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Bevezetés 

Az agyszövet energiaigényét 85%-ban a vérben szállított glukóz oxidatív 

bontásából fedezi.  Az agyszöveten átfolyó vérmennyiség élettani 

viszonyok között, 70-150 Hgmm artériás középnyomás tartományban 

állandó. Ezt az állandóságot az agyi keringés autoregulációja biztosítja. Az 

agy közel állandó globális vérátáramlása mellett egyes területeinek 

regionális vérátáramlása (rCBF) a helyi neuronális aktivitástól függően 60-

80%-kal növekedhet. 

Az agy globális keringését a nyomásfüggő miogén, a parciális CO2 

koncentráció által meghatározott kémiai, és az agytörzsi vazomotor centrum 

által közvetített szabályozás biztosítja. A regionális keringés növekedését az 

aktív idegszövet rezisztenciaereinek dilatációja és a követkeményes 

vérátáramlás fokozódás biztosítja. A helyi kontroll élettani alapja a neuron-

astrocyta-endothel funkcionális egysége.  

Az agyi vérátáramlás mérésének nincs ideális módszere. A szöveti oxy-

deoxyhemoglobin arányának megváltozását ábrázoló, ún. BOLD (blood 

oxygen level dependent) technikájú funkcionális mágneses magrezonancia 

(fMRI) térbeli felbontása kiváló, azonban az aktiváció időbeni 

tanulmányozására nem alkalmas. Az izotópos eljárások közül a PET-CT-val 

az áramlásfokozódás tér- és időbeni változását megfelelő érzékenységgel 

lehet ábrázolni, mindennapos használatát azonban a magas költség és a 

sugárterhelés korlátozza. Ugyancsak ionizáló sugárzással terheli a vizsgált 

személyt a Xenon-CT és a dinamikus perfúziós CT vizsgálat.  

Az agyi keringésszabályozás vizsgálatában új utat nyitott az 1982-ben 

megalkotott non-invazív transcranialis Doppler (TCD) módszer, amellyel az 

agyalapi nagyerek vérátáramlási sebességét (BFV) határozzák meg. 
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ehetséges a sebességváltozások hosszú 

ideig tartó követése, és a jó időbeli felbontás miatt a gyors változások 

elemzése is. Élettani körülmények között az agyalapi erek átmérője széles 

vérnyomás és pCO2 értékek között alig változik, ezért az agyalapi erekben 

mért áramlási sebesség változása arányos az ellátott agyterület vérátáramlás 

változásával. TCD vizsgálattal együtt végzett XeCT és fMRI mérésekkel 

igazolták, hogy a BFV változása az intrakraniális erekben arányos az agyi 

perfúzió változásával.  

Az agyi erek „vazoreaktivitása” az agyi arteriolák tágasság-szabályozásának 

képessége, amelyet vazoaktív anyagokkal és/vagy az agyi perfúziós nyomás 

változtatásával idézünk elő. Intravénásan beadott acetazolamid vagy a 

légkörinél magasabb CO2 tartalmú levegő belélegeztetése hatására 

vazodilatáció jön létre. Az arteriolák tágulásából származó agyi 

vérátáramlás fokozódását a proximális nagyerekben mért áramlási sebesség 

növekedése jelzi. Steady state állapotban az agyalapi erekben mért 

vérátáramlási sebesség és a hozzá tartozó perfúziós nyomás értékpárokat 

koordináta rendszerben ábrázolva a pontokra lineáris regresszióval egyenes 

illeszthető. Az egyenes egyenletéből (y = m*x + b) az m együttható (az 

egyenes meredeksége) jellemzi az agyi keringés autoregulációjának 

állapotát. Az agyi perfúziós nyomás változtatására a test gyors döntése 

alkalmas módszer, melyet dönthető asztal (tilt table) használatával 

valósítanak meg.  

A funkcionális TCD (fTCD) alkalmas kognitív működések során 

bekövetkező véráramlás változások vizsgálatára. Az ultrahang szondák 

egyidejű, kétoldali alkalmazásával a vérátáramlási adatok segítségével 

összehasonlítható az identikus területeken, pszichofiziológiai tesztek 

hatására kialakuló perfúzióváltozás. A szókeresés során a beszéd domináns 
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féltekében az arteriolák tágulnak, az a. cerebri mediaban (ACM) a BFV 

szignifikánsan megnövekszik. A féltekei dominancia kognitív tesztek 

segítségével végzett meghatározásának validitását Wada-próbával és fMRI 

vizsgálatokkal is bizonyították.  

A kognitív feladatok azonban nem csak az agyi keringésre hatnak, hanem 

autonóm reakciókat is kiváltanak (vérnyomás- és szívfrekvencia emelkedés, 

hiperventiláció), amelyek befolyásolják az agyi vérátáramlást. Az említett 

változókat a korábbi fTCD és fMRI tanulmányokban, főként technikai 

nehézségek miatt nem mérték.  

