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Bevezetés 
Az elmúlt évtizedekben az elektroencefalográfiás (EEG) technikák 
jelentős fejlődésen mentek keresztül. A mélyagyi területek —
például a hippokampusz (Hc) — pontosabb megítélésére számos 
koponyán belül alkalmazható elektródát fejlesztettek ki, ám ezek 
az elektródák még mindig túl nagyméretűek voltak ahhoz, hogy a 
lokális neuronhálózatok aktivitásáról részletes információt 
szolgáltassanak. Ugyanakkor nagy szükség van ilyen típusú 
adatokra. A leggyakoribb és egyben a legnehezebben kezelhető 
fokális epilepszia típus emberben, a meziális temporális lebeny 
epilepszia (mTLE), éppen a Hc-t érinti (Semah et al., 1998). A 
fennálló korlátok miatt, szemben az állatkísérletes modellekkel, 
keveset lehet tudni az emberi Hc kóros működéséről in vivo. A 
különbség az emberi vizsgálatok igen magas technikai igényére, 
ezen belül is a rétegelektródás (ME) mérések hiányára vezethető 
vissza.  
Az interiktális epilepsziás tüskék (interictal spike; IIS) a 
legjellegzetesebb elektromos aktivitás minták, amit az epilepsziás 
neuronhálózatok kelteni tudnak. Az IIS-k pontos eredete mTLE-
ban ismeretlen. Koponyán belüli elektródákkal, mTLE betegek 
vizsgálatakor a leggyakoribb tüskézést a Hc-ban mérték, és innen 
származtak a legnagyobb amplitúdójú IIS is, amelyek igen szoros 
funkcionális kapcsolatban voltak a környező neokortikális 
területekkel (Alarcon et al., 1997). Egy in vitro tanulmányból 
kiderült, hogy a bemeneteitől megfosztott Hc-ban kizárólag a 
szubikulumban (Sub) keletkeztek IIS-ok (Cohen et al., 2002). A 
Sub a temporális lebeny meziális felszínén a Hc és az entorinális 
kéreg között helyezkedik el. Ebben a sajátos helyzetben a Sub a Hc 
kimenetének „kapu” funkcióját látja el, és a szerteágazó 
kapcsolatrendszerén keresztül integrálni képes a limbikus 
rendszerben feldolgozott információkat, és azokat képes 
szétosztani a távolabbi agyi területek felé (de la Prida et al., 2006). 
Az mTLE betegekben található leggyakoribb szövettani eltérés, 
ami magmágneses-rezonancia vizsgálattal (MRI) is láthatóvá 
tehető, az un. hippokampális szklerózis (HS). Kimutatták, hogy 
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HS-ban a Sub szerkezetileg nagyrészt megőrzött marad (Fisher et 
al., 1998).  
Az utóbbi években egyre több adat támasztja alá, hogy az 
epileptogén folyamatokért nem az IIS-ok közvetlenül, hanem azok 
a magas frekvenciás oszcillációk (HFO) a felelősek, amik a IIS-
khez kapcsolódnak. Két elkülönülő, magas frekvenciás aktivitást 
mutattak ki emberi mTLE betegekben, a 100Hz-es alacsonyabb, és 
a 200Hz feletti magasabb frekvenciatartományban (Staba et al., 
2002). Tekintve, hogy ezek az oszcillációk rövid időtartamúak, az 
alacsonyabb frekvenciájú a ripple, azaz orsó vagy fodor, a 
magasabb frekvenciájú a gyors orsó (FR) nevet kapták. 
Feltételezés szerint a gyors orsó aktivitás vesz részt a kóros 
folyamatok kialakításában. A Sub területén intenzív HFO aktivitást 
mértek, és ebben a régióban a gyors orsók aránya a lassabbhoz 
viszonyítva a legmagasabb volt a temporális lebeny egyéb 
területeihez képest.  
A gyógyszeres kezelés sikertelenségével szemben a mTLE betegek 
jó eredménnyel kezelhetőek sebészeti beavatkozással (Wiebe et al., 
2001). A leggyakoribb műtét típus az un. standard elülső 
temporális lobektomia (sATL) és ennek az egyénre szabott 
változata, amikor a reszekció határait a műtét közben alkalmazott 
elektro-kortikográfiával (ECoG) határozzák meg. Magyarországon 
15 éve végeznek rutinszerűen sATL műtéteket az OPNI † - OITI 
Epilepszia Centrumban kiváló eredménnyel.  
Az MTA- Pszichológiai Kutató Intézete (MTA-PKI) és különböző 
USA klinikák közti kooperációban Ulbert és mtsai emberi 
vizsgálatokra is alkalmas mikroelektródákat fejlesztettek ki és 
teszteltek a klinikai gyakorlatban. Ennek a technikának a 
segítségével extracelluláris akciós potenciálokat, sok sejt aktivitást 
(MUA), helyi mezőpotenciálokat (LFP) tudtak epilepsziasebészeti 
beavatkozáson átesett páciensek kérgi területeiről regisztrálni.  
A jelen disszertációban leírom az első sikeres in vivo 
rétegelektródás méréseket temporális lobektómián átesett terápia 
rezisztens mTLE betegek hippokampuszából azon belül is a 
szubikulumból, ahol a helyi elektromos aktivitást sikeresen 
korreláltattuk a hisztológiai feldolgozás során talált sejtrétegekkel.  
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Célkitűzések 
Célkitűzésünk a rétegelektródás technika továbbfejlesztése, és 
emberi hippokampuszban is alkalmazható mély-rétegelektróda 
(dME) tervezése volt. Célunk a továbbfejlesztett rendszerrel a Sub 
IIS-nak in vivo vizsgálata volt mTLE betegek sATL műtéte alatt 
általános altatásban, és az „en blokk” eltávolított Hc szövettani 
feldolgozása után koregisztráljuk az azonosított sejtrétegeket a 
korábban mért elektromos aktivitással. A Sub és a temporo-bazális 
területek tüskézése közötti interakciót szimultán klinikai szalag 
elektródával végzett ECoG-val vizsgáltuk. A fenti területek közti 
funkcionális kapcsolatokat a szalag elektróda szomszédos 
kontaktusai között alkalmazott elektromos stimulusokkal céloztuk 
vizsgálni. A funkcionális pályákat egyszeres ingerrel kiváltott 
válaszokkal (evoked potential; EP) elemeztük. Roham-szerű 
utókisüléseket (afterdischarge; AD) bipoláris sorozat-ingerléssel 
váltottunk ki.  
További célkitűzésünk volt egy olyan adatelemző rendszer 
létrehozása, amely alkalmas az összes, az adatok helyes 
értelmezéséhez szükséges, algoritmus futtatására.  

