához kiszámoltuk az SWA előfordulás gyakoriságát 
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(érvényes ciklusok/perc), a detekciók között eltelt időintervallum 

hisztogramját, és a ciklushossz-hisztogramot. Az SWA jel egyszeri és 

átlagolt idő-frekvencia elemzését wavelet transzformáció segítségével 

számoltuk. Továbbá, az SWA mélységi eloszlásának részletesebb 

jellemzéséhez az LFPg FFT teljesítményspektrum mélységi profilját, az 

SWA sávban (0.3-3 Hz) szűrt LFPg jel lineáris koherenciáját, és az 

LFPg autokorreláció mélységi profilját használtuk. 

Az áramforrás-sűrűség (CSD) analízis az LFP 

szinaptikus/transzmembrán generátorainak meghatározására szolgál 

rétegzett neurális struktúrákban. Az LFP második téri deriváltja jól 

közelíti a makroszkopikus áramsűrűséget egységnyi sejtmembrán 

területen. Mivel az LFPg az LFP első téri deriváltja, egy további téri 

deriválás megadja a CSD-t az EEG sávban (0.1-300 Hz). A magas téri 

frekvenciájú zaj és határeffektusok csökkentésére Hamming-ablakos 

simítást és interpolációt alkalmaztunk. 

A statisztikai elemzéshez ANOVA-t használtunk, Tukey’s HSD 

teszttel a normalizált értékeken (LFPg és CSD: -1 és +1 között; MUA, 

gamma LFPg és gamma CSD: 0 és 1 között). 

A 4. és 5. betegben (a rendelkezésre álló hisztológia 

segítségével) kiszámoltuk az átlagolt, normalizált CR+ sejteloszlást és 

az átlagolt, normalizált elektrofiziológiai mélységi profilokat (értékek 

az egyes kérgi rétegekből). Ezeket a Pearson-féle korrelációs 

módszerrel hasonlítottuk össze, p<0.01 szignifikanciaszinten. 

A MUA jelből (300-5000 Hz) folyamatos becslést számoltunk a 

populációs tüzelési rátára. A vélhetően egy sejthez tartozó aktivitást 
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hagyományos küszöbdetekcióval és klaszterezési módszerekkel 

elemeztük. Egy spike-sorozatot akkor neveztünk burst-nek, ha legalább 

három spike követte egymást legfeljebb 20 ms-on belül, amit egy 

legalább 20 ms hosszú neuronális csend előzött meg és követett. 

Az egyes sejtek tüzelési rátájának függését az oszcilláció 

fázisától 30°-os binekben számoltuk; az egy bin alatti összes tüzelés 

számát elosztottuk az abban a fázisbinben töltött teljes idővel (ezáltal 

létrehozva egy fázis hisztogramot). Az eredményként kapott eloszlás 

egyenletes eloszlástól való különbözőségének szignifikanciáját 

Rayleigh-teszttel (p<0.01) vizsgáltuk.  

 

Eredmények 

 

I. Az emberi lassú hullámú aktivitást az extracelluláris lokális 

mezőpotenciál ritmikus oszcillációja jellemzi: a felszíni pozitív 

hullámhoz megnövekedett sejttüzelés társul, ami megfelel a 

depolarizált up-state-nek és a felszíni negatív hullám alatt 

tapasztalható neuronális csend megfelel a hiperpolarizált 

down-state-nek. 

  

A lassú oszcilláció fázisának meghatározására automatikus 

SWA detekciót alkalmaztunk. Átlagosan 20 SWA ciklus fordult elő 

percenként (átlag = 20 1/perc, terjedelem = 12-26 1/perc, szórás = 7 

1/perc). A ciklushossz átlagosan 0.8 másodperc volt (átlag = 0.8 mp, 

terjedelem = 0.6-1.4 mp, szórás = 0.3 mp). A detekciók között eltelt 
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időintervallum (interdetekciós intervallum) átlagos hossza 1.1 mp volt 

(átlag = 1.1 mp, terjedelem = 0.8-1.2 mp, szórás = 0.4 mp). Ezek az 

eredmények nem térnek el az egészséges alanyokétól (1. ábra). 