Az EEG a kognitív folyamatok indikátora 

Az EEG minden neuropszichológiai esemény hatására megváltozik. Ez a 

változás spektrális analízissel mérhető. Magnetoencefalográfiás vizsgálattal 

a szókeresés (verbal fluency=VF) alatt béta deszinkronizációt mértek a bal 

frontális területek felett. Korábban felvetődött, hogy a magas béta 

frekvenciasávban a speciális működések (appercepció, memória) jellegzetes 

frekvencia-tartományokhoz köthetők. Az occipitalis régióban fMRI BOLD 

technikával mért vérátáramlás és az alfa tevékenység között fordított 

összefüggést találtak. Egyszerű motoros feladatokban, mint a kézujjak 

ritmusos mozgatása, a kontralaterális mozgató kéreg felett a BOLD szignál 

növekedés és az EEG teljesítmény korrelációja szoros volt. 

Verbális tesztek használatával az EEG teljesítmény adatok alapján jó 

statisztikai valószínűséggel határozták meg a beszéd-domináns féltekét, és 

az eredmények összevethetők voltak a Wada-teszttel.  

Vizsgálatainkban az EEG változásának elemzését az egyidejű  fTCD 

vizsgálattal kapcsoltuk össze. A skalp-EEG teljesítmény- és frekvencia 

adatokat felszíni térképek (mapping) formájában tettük láthatóvá. 
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Autonóm zavarokkal járó degeneratív betegségek áttekintése 

Az autonóm idegrendszeri szabályozás zavarával járó degeneratív kórképek 

közös neuropathológiai jellemzője, hogy a neuronokban és/vagy a 

gliasejtekben kóros konformációjú fehérjék, alpha synucleint vagy tau 

proteint tartalmazó konglomerátumok halmozódnak fel. A sejtek 

kórszövettani elváltozását kóros foszforiláció indítja el, amely a fehérje 

másodlagos szerkezetét alpha helikálisból béta lemezessé változtatja. A 

Parkinson-kór (PK), a Lewy-testes betegségek agytörzsi formája, a 

leggyakoribb neurodegeneratív betegség. A Lewy-testes betegségek közé 

soroljuk ezen kívül a tiszta autonóm elégtelenség szindrómát (pure 

autonomic failure, PAF), amelyben a gerincvelő oldalsó szarv neuronjai 

pusztulnak. A multiszisztémás atrophiában (MSA) a neuronok elváltozásai 

mellett az oligodendroglia is beteg. MSA-ban az autonóm szabályozás 

zavarait mind a spinális, mind a supraspinális autonóm szerkezetek 

bántalma magyarázza. Az autonóm működések szabályozása zavart mind 

PK-ban, mind MSA-ban, rendszerint már a motoros tünetek előtt. PK-os 

betegek kollapszushajlama eredhet ortosztatikus hipotóniából, de az agyi 

keringésszabályozás zavarából is. 

A vizsgálatunk célja PK-os betegek agyi keringésregulációjának mérése 

volt, dönhető asztalon az autonóm változók és az ACM-ban mért BFV 

segítségével, amelyet az egészségesekével hasonlítottunk össze. 

Célkitűzések, kérdések 

1. Az ACM-ban mért véráramlás sebesség és az autonóm változók  

elemzése kognitív tesztek alatt.  

a) Hogyan változik a véráramlás sebessége az ACM-ban szókeresés és 

fejszámolás alatt? 
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 b) A tesztekkel együttjáró gondolkodás-erőfeszítés milyen hatást 

gyakorol az autonóm működésekre? 

 c) Az autonóm működésekben intenzív gondolkodás során létrejövő 

változás hogyan hat az agyi keringés szabályozására?  

 d)A rész-feladatok során a véráramlás sebességben és az autonóm 

működésekben bekövetkező habituáció vizsgálata. 

2. Az EEG és az ACM-ban mért BFV változásának elemzése 

a)  Lehet-e az EEG topográfia segítségével az aktivált agyterületre és 

ennek kiterjedésére következtetni? 

b) Van-e összefüggés az EEG változások és az ACM-ban mért 

véráramlási sebesség változása között? 

3. Parkinson-kóros betegekben „tilt table” módszerrel előidézett 

vazoregulációs változások poligráfiás vizsgálata. 

a) Parkinson-kóros betegek agyi keringésregulációját mértük 

fiziológiás körülmények között, dönthető asztalon.  

b) A poligráfiás vizsgálatok eredményeit hasonló életkorú 

egészségesekével hasonlítottuk össze statisztikai elemzéssel. 

c) Összefüggést kerestünk a betegek klinikai adatai és a keringési 

változók között 

Módszerek 

Az ACM-ban mért véráramlás sebesség és az autonóm jelenségek 

vizsgálata kognitív tesztek alatt 

Tizenhat egészséges, jobbkezes felnőttet (6 férfi, átlagéletkor: 35,8±12,1 év) 

vizsgáltunk. A vizsgált személyek hangszigetelt helyiségben, csukott 

szemmel végezték a feladatokat, amelyekre az utasításokat hangszórón 

keresztül kapták.  
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A TCD mérést kétcsatornás DWL Multidop T készülékkel végeztük, az 

ACM áramlási jelét 45-55 mm mélységben vettük fel. A gyors Fourier 

analízissel létrehozott áramlás-sebesség adatokat 57 Hz-es mintavételezési 

frekvenciával rögzítettük és utólag elemeztük. Az átlagsebességet a 

(Vsys+2*Vdia)/3 képlettel számítottuk ki, majd mozgó átlagolást végeztünk 5 

s-os analízis intervallummal 0,5 s léptetéssel.  