Az intraszubikuláris aktivitás jellemzése 

Célunk IIS-ok, EP-k, és AD-k rétegek szerinti jellemzése volt in 
vivo. A vizsgálatot CSD, MUA, és idő-frekvencia elemzés 
alkalmazásával végeztük, melyek segítségével az szubikuláris 
neuronhálózat serkentő és gátló folyamatainak térbeli, és időbeli 
viszonyait kívántuk jellemezni.  
Tételesen a következőket igyekeztünk leírni: 

• a Sub interiktális tüsketevékenysége altatásban; 
• a Sub-ban mérhető IIS-ok típusai a CSD, MUA, és 

spektrális összetevők térbeli és időbeli eloszlása alapján; 
• az IIS alatt az Sub-on belüli szinkronitás mértéke kettős 

rétegelektródás mérésekkel; 
• a szubikuláris EP-k, és AD-k CSD, MUA és spektrális 

jellegzetességei; 
• a EP-k variabilitása a temporo-bazális stimulus helye és 

erőssége függvényében.  
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Módszerek 
Az intraszubikuláris rétegelvezetéseket tizenegy terápia rezisztens, 
féloldali mTLE beteg sATL műtéte közben végeztük tizenhat 
elektróda-penetrációval általános narkózisban (Propofol és N2O 
vagy Isofluran és N2O). A diagnosztikus munka az OPNI†-
Epilepszia Centrumban (10 eset), és a Szent István Központi 
Kórház Neurológiai Osztályán (1 eset) történt. A műtétek, és az 
elektróda beültetések az OITI-ben történtek.  
A mély-rétegelektródák (dME) 10cm hosszú, 350μm átmérőjű 
rozsdamentes acél tű felhasználásával készültek, amelynek oldalán 
a hegyhez közel 24 kontaktust képeztünk ki 25μm átmérőjű, 
500kohm-os Pt/Ir vezetékek 100 (2 eset) vagy 200μm (9 eset) 
távolságban egy sorba rendezett lecsiszolt felszínéből. A réteg-
elektródákat manuális vagy hidraulikus mikromanipulátorral 
pozícionáltuk. Egy (2 eset) vagy két (9 eset) rétegelektródát 
erősítettünk a mikromanipulátorra a hozzá illesztett magas 
impedanciájú, differenciális erősítésű előerősítővel. A 
duplaelektródás mérések esetében a rétegelektródák 6mm-re 
helyezkedtek el egymástól a Hc hossztengelyében. Minden műtéti 
területre kerülő eszközt etilénoxid-dal sterilizáltunk.  
Minden egyes kontaktuspár által regisztrált lokális mezőpotenciál-
grádiens (FPG) jelet két mintavételi sávra osztottuk szét: EEG (0.1 
-500Hz szűrés, 2kHz/csatorna mintavétel, 16 bit/csatorna 
felbontás) és MUA (150-5000Hz, 20kHz/csatorna, 12bit/csatorna). 
A rétegelektródás mérés mellett 8 esetben, a standard ECoG eljárás 
keretében a kérgi IIS tevékenység vizsgálata érdekében, egy 8 
kontaktusú klinikai szalag elektródát helyeztünk a temporo-bazális 
területek fölé, elölről a temporális pólus megkerülésével. Az 
ECoG-ot 0.1–1000Hz-ig szűrtük és 5kHz-en mintavételeztük.  
Ellenoldali fül vagy egy intrakraniális elektródát használtunk 