 Az SO alatti LFP a felszíni rétegekben pozitív volt az up-state 

alatt és negatív a down-state alatt. Ez a polaritás megfordult a középső 

rétegekben, miáltal negatív mezőpotenciál volt tapasztalható a mély 

rétegekben up-state alatt, és pozitív LFP a down-state alatt. A 

sejttevékenység megnövekedett az up-state folyamán és gyakorlatilag 

eltűnt a down-state során (2. ábra). 

 

1. ábra (A) Reprezentatív példa SWS alatti LFPg elvezetésről (4. beteg). 
Minden második elvezetett csatorna van feltüntetve. (B) Reprezentatív példa 
interdetekciós intervallum hisztogramjáról (y-tengely: darabszám, x-tengely: 
up-state detekciók között eltelt idő, 166 ms bin) és (C) ciklushossz 
hisztogramról (y-tengely: darabszám, x-tengely: érvényes ciklusok hossza, 33 
ms bin). Az adatok a 4. betegből származnak. 

 
II. Az up-state alatti megnövekedett szélessávú (0.3-200 Hz) 

spektrális teljesítmény, soksejt-, és egysejt-aktivitás, és a befelé 

irányuló transzmembrán áramok; valamint a teljesítmény és a 

sejtaktivitás csökkenése, és a kifelé irányuló transzmembrán 

áramok down-state alatt a supragranuláris rétegekben 

jelentkeznek legerőteljesebben. 
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A különböző aktivitások rétegek közötti eloszlásának 

megállapításához a mikroelektróda csatornáit a hat réteghez (I-VI) 

rendeltük hozzá, a kérgi mélység vagy amennyiben rendelkezésre állt, a 

hisztológiai eredmények alapján. Ez az elemzés azt mutatta ki, hogy a 

0.3-3 Hz sávú LFPg FFT teljesítmény az I-III. rétegekben összpontosult 

minden betegben, erős supragranuláris szinaptikus/transzmembrán 

tevékenységre utalva. Az elvezetési kontaktusok közötti SWA alak 

hasonlóságok minden betegben szignifikánsan nagyobbak voltak a 

supragranuláris rétegekben az infragranuláris rétegekkel szemben 

(0.634 és 0.423, nagy átlag páronkénti koherencia, Kruskal-Wallis 

ANOVA, p<0.01), míg az autokorreláció minden betegben egy 

pontosabban szinkronizált ritmust mutatott supragranulárisan. 

Számos mérés, amik a populációs szinaptikus/transzmembrán és 

tüzelési aktivitás különböző aspektusait írják le, az up-state csúcsán a 

supragranuláris rétegekben voltak maximálisak, akár az egyes betegek 

adatait, akár a nagy átlagot nézzük. A normalizált, átlagos LFPg az I-III. 

rétegekben mutatta a maximális pozitív elhajlást, ami az V-VI. rétegben 

kis negativitássá invertálódott. A MUA is a III. rétegben volt a 

legnagyobb. Az up-state csúcsa alatti CSD mélységi profil a maximális 

forrást (source, kifelé folyó áram) az I. rétegben mutatta, és a maximális 

nyelőt (sink, sejtbe irányuló áram) a II-III. rétegben, infragranulárisan 

csak nagyon kis CSD értékek voltak megfigyelhetők. Az up-state alatt 

szignifikánsan megnövekedett (bootstrap analízis, p<0.01) az LFPg 

spektrális teljesítmény minden rétegben a 10-100 Hz közötti 
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frekvenciasávban. Az LFPg és CSD gamma teljesítménye a III. 

rétegben volt maximális (2. ábra). 

 

2. ábra A supragranuláris rétegek szerepe az SWA kialakításában. 
Reprezentatív mélységi profil térképek a 4. betegből (A-D) és nagy átlagok az 
összes betegből (E-H). (A) LFPg, (B) MUA, és (C) CSD mélységi profil 
térképek. X-tengely: idő, Y-tengely: kérgi mélység, a megfelelő rétegek 
feltüntetésével, Z-tengely: LFPg, MUA és CSD amplitúdó értékek 
színkódolással. A pozitív értékek pirossal, negatív értékek kékkel, kivéve a 
CSD-t, ahol a piros a nyelőt, a kék a forrást jelöli. (D) LFPg spektrogramok 
kilenc reprezentatív csatornáról az I-VI. rétegekből. X-tengely: idő, Y-tengely: 
frekvencia, Z-tengely: színkódolt átlagos relatív spektrális teljesítmény. 
Statisztikai elemzés az (E) LFPg, (F) MUA, (G) CSD, (H) LFPg (piros) és 
CSD (kék) gamma teljesítményű (30-150Hz) aktivitásról; normalizált nagy 
átlag minden betegből az up-state csúcsa alatt minden rétegben. Átlag: kis 
négyzet, standard hiba: nagy négyzet, szórás: vonal. 