A vizsgálatok menete 

Az érzékelők felszerlése után a kísérleti személyek két percig akaratlagos 

hiperventilációt (HV) végeztek.  

Fejszámolás teszt (MA): A kísérleti személyek felhívó szignál után 

hangszórón keresztül kapták a feladatot, majd 5 s után kezdték a számolást, 

melynek során folyamatosan kivonást kellett végezniük (pl. 100-7, 98-9, 95-

6 stb). 25 s számolás után hangszignál jelezte a feladat végét, 5 

másodperccel később be kellett mondaniuk az eredményt. Minden személy 

egymás után tíz rész-feladatot ismételt, a feladatok között egy perc szünetet 

tartottunk. 

Szókeresés teszt (VF): A kísérleti személyek az első szignál időpontjában 

hangszórón keresztül egy mássalhangzót hallottak, amellyel kezdődő 

magyar szavakat kellett gyűjteniük, 25 s alatt. Szignál jelezte a szógyűjtés 

végét is, ami után be kellett mondaniuk az összegyűjtött szavak számát. A 

szógyűjtést is tízszer ismételték, a feladatok között egy perces szünetekkel.  

Artériás vérnyomás (ABP): Az ABP-t tonometriás módszerrel a bal a. 

radiálison mértük Colin-508T készülékkel. Az analóg nyomásgörbe 

folyamatos pulzushullámnak felelt meg. A vérnyomás jelet a TCD készülék 

komputer egységének analóg bemenetére kapcsoltuk, a mintavételezési 

frekvencia, és az átlagnyomás meghatározásának módszere megegyezett a 

Doppler mérésnél ismertetett eljárással.  
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Kapnográfia (ETPCO2): A kilégzett levegő CO2 tartalmát (end tidal PCO2 = 

ETPCO2, Torr) a Colin-508T készülék kapnográfjával mértük. A kísérleti 

személy arcára erősített maszkot 1,5 m-es műanyag csővel csatlakoztattuk a 

mérőműszerhez. A készülék által kirajzolt folyamatos szignált szintén a 

TCD Multidop-T készülék analóg bemenetére kapcsoltuk. 

Pulzusszám (HR): A pulzusszámot (P, min
-1

) az artériás nyomásgörbe 

szisztolés csúcsértékei között eltelt időből határoztuk meg az alábbi 

képlettel: P = 60/tszisz
n
- tszisz

n-1
. A tszisz

n
- tszisz

n-1 
két szisztolés maximumérték 

között eltelt idő másodpercben. 

Légzésszám (Rr): A légzésszámot (min
-1

) az ETPCO2 görbékből 

számítottuk a CO2 csúcsok között eltelt időből. 

Cerebrovascularis rezisztencia index (CVR): Az áramlási ellenállást 

(Hgmm*s*cm
-1

) az egységnyi nyomásváltozáshoz tartozó sebességváltozás 

hányadosával jellemeztük, amit a CVR=ABP/BFV képlettel számoltunk ki. 

Statisztika 

A változók eloszlásának normalitását Kolmogorov-Smirnov eljárással 

ellenőriztük, a paraméterek változását abszolút és relatív értékben fejeztük 

ki. A referenciaszakasz a feladatok kezdetét megelőző -15s-tól -3s-ig tartó 

periódus volt. A maximum és minimum (Max, Min) értékeket programmal 

gyűjtöttük. A reakciók időbeni változását, valamint a Max/Min értékeket 

„repeated measures” varianciaanalízissel (ANOVA) elemeztük, amelyben a 

16 személy referenciaszakaszának 16x10x26 adatát vetettük össze a 

személyek 0.5 s-ként felvett 16x10 aktuális adatával, valamint a kikeresett 

szélsőértékekkel. Ebben a statisztikai elemzésben a MA és VF referencia-

szakaszok értékeit, valamint a Max/Min értékeket egy-egy csoportba 

gyűjtöttük és ismételt méréses ANOVA-t végeztünk. A varianciaanalízisek 

során szignifikáns eltérés esetén post hoc elemzést alkalmaztunk a 
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Neumann-Keuls féle módszerrel. Elemeztük a paraméterek habituációját 

többtényezős, ismételt méréses varianciaanalízissel (Hotelling-féle T
2
 

próba) a következő csoportfaktorok használatával: VÁLASZ, REAKCIÓ-

SOROZATSZÁMA, OLDALISÁG. A habituáció elemzéséhez a mért adatok 

tényleges értékeit használtuk. Vizsgáltuk a kognitív feladatvégzés első 20 

másodpercében a CVR index és ETPCO2 adatok közötti korrelációt. A 

korrelációs koefficiens szignifikancia értékét a t-eloszlás küszöbértéke 

alapján (2,022) határoztuk meg, a szabadságfok (df) 38 volt. Szignifikáncia 

határ: p<0,05. Az elemzéseket a Statistica 7.1 programmal végeztük.  