referencia gyanánt. A rétegelektródás és ECoG méréseket közös 
trigger csatorna révén szinkronizáltuk.  
A szalag elektróda 1cm-re lévő szomszédos pontjain keresztül 
különböző elektromos stimulusokat alkalmaztunk a kéregre. 
Kétféle stimulust használtunk. 1.) Egyszeres elektromos 
stimulusokat (5-10-15mA ingererősség, 0.2ms pulzushossz, 2mp 

 
6 

repetíciós idővel 25 vagy 50 darab stimulus) a kiváltott 
válaszokhoz (EP). 2.) Inger-sorozatokat (10-15mA, 0.2ms, 50Hz, 
2mp ingertartam, összesen 100 darab stimulus) a kiváltott 
utókisülések (AD) provokálására. Amennyiben sikerült utókisülés 
sorozatot kiváltani 3 perc restitúciós időt hagytunk a következő 
stimulus előtt.  
A Hc fejének és testének feltárása során, az oldalkamra temporális 
szarvát nyitottuk meg a sulcus temporális superficiális mélyén 
keresztül. Az elektródákat 2-4mm-ként lépettük, és minden lépés 
után 3-5perc-ig regisztráltunk folyamatosan. A mérés végeztével a 
HcF és az entorinális kéreg „en blokk” eltávolításra került.  
Az eltávolított szövet hisztológiai feldolgozáson ment keresztül. 
Fixálás után 60μm vastag szeleteket metszettünk Vibratom-al. Az 
elektróda nyomot tartalmazó metszeteket vagy krezil-ibolya, vagy 
a glutamát receptor 2/3-as alegysége (GluR2/3) elleni immun-
hisztokémiai módszerrel festettük. A HS jelenlétét minden esetben 
meghatároztuk, és súlyos valamint enyhe kategóriákba soroltuk a 
CA1 régióban észlelt sejtpusztulás mértéke alapján.  
Az elektróda nyomok helyét a fénymikroszkópos vizsgálatok 
alapján határoztuk meg. Csak azok az esetek lettek a vizsgálatba 
bevonva, ahol az elektróda áthaladt a szubikuláris komplexumon 
(szubikulumot, pre -, és proszubikulum). A teljes elektróda 
nyomvonalat több metszetből állítottuk össze, és az 
elektrofiziológiai adatokkal az FPG jel fázisváltásai, és a MUA 
aktivitás fokozódások alapján illesztettük össze.  
A felvett adatokból „off-line” áramforrás-sűrűség (current source 
density; CSD), sok sejt aktivitás (multiple unit activity; MUA) és 
idő-frekvencia (individual trial event related spectral perturbation; 
iERSP) elemzéseket végeztünk. Az iERSP statisztikai 
szignifikanciáját bootstrap módszerrel számoltuk. Az IIS-okat 
automatikusan amplitúdó kritérium alapján (az alapaktivitás 2*SD) 
detektáltuk, és manuálisan osztályoztuk. Az IIS paramétereket 
(félamplitúdószélesség (half amplitude duration; HW), és CSD 
amplitúdó) Mann-Whitney U teszt és Kruskal-Wallis ANOVA 
módszerrel hasonlítottuk össze. A Sub-on belüli szinkronitást a 
CSD amplitúdók Pearson féle lineáris regressziós módszerével 
elemeztük.  
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Eredmények 