 

Kiszámítottuk a calretinin-pozitív sejtek mélységi eloszlását két 

betegben és ezek korrelációját az LFPg, CSD, MUA, LFPg és CSD 

gamma teljesítmény up-state csúcsa alatt mért értékeivel (3. ábra). CR+ 
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sejtsűrűség a 4. és 5. beteg között nagy hasonlóságot mutatott (r=0.95, 

p<0.01). A legnagyobb pozitív korreláció a CR+ sejtsűrűség és a CSD 

gamma teljesítmény között volt (r=0.85, p<0.01). 

 

3. ábra CR+ sejtsűrűség és SWA mélységi profilja. (A) Átlagolt normalizált 
CR+ sejtsűrűség profil a 4. és 5. betegben, a vonalak a standard hibát jelölik. 
(B) LFPg, (C) CSD, (D) MUA, (E) LFPg gamma teljesítmény és (F) CSD 
gamma teljesítmény átlagolt normalizált mélységi profilja a 4. és 5. betegben 
up-state alatt a standard hibával (vonalak). A job felső sarokban szereplő szám 
a Pearson-féle korreláció értéke a CR+ sejtsűrűség és (B-F) között. 

 

III. Az up-state alatti első akciós potenciálok a kérgi rétegek között 

±10 ms-on belül szinkronizáltak, ami arra utal, hogy a 

sejttüzelés bármelyik rétegben kezdődhet.  

 

A MUA időbeli lefolyását vizsgáltuk annak kiderítésére, hogy 

az egyik réteg vezeti-e a többit a sejttüzelésben. Kimutatták 

vadászgörény agyszeletben, hogy az V. rétegi MUA következetesen 

vezetett a II-III. réteghez képest átlagosan több, mint 100 ms-mal. A mi 

vizsgálatunkban, az up-state alatti MUA csúcshoz átlagolás nem 
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mutatott egyértelmű időbeli eltérést a III. és V. réteg között egyik beteg 

esetében sem, függetlenül attól, hogy az átlagolás a III. vagy az V. 

rétegbeli csúcshoz történt (4. ábra).  

 

4. ábra A soksejt-aktivitás egyidejűsége a supra- és infragranuláris rétegekben. 
(A) MUA kereszt-korreláció csúcs latencia minden csatornapár között az 1. 
betegben. A pozitív latencia (piros) az X csatornán korábban jelentkező 
aktivitásra utal Y csatornával szemben, míg a negatív latencia (kék) késést 
mutat. (B) Az egy MUA csatornán induló sejttüzelés aránya, reprezentatív 
adat a 3. betegből. (C) III. (piros) és V. (kék) rétegi MUA az up-state alatti III. 
vagy V. rétegi MUA-hoz átlagolva. Nem figyelhető meg késés a III. és V. 
réteg között, függetlenül attól, hogy melyik rétegbeli aktivitáshoz történt az 
átlagolás. 

 
A különböző rétegek közötti MUA időzítés további jellemzéséhez a 

csatornapárok között kereszt-korrelációt számoltunk (háromszoros 

szórás küszöbbel, 10 ms bin mérettel) az up-state kezdete utáni 200 ms 

intervallumon belül. 

Az állatokban találtakhoz hasonlóan rövid rétegek közti késést 

találtunk az up-state elején a soksejt-aktivitásban, a késés 

leggyakrabban ±10 ms-on belül volt. (4. ábra). Azt is megnéztük, 

milyen arányban kezdi a tüzelést egy MUA csatorna, az összes up-state 

százalékában. Minden betegben, ahol a MUA rendelkezésre állt, a 

kezdeti tüzelés egyenletes eloszlást mutatott a kérgi rétegek között (4. 
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ábra). A vadászgörény in vitro tanulmánnyal ellentétben nem találtunk 

bizonyítékot hosszú (~100 ms) késésre a különböző rétegek között. 