 

Az ACM-ban mért véráramlás sebesség és az EEG vizsgálata 

Tizenkét egészséges személyt (7 férfi, átlagéletkor: 28,6±5,4 év) 

vizsgáltunk. Az Edinburgh Handedness Inventory alapján 8 személy 

jobbkezesnek, 4 balkezesnek bizonyult.  

Az EEG jelek elvezetése és analízise: Az EEG-t 16 csatornán regisztráltuk 

közös átlagreferens alkalmazásával a nemzetközi 10-20-as rendszer szerint. 

Az analóg jeleket 128 Hz-es mintavételezéssel digitalizáltuk. Gyors 

Fourier-analízis után meghatároztuk az EEG abszolút teljesítményét az 1-30 

Hz-es frekvenciatartományban 1 s-os analízis intervallumokban, futó 

átlagolással. Az intervallumok közötti átfedés 0,125 ms volt. A 

középfrekvenciát (CF) az alábbi képlettel számoltuk ki:  

CF=∑ff*P(f)/ ∑fP(f), ahol f az adott időpontban a frekvencia az 5-30 Hz 

közötti tartományban, a P a referenciaszakaszokban mért „nyugalmi”- 

teljesítmény. Overhauser interpolációval színkódolt relatív CF és alfa 

teljesítmény térképeket készítettünk minden 0,5 s-ban. A CF és alfa 

teljesítmény vizsgálatokban referenciaként a hiperventiláció-teszt előtti 60 
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s-os kontroll szakasz EEG-je szolgált. A  komputer az EEG- és a TCD 

jeleket a markerek segítségével illesztette egymáshoz.  

A lateralitás-index (Li) számítása: A BFV lateralitás-index számolásakor 

azon szakaszból, ahol a gondolkodás alatt a bal mínusz jobb oldali BFV 

értékek különbsége szignifikáns szintet ért el, kiválasztottuk a 

legnagyobbat, majd ehhez képest 2 s-ot számoltunk vissza és 2 s-ot előre, 

így 8 bal- és 8 jobb oldali adatpárt átlagoltunk. A bal és jobb oldali BFV 

átlagok különbsége a lateralitás index (LiBFV). Az EEG centrális 

frekvencia Li-t (LiCF) hasonló módon számoltuk ki: a bal oldali 

elvezetésekből (T5, F7, T3, O1) számított 8-8 adatpár átlagát kivontuk a 

jobboldali (T6, F8, T4, O2) átlagokból. A pozitív értékek a bal félteke 

dominanciájára utaltak. 

Statisztikai elemzés 

Az EEG és TCD adatokat személyenként átlagoltuk. Az EEG  

topogramokon a legnagyobb abszolút és relatív CF valamint a teljesítmény 

változást a kognitív szakaszban a T5, T6, F7, F8, F3, F4 elektródákról 

elvezetett aktivitásban mértük, ezért ezek adatait elemeztük. A személyek 

egy részénél a topogramok által kijelölt területekbe eső elektródokról 

elvezetett teljesítmények átlagával számoltuk a lateralitást. A bal és 

jobbkezesek átlagait külön kezeltük. Kiszámoltuk az intra- és 

interhemispheriális korrelációt a CF, és alfa tevékenység és a BFV értékek 

között, valamint a pulzusszám és a BFV között. 

Az agyi keringésreguláció vizsgálata Parkinson-kórban 

Nyolc egészséges (K, 4 férfi) és 17 Parkinson-kórban szenvedő egyént (PK, 

10 férfi) vizsgáltunk. A Parkinson-kór diagnózisát a UK Parkinson's 

Disease Society Brain Bank 1992-es kritériumai szerint állítottuk fel. A két 

csoport átlagos életkora nem különbözött. A betegek koponya CT 
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felvételein ischaemias elváltozás, atrófia nem volt. Ultrahangvizsgálattal 

agyi hemodinamikai zavart egyik csoportban sem találtunk. A betegek 

tünetek szerinti csoportosítása: aequivalens típus: 6, akinetikus-rigid típus: 

6, tremordomináns típus: 5 beteg. Stádium szerinti csoportosítás: korai 

(Hoehn-Yahr II): 11 beteg; előrehaladott (Hoehn-Yahr III-IV): 6 beteg. Az 

előrehaladott stádiumú betegek mindegyike panaszkodott időszakos 

szédülésről, azonban ortosztatikus hipotóniát Shellong-próbával egyiküknél 

sem találtunk.  