Spontán interiktális tüskék 

A tizenegyből hét betegben súlyos sejtpusztulást (súlyos HS, sHS), 
négy betegben enyhe sejtpusztulást (enyhe HS, mHS) találtunk a 
CA1 régióban. Kilenc betegnél (sHS n=6, mHS n=3) találtunk 
legalább 1 IIS-ot, amely túllépte a ± 2SD határt a 10-25 perces 
regisztráció alatt. A részletes tüske-elemzésbe hat beteg (P3, P10, 
P21, P22, P25, P33; sHS n=4, mHS n=2) adatait vontuk be, 
amelyekben a teljes IIS gyakoriság átlépte az 1 IIS/perc határt. A 
hatból kettő esetében történt ECoG a temporo-bazális területekről 
a szubikuláris méréssel párhuzamosan. Az Hiba! A hivatkozási 
forrás nem található. foglalja össze a betegek adatait. 
Összesen 347 IIS-t elemeztünk a hat betegből. Általában a 
szubikuláris IIS-ok hasonlítottak a temporális lebeny epilepsziára 
jellemző, jól ismert interiktális tüskékre: kezdeti éles tüske 
komponens, amit egy késői lassúhullám követ. Az IIS-okat két 
csoportra osztottuk. Az 1. Típusú IIS-ra pozitív, a 2. Típusú IIS-ra 
negatív FPG kitérés volt jellemző a piramisrétegben. Az 1. Típusú 
(n=255; 73.5%) IIS mind a hat betegben megtalálható volt, míg a 
2. Típusú (n=92; 26.5%) csak négy betegben. A súlyos HS-os 
betegek szignifikánsan több 2. Típusú IIS-ot mutattak, mint az 
enyhe HS-ban szenvedők (Fischer egzakt teszt; p<0.05). Az 
átlagos tüske gyakoriság a sHS betegekben 9.59 IIS/perc volt 
(1.Típus: 7.71 IIS/perc, 2. Típus 1.88 IIS/perc) az enyhe HS-es 
betegekben 9.14 IIS/perc (1.Típus: 8.93 IIS/perc, 2. Típus 0.43 
IIS/perc). Négy betegnél átmenetileg ritmikus tüske tevékenység 
alakult ki 0.3-1 ciklus/mp-el.  
A különböző IIS-ok CSD jellemzőinek összehasonlításához a 
csúcs amplitúdókat és fél amplitúdó szélességeket számoltuk ki, és 
Kruskal-Wallis ANOVA valamint Mann-Whitney U teszt 
statisztikai próbákat használtunk (alfa=0.05). Eseménykapcsolt 
CSD, MUA, és spektrális átlagokat számoltunk az IIS típusokra 
minden egyes betegben. Az 1. Típusú IIS gyors kezdeti CSD 
áramnyelővel (sink) kezdődött. Ennek átlagos tartama 61ms volt 
(47-78ms) a HW 25±7ms–nak (átlag ± SD) bizonyult a 
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sejtrétekben mérve. A gyors komponenst követő hullámhoz 
hosszabb tartamú, átlagosan 187ms-os (50-300ms) áramforrás 
(source) tartozott ugyanebben a mélységben mérve. Mind a korai 
sejtrétegi áramnyelőhöz, mind a késői sejtrétegi áramforráshoz, a 
dendritikus rétegben ellentett aktivitás, kezdeti áramforrás, és késői 
áramnyelő, tartozott.  
A MUA szignifikáns (t-teszt; p<0.05) emelkedést mutatott a 
kezdeti tüske komponens alatt, míg a hullám alatt az alapvonal alá 
süllyedt a sejtrétegben (p<0.05). Az iERSP elemzés szignifikáns 
széles spektrumú, 10-200Hz-es, teljesítmény-növekedést mutatott 
a tüske (p<0.01), és 15-100 Hz-es csökkenést a hullám komponens 
alatt (p>0.01). 
A 2.-es Típusú IIS nagyobb betegen belüli és betegek közti 
variabilitást mutatott. Lényegében a tüske komponens (HW: 40 
±22ms) alatt a sejtrétegben áramforrás, a dendritikus rétegben 
áramnyelő volt, amit egy hasonlóan gyors, de kisebb amplitúdójú 
áramnyelő-áramforrás pár követett (1 eset), és lassú áramforrás-
áramnyelő párban folytatódott a hullám komponens alatt (50-
500ms). A kezdeti tüske komponens alatti MUA növekedés a 
sejtrétegben szignifikánsan kisebb volt, mint az 1.-es Típusú IIS 
alatt (p<0.05). A késői hullám alatti MUA csökkenés szintén 
megjelent, ám jelentős különbségek adódtak az esetek között. A 2-
es Típusú IIS-hoz szignifikánsan kisebb magas frekvenciás 
aktivitás (100-200Hz) társult, mint az 1-es Típusúhoz az iERSP 
analízis alapján. A hullámkomponenshez kapcsolódó késői magas 
frekvenciás tevékenység csökkenés jelen volt, ám főleg a 
magasabb frekvenciatartományokban. 
A különböző IIS-ok CSD jellemzőinek összehasonlítása során a 
kezdeti áramnyelő amplitúdója az 1-es Típusú IIS esetében 
alacsonyabbnak bizonyult, mint a 2-es Típusnál (81.2µV ± 
46.12µV vs. 103.8µV ± 55.1µV p=0.03). A kezdeti áramnyelő 
tartama viszont az 1-es Típus esetében volt hosszabb (25 ±7ms vs. 
40 ±22ms HW). 
Azoknál az egyszeres, vagy dupla elektródás méréseknél, 
amelyekben a Sub különböző területeit egyszerre mintavételeztük, 
mind a CA1 régióhoz közeli és távoli, mind a Hc hossztengelyében 
mérve 6 mm-es távolságban, magas szinkronitást tapasztaltunk az 
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IIS megjelenése tekintetében. A szinkron IIS-ok szinte minden 
esetben azonos típusúak voltak. Az elülső és hátsó szubikuláris 
elvezetési helyek között átlagosan 2.3ms időeltérést találtunk az 
IIS csúcsán mérve, ám az irányt, miszerint melyik a vezető és 
melyik a követő régió, lehetett pontosan meghatározni. A CA1-hez 
közeli, és távoli területek között 0-10ms különbség adódott. A 
Sub-ban különböző helyeken mért IIS csúcsamplitúdók közötti 
korreláció közepes és magas között változott. A temporális lebeny 
tüskézés és a szubikuláris IIS-ok között időbeli kapcsolat látszott. 
Egy esetben (P33) az IIS-ok csúcsa a Sub-ban jelent meg először, 
jelezve, a Sub esetleges IIS indító szerepét.  