 

IV. A lassú oszcillációt generáló mélységi mechanizmusok a 0.6-2 

Hz közötti frekvenciasávokon belül hasonlók. 

  

Különböző SWA ciklushosszokon (0.6-0.8 Hz, 0.8-1 Hz, 1-1.3 

Hz, valamint 1.3-2 Hz frekvenciasávoknak megfelelően) számolt 

átlagok minőségileg hasonló LFPg, spektrális LFPg, MUA és CSD 

eloszlást mutattak (5. ábra). Nem találtunk statisztikailag szignifikáns 

különbségeket a négy frekvenciasáv között egyik rétegben sem 

(ANOVA, Tukey’s HSD post-hoc teszt, p>0.3) az up-state csúcsa alatti 

CSD-ben vagy MUA-ban, ami az 1 Hz feletti (2 Hz-ig) vagy alatti (0.6 

Hz-től) kérgi generátormechanizmusok hasonlóságára utal. 

 

5. ábra Különböző SWA frekvenciákon kapott mélységi profilok. Up-state 
csúcsához átlagolt LFPg, LFPg spektrogram, MUA, és CSD a 3. és 4. 
betegben négy különböző frekvenciasávban. Az 1.3-2 Hz frekvencia 500-750 
ms ciklushossznak felel meg; 1-1.3 Hz-hez 750-1000 ms; 0.8-1 Hz-hez 1000-
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1250 ms; és 0.6-0.8 Hz-hez 1250-1500 ms tartozik. A római számok a kérgi 
rétegeket jelölik. A színkalibráció az ábra alján található. CSD nyelő pirossal, 
forrás kékkel van feltüntetve. Minden spectrogram (SPC) ablak az idővel (X-
tengely) szemben mutatja a spektrális tartalmat (Z-tengely, színkódok) egy 
rétegre jellemző LFPg csatornán 1-100 Hz között (Y-tengely). Az értékek dB-
ben vannak, egy távoli alapaktivitáshoz képest (-2500 és -1500 ms között). 

 

V. Az up-state alatti sejttüzelés ritka az állatokban mérthez képest 

 

Három betegből tudtunk jó minőségű egysejt-aktivitást 

elemezni. Az első alvási ciklus legnagyobb SWA detekciós 

gyakoriságával rendelkező szakaszait (~1000 mp) válogattuk ki. 

Összesen 33 sejt aktivitását tudtuk elkülöníteni (9, 12, és 12 az 1., 4., és 

5. betegből), az átlagos tüzelési ráta 0.66 Hz (terjedelem = 0.12-2.0 Hz, 

szórás = 0.48 Hz) és az átlagos burst gyakoriság 3.1 1/perc volt 

(terjedelem = 0-14 1/perc, szórás = 3.6 1/perc). Mind az átlagos tüzelési 

ráta, mind a spontán burst ráta jóval a kéregben és hippocampusban 

talált epileptikus küszöb alatt volt. 

Közel az összes sejt (31 a 33-ból) tüzelési mintázata 

szignifikánsan eltért az egyenletes eloszlástól az SWA ciklus alatt 

(Rayleigh-teszt, p<0.01), az up-state alatti legnagyobb tüzelési ráta 

átlaga 1.63 Hz volt (terjedelem = 0.45-4.6 Hz, szórás = 0.96 Hz). Nem 

találtunk szignifikáns különbséget a betegek között az átlagos tüzelési 

rátát tekintve (Kruskal-Wallis ANOVA, p>0.2), ami homogén 

eloszlásra utal. Bár az átlagos tüzelési ráta nem mutatott szignifikáns 

különbséget a supra- és infragranuláris rétegek között (p>0.1), az up-

state alatti legnagyobb tüzelési ráta szignifikánsan magasabb volt 
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supragranulárisan, mint az infragranuláris rétegekben (2.2 Hz és 1.2 Hz, 

Kruskal-Wallis ANOVA, p<0.01).  