A vizsgálat menete 

A vizsgált személyeket 10 percig vízszintesen fektettük a dönthető asztalon, 

ennek során vettük fel a referencia-értékeket. Ezután az asztalt 10, 30, 70 

fokba emeltük, majd a vízszintes testhelyzetet állítottuk vissza. Az egyes 

helyzeteket 5 percig tartottuk fenn. Minden testhelyzet 30., 60., 120., 180., 

240. és 300. másodpercében a nagyvérköri (ABP) és a Willis-kör 

magasságára számított vérnyomást (ABPW), mindkét ACM átlagsebességét 

(BFV), az ACM áramlási pulzatilitását (PI), a szívfrekvenciát (HR), a 

cerebrovaszkuláris rezisztenciát (CVR) és a kilégzett levegő CO2 tartalmát 

(ETCO2) hasonlítottuk össze. Az arteriás vérnyomást folyamatosan mértük 

a jobb kéz III. ujjára szerelt, fotopletizmográfiás érzékelővel. A véráramlás 

sebességét mindkét oldali ACM-ban az os temporale-ra rögzített 2 MHz-es 

ultrahangszondákkal mértük DWL Multidop T2 készülék segítségével.
 
A 

kilégzett levegő CO2 tartalmát (ETCO2) szintén folyamatosan mértük. 

Az agyi keringésreguláció jellemzésének matematikai módszere 

A test megdöntésével kiváltott ABPW értékek, mint perfúziós 

nyomásértékek, három egymástól szignifikánsan különböző csoportban 

helyezkedtek el (0, 30 és 70 fok). Kiszámítottuk a Willis-kör magasságára 

számított perfúziós nyomás és az ACM áramlási átlagsebesség (BFV) 
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értékpárok ponthalmazának lineáris regressziós egyenletét. A jobb és bal 

regressziós egyenes együtthatójának átlagával jellemeztük az agyi keringés 

autoregulációját.  

Jelfeldolgozás 

Az analóg jelek digitalizálását a DWL Multidop T2 Monitoring Software 

MF 8.27 c program végezte el, a jeleket számítógépen rögzítettük. ASCII 

export után a műtermékeket vizuális ellenőrzéssel távolítottuk el, majd 

mozgó átlagolást végeztünk 10 s analízis intervallumokban, a léptetés 0,8 s 

volt. 

Statisztika 

Vízszintes testhelyzetben a döntés előtti utolsó 1 perces átlagot tekintettük 

referenciaértéknek (BL), a változásokat ehhez viszonyítottuk. Ha a 

csoportok között a referencia értékek nem különböztek, az abszolút 

értékeket hasonlítottuk össze, a BL értékek különbözése esetén relatív 

változásokkal számoltunk. Az adatokat varianciaanalízissel elemeztük 

(egyszempontos és ismételt méréses ANOVA) a Statistica for Windows 6.0 

programmal. Szignifikáns különbségnek a p<0,05 értékét tekintettük, a post 

hoc összehasonlításokat  Newmann-Keuls teszttel végeztük. 

Eredmények 

Az autonóm reakciók a kognitív tesztek alatt 

A BFV változása fejszámolás és szókeresés alatt 

A 25 s-ig tartó fejszámolás és szókeresés alatt az egyéni BFV görbéken és 

az átlagolással előállított csoportdiagramon is három jellegzetes szakaszt 

figyeltünk meg. A feladat megkezdését jelző szignál után a BFV mindkét 

oldalon meredeken és szignifikánsan emelkedett, és néhány másodperc alatt 

áramlási sebességmaximum alakult ki mindkét oldalon, közel egyidőben. A 
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második, kognitív szakaszban az áramlás sebessége csökkent, azonban 

mindvégig magasabb maradt, mint a referencia szakaszban. A 

sebességcsökkenés időszakában a görbék széttértek: a bal oldali ACM-ban 

mért BFV értékek minden személyben szignifikánsan magasabbnak 

bizonyultak a jobb oldalihoz viszonyítva mind a VF, mind a MA próbában. 

A maximális oldalkülönbség után a BFV ismét mindkét oldalon emelkedett, 

és a második maximum a feladat befejezését jelző szignált követően alakult 

ki. Az eredmény bemondása után 15-30 s-mal a BFV fokozatosan visszatért 

a nyugalmi értékre.   

A légzésszám (Rr) és az ETPCO2 változása  

A felhívó szignált követően mindkét tesztben, minden vizsgált személy 

hiperventilálni kezdett, amely rövid idő alatt szignifikáns, egészen a 

feladatvégzés végéig tartó hipocapniához vezetett.  

Az ABP és a HR változása  

A vérnyomás a MA alatt egy, VF során két kísérleti személy kivételével 

néhány másodperc alatt szignifikánsan és tartósan megemelkedett. Az ABP 

a maximális érték után a kognitív szakaszban már nem változott. A HR a 

feladat végéig egyenletesen nőtt.  