Az egy up-state alatt tüzelő sejtek száma és a tüzelési 

gyakoriságuk rendkívül alacsony volt. Átlagosan a kiválogatott sejtek 

27%-a volt aktív (vagyis legalább egy akciós potenciált tüzelt) egy up-

state alatt (20%, 25%, és 36% az egyes betegekben). Továbbá egy 

neuron átlagosan csak 0.32 spike-ot generált egy up-state alatt (0.44, 

0.2, és 0.32 az egyes betegekben). Például a 4. betegben a 12 

kiválogatott neuronból az egy up-state alatti aktív sejtek leggyakoribb 

száma 2 volt, és egy up-state alatt mind a 12 sejt összes tüzelésének 

leggyakoribb értéke szintén 2 volt (6. ábra). Ezek az adatok az up-state 

alatti ritka sejttüzelésre utalnak, a kiválogatott sejtek kis hányada tüzel 

és ezek a sejtek együttesen is csak kevés akciós potenciált generálnak. 

 

 

6. ábra Az egysejt-aktivitás adatok a 4. betegből ritka tüzelést mutatnak az up-
state alatt. (A) A kiválasztott neuronok up-state alatti tüzelése. Az oszlopok az 
egyes SWA ciklusokat jelentik (n=252), a sorok a kiválogatott neuronokat 
(n=12), a színek egy sejt tüzelési aktivitását mutatják. Kék: az adott sejt nem 
tüzelt az adott up-state alatt, zöld: egy, sárga: kettő, piros: három vagy több 
akciós potenciál. (B) Az összes kiválogatott sejt egy up-state alatti összes 
tüzelésének hisztogramja (X-tengely: a sejtek összes tüzelésének száma, Y-
tengely: up-state-ek száma, amik alatt adott mennyiséget tüzeltek a sejtek). (C) 
Az egy up-state alatt aktív sejtek számának hisztogramja (X-tengely: a 
legalább egy akciós potenciált general sejtek száma, Y-tengely: up-state-ek 
száma). 
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Megbeszélés 

 

Eredményeink szoros hasonlóságot mutatnak az emberi SWA és 

az állati SO között a mezőpotenciál, a sejttüzelési aktivitás és a 

spektrális mérőszámok szintjén, de számos új, váratlan megállapítás is 

levonható belőlük. A korábbi, állatokban végzett tanulmányokkal 

megegyezően kimutattuk emberben, hogy a felszíni pozitív hullámként 

megjelenő up-state alatt megnövekedett sejttüzelés és orsó, alfa, beta, 

gamma, és magasabb frekvenciás teljesítmény figyelhető meg; míg 

down-state alatt felszíni negatív mezőpotenciált láthatunk, csökkent 

sejttüzeléssel és csökkent oszcillációs tevékenységgel kísérve. A 

korábbi kutatásokkal szembeni különbségek az up-state mélységi 

profiljából, az átlagos tüzelési rátából, és az 1 Hz feletti és alatti 

oszcillációs generátorok konzisztenciájából adódtak. 

Az alvás alatti erős supragranuláris oszcillációs tevékenység 

előnyös lehet a szenzoros élmény lokális, magasabb rendű 

feldolgozásának szempontjából, mivel ezek a rétegek sűrű cortico-

corticális összeköttetésekkel rendelkeznek, egy finomhangolt 

funkcionális hálózatot alkotva az integratív funkciók ellátására. A 

gyengébb infragranuláris aktivitás a viszonylag elnyomottabb kérgi 

végrehajtó output funkciókra utalhat, ami megelőzheti a távoli kérgi 

területek összekapcsolásának kialakulását SWS alatt. 

Az emberi kérgi neuronok nyilvánvalóan alacsonyabb tüzelési 

rátája up-state alatt egy megoldást jelenthet a túlserkentés 
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megelőzésére, alkalmazkodva a nagyobb és sűrűbben összekötött 

emberi neocortexhez, továbbá jobban támogathatja a kiterjedt hosszú 

távú emlékeink ritka reprezentációját. 

Az emberi és állati eredmények ellentmondásai adódhatnak 

kérgi sejtszerkezeti különbségekből, az elvezetés körülményeiből, vagy 

a természetes alvás és a különböző altatások közötti eltérésekből. Nem 

zárható ki továbbá az epilepsziás patológia és a phylogenetikai 

különbségek sem. 
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