A CVR index változása 

Fejszámolás során az első szignál után átmenetileg a CVR mindkét oldalon 

csökkent. A kognitív szakaszban magasabb értékeket mértünk. A jobb 

oldalra számított CVR index a bal oldalhoz viszonyítva szignifikánsan 

magasabb volt. A feladatok vége után a CVR mindkét oldalon mindkét 

próbában jelentősen csökkent. A VF feladat során a kezdeti átmeneti CVR 

csökkenést a jobb ACM szignifikáns mértékű rezisztencianövekedése 

követte, míg a domináns oldali MCA-ban az érték a referencia tartománytól 

alig tért el. A kognitív szakasz végéhez közeledve a CVR csökkenni 
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kezdett, és a rezolúció szakaszban érte el a minimumát. Hasonlóan a MA 

alatti értékekhez, VF alatt is, a kognitív szakaszban a bal oldali ACM-ra 

számított érték szignifikánsan alacsonyabb volt a jobbhoz képest, és a teszt 

után hasonló rebound jelenség alakult ki. 

A CVR és az ETPCO2 korrelációja MA és VF alatt 

A tesztek kognitív periódusának első 20 s-ában a CVR és a ETPCO2 között a 

fejszámolási próbában bal oldalra számolva 11, a jobb oldalra 12 vizsgálati 

személynél mutattunk ki szignifikáns negatív korrelációt, míg a szókeresési 

próbában 7 illetve 10 személynél 

Habituáció 

A fejszámolás teszt tíz feladatának végzése során a referencia szakaszok 

értékei, a mért és származtatott változók maximumainak/minimumainak 

amplitúdója és a BFV bal mínusz jobb különbség mértéke nem változott, 

tehát MA során habituáció nem alakult ki. Ezzel szemben a VF 

feladatokban a BFV referenciaszakasz értéke szignifikánsan csökkent már a 

negyedik rész-feladattól a jobb, és az ötödiktől a bal ACM-ban, és a BFV 

maximumértékek már a második feladat végzése során csökkentek mindkét 

oldalon. A féltekei dominanciára jellemző oldalkülönbség azonban nem 

változott. A jobb ACM rezisztencia index maximuma szintén csökkent a 

próbák során, a habituáció már a második feladat végzésétől bizonyítható 

volt. A referenciaszakaszban a BFV az ötödik, a maximális ABP válaszok 

átlaga a negyedik próbától szignifikánsan csökkent. A tíz rész-feladat 

végzése alatt minden próba során azonos mértékben emelkedett a 

légzésszám, és ezzel együtt nem észleltük az ETPCO2 átlagértékeinek 

szignifikáns csökkenését sem.  

Kezesség és a lateralitási index a BFV adatok alapján 
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A pozitív LiBFV értékek fejszámolás és szókeresés alatt a bal félteke 

dominanciájára utaltak. A 12 személyből tíznél a LiBFV megegyezett a 

korábban Edinburgh-teszttel meghatározott kezességgel. A VF és MA 

tesztekre számolt lateralitási indexek korrelációja szignifikáns volt 

(r
2

BFV=0,51). A korrelációs analízis szerint egy jobbkezes személy adata 

esett a negatív tartományba, és egy balkezesé a jobbkezesekre jellemző 

mezőbe került.  

Az EEG spektrális jellemzői és a BFV kapcsolata 

Az alfa csúcsfrekvencia és a BFV változása 

A relatív alfa teljesítmény-változásokat a referenciaszakaszhoz 

viszonyítottuk. A T5, T6 elektródákon az alfa teljesítmény az első felhívó 

szignál után 0,5 s alatt szignifikánsan csökkent mind verbális, mind az 

aritmetikai feladatban. Az alfa teljesítmény a felhívó szignál pillanatában 

csökkent, megelőzte az első BFV maximum kialakulását. Jobbkezesekben 

szignifikáns relatív alfa teljesítmény-csökkenés alakult ki a T5 és P3 

elektródpozícióban., a balkezesekben a teljesítmény-aszimmetria nem volt 

szignifikáns.  

 

Középfrekvencia (CF) topogramok 

Az középfrekvencia térképeken a hátsó temporális és a centrális parietális 

régiókban a 14-15 Hz-es frekvenciatartományban alakult ki maximális 

teljesítmény. Fejszámolás közben a CF maximumok lokalizációja a 12-ből 4 

személyben a bal frontotemporális és a parietális vidékek felé terjedt. 

Szókeresés során a 8 jobbkezes személyből 6-nál a CF térképek 

egyértelműen bal temporális dominanciát mutattak a kognitív szakasz első 

harmadában.  
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A véráramlás sebesség és az EEG paraméterek összefüggése 

A  referencia szakaszban a kísérleti személyek jobb és bal féltekei (parieto-

occipito-centrális) alfa teljesítményében és középfrekvenciájában nem volt 

szignifikáns oldalkülönbség. Fejszámolás közben intrahemispheriálisan 

(EEG és TCD adatok ugyanarról az oldalról) 8-ból 4 vizsgálati személynél 

találtunk szignifikáns korrelációt a T5CF/BFVbal (rmean≥0,39) és a T6CF/ 

BFVJobb (r≥0,301) r értékek között. Ezzel szemben a szókeresés alatt 8-ból 7 

személynél csak a bal félteke temporális aktivitásának középfrekvenciája és 

az egyidejű bal oldali véráramlás sebesség között alakult ki szignifikáns 

korreláció (CFbal/BFVbal - rmean≥0,44). A relatív alfa teljesítmény és az 

egyidejű BFV változás között a legtöbb feladat során negatív, nem 

szignifikáns korrelációt találtunk. MA során a T5 relatív alfa teljesítmény és 

a bal oldali BFV r=0,218 (nem szignifikáns), ugyanez a T6 relatív alfa és 

jobb oldali BFV között 0,115 (nem szignifikáns). A VF próbákban a T5 

relatív alfa és a bal BFV között 8 jobbkezes kísérleti személy közül 7-nél 

találtunk szignifikáns negatív korrelációt (r≥0,42). A jobb féltekére 

vonatkozóan a T6 relatív alfa és jobb oldali BFV között két személy 

kivételével nem volt szignifikáns korreláció (rmean≥0,107).  

 

Az LiBFV és LiCF intrahemispherialis korrelációja 

A balkezesek között (n=4) egy személy bizonyult a LiCF alapján bal féltekei 

dominanciájúnak, amely a LiBFV eredményével egyezett. Két másik 

balkezes egyén jobb féltekei dominanciáját mind a LiBFV, mind a LiCF 

alátámasztotta. A negyedik személynél a CFJ/BFVJ korrelációja negatív 

volt, a LiBFV eredménye azonban az Edinburgh-teszt alapján meghatározott 

kezességgel egyezett. A jobbkezes csoportból az egyik személy LiBFV 

alapján bal féltekei dominanciájúnak látszott, azonban a LiCF korrelációk 
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alapján jobb féltekeinek. Egy személy féltekei dominanciája bizonytalan 

volt, a korrelációs adatok bal dominanciára utaltak. 

Az agyi keringésreguláció Parkinson-kórban 

Artériás középnyomás (ABP) 

Az egészséges személyek és a betegek vérnyomása a referencia szakaszban 

nem különbözött. A 70 fokos orthostasisban a vérnyomás szignifikáns 

mértékben emelkedett mind a kontroll személyeknél, mind a Parkinson-

kórban szenvedőknél. 70 fokból vízszintes testhelyzetbe süllyesztéskor a 

vérnyomás az egészségesek csoportjában a PK csoporthoz viszonyítva 

szignifikánsan nagyobb mértékben csökkent (pK-PK <0,05). 

A Willis-kör magasságára számított artériás nyomás 

A 30 és 70 fokos testhelyzetekben a BPW szignifikáns mértékben csökkent 

minden vizsgált személynél. A Willis-kör magasságában a minimális 

(57±10 Hgmm) és a maximális (85±9 Hgmm) artériás középnyomás a 

betegek és a kontroll személyek között nem különbözött. 

Szívfrekvencia 

A kontroll személyek és a betegek HR-ja a referencia szakaszban nem 

különbözött. Az egyes testhelyzetekben a betegek és az egészséges 

személyek HR-ja között statisztikai különbség nem volt (pK-PK =0.115). A 

betegségtartam és a tünetek alapján képzett csoportok között sem találtunk 

statisztikai különbséget.  

A BFV átlagértékeinek változása az ACM-ban 

A sebességértékek között oldalkülönbséget nem találtunk (pL-R=0.39). Az 

egészségesek ACM áramlási átlagsebessége a referencia szakaszban 

szignifikánsan (p<0.05) magasabb volt, mint a betegeké. A BFV mindkét 

oldalon 70 foknál szignifikánsan csökkent a PK csoportban (p<0,001). A 
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kontrolloknál a sebesség-csökkenés minimális volt (p = 0,66). A K és a PK 

csoport között a különbség szignifikáns volt (pK-PK=0,037).  

Cerebrovascularis rezisztencia  

A kontroll csoport CVR-ja a referenciaszakaszban kisebb volt a PK 

csoporténál (p<0,05). Oldalkülönbség nem volt (pL-R=0.69). A CVR 70 

fokos döntés alatt szignifikánsan kisebb volt a vízszintes testhelyzethez 

viszonyítva. A K és a PK csoport között a CVR változás különbsége 

szignifikáns (pK-PK=0.0051). A betegségtartam és a tüneti dominancia 

szerinti csoportok között különbséget nem találtunk.  

A kilégzett levegő CO2 tartalma 

A beteg és a kontroll csoport között az ETPCO2 nem különbözött. A 

testhelyzetváltozások során szignifikáns ETPCO2 változást nem mértünk.  

Autoregulációs inde 

A K és a PK csoport autoregulációs index átlaga szignifikánsan különbözött 

(pK-PP= 0.012). 

Klinikai alcsoportok elemzése 

A tremor-domináns betegcsoportban volt a legkifejezettebb az áramlás 

sebesség csökkenés 70 fokos döntésnél (-17,2±15,9%), és az AR értéke 

ebben a csoportban volt a legmagasabb (ARTREM=0,55±0,34%cms
-1

/Hgmm) 

de a különbség a másik két beteg alcsoporthoz képest nem volt szignifikáns. 

 

Következtetések 

1. Poligráfiás módszerrel az a. cerebri mediában TCD-rel mértük a 

véráramlás sebességet és ezzel egyidőben regisztráltuk az arteriás 

vérnyomást, pulzusszámot, a légzés frekvenciáját és a kilégzett levegő 

széndioxid koncentrációját. A vizsgálatokat 16 csatornás EEG felvétellel 

egészítettük ki. 
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2. Bizonyítottuk, hogy a fTCD alkalmas kognitív aktiválással kiváltott agyi 

keringésváltozások vizsgálatára, de az agyi keringés szabályozására csak a 

szimultán regisztrált keringési (vérnyomás, pulzus) és légzési (frekvencia, 

kilégzett levegő CO2 tenziója) változók ismeretében lehet következtetni.   

3. Két neuropszichológiai tesztet (szókeresés, fejszámolás) programoztunk 

számítógépre. Mindkettő mentális aktiválást hozott létre artefakt-szegény 

kísérleti körülmények között. 

4. Mindkét kognitív feladat félteke-specifikus, segítségükkel az ACM-ban 

mért véráramlás sebesség szignifikáns aszimmetriája alapján a beszéd 

domináns félteke meghatározható. A verbális és a matematikai tesztek a 

véráramlás sebességben hasonló lateralitást okoztak, de a verbális 

feladatokban az oldalkülönbség kifejezettebb volt. 

5. Értelmeztük a kognitív tesztek alatt bekövetkező agyi keringésváltozások 

jellegzetes szakaszait. Az ACM-ban megfigyelt véráramlás változást az 

önkéntelen hiperventiláció agyi érreakciót kiváltó hatásával magyaráztuk. 

Ezt támogatta a cerebrovascularis rezisztencia index és a kilégzett levegő 

CO2 tenziójának korrelációja. Az autonóm reakciók az agyi vérátáramlás 

szabályozását befolyásolják. 

6. A keringésváltozások reakció-ideje, valamint az EEG centrális 

frekvenciája és a BFV szoros korrelációja alapján felvetettük, hogy a 

kognitív folyamatokban gyors neurogén regionális agyi keringésszabályozás 

működik. Az ACM-ban mért véráramlás sebesség következetes 

lateralizációja arra utalt, hogy az autonóm reakciók (legfontosabb a 

hipokapnia) hatását a lokális neurogén szabályozás „felülírja”.  

7. Megállapítottuk, sorozatban végzett fejszámolás alatt az autonóm 

változók habituációja nem következett be. Ezzel szemben a verbális próbák 

során mind a véráramlás sebesség, mind a keringési változók átlagai 
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szignifikánsan csökkentek. A légzésszám és az ETPCO2 átlegértékei 

változatlanok maradtak.  

8.  Az EEG alfa teljesítmény és a középfrekvencia változása a kognitív 

erőfeszítés indikátorának bizonyult. A középfrekvencia topogramok 

jobbkezes személyek többségénél a bal oldali hátó temporalis, parietális 

vidéken jeleztek növekedést.  

9. A BFV és EEG adatokból un. lateralitási indexet hoztunk létre. Ezek 

használata alapján a 12 jobbkezes személyből 10-nél az indexek a bal 

félteke dominanciájára utaltak.  

10. Az EEG mapping szerint a centrális frekvencia maximumok eloszlása a 

skalpon individuális. Következetes, a kezességtől függő lateralizációt 

kimutatni csak a kísérleti személyek felében sikerült.  

11. Az EEG változások és a TCD adatok között az intrahemispheriális 

korreláció szorosabb volt a szókeresés próbában, mint a fejszámolásban.  

12. A klinikai gyakorlatban alkalmazható, dönthető asztalon végzett 

poligráfiás rendszert hoztunk létre degeneratív betegségekben előforduló 

keringési autonóm zavarok vizsgálatára.  

13. Parkinson-betegek autoregulációs index átlaga szignifikánsan magasabb 

volt, mint a kontrolloké. A tünetek és a betegség stádiuma alapján képezett 

csoportok között nem találtunk különbséget. A betegek vérnyomás reakciói 

a szimpatikus kardiovaszkuláris rendszerük enyhe, de a kontroll 

személyekhez viszonyítva szignifikáns zavarát igazolták. Parkinson-

betegségben az ACM-ban mért véráramlás sebesség függése a perfúziós 

nyomástól az agyi keringés autoregulációjának enyhe zavarára utal. 
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