Kiváltott utókisülések 

Elektromos sorozatingereket alkalmaztunk (15mA, 50Hz, 2mp 
stimulus időtartam) a kiváltott ritmikusan ismétlődő utókisülések 
(AD) provokálására. Három esetben hat utókisülés sorozatot 
váltottunk ki, és ebből összesen 114 eseményt elemeztünk. Az 
utókisülés sorozatban az átlagos AD frekvencia 3.51Hz volt.   
Az AD-ok az IIS-hoz hasonlóak voltak, de komplexebb időbeli 
lefutást mutattak. A tüske-hullám alak megőrzött volt, de a tüske 
bifázisos jellegű volt. A kezdeti áramnyelő a sejttest rétegben 
helyezkedett el, ami megfelelt az 1-es típusú IIS-nak, ám ezt 
jellemzően egy sejttest rétegi gyors áramforrás követett kialakítva 
a bifázisos tüskét. A második komponens CSD eloszlása általában 
a 2-es Típusú IIS-hoz hasonlított. A hullám különbözött az IIS-ok 
hullám komponensétől és minden esetben sejtrétegi áramnyelő volt 
alatta, ami nem jelent meg spontán körülmények között.  
A kezdeti bifázisos tüske alatt szignifikáns MUA, és 
magasfrekvenciás-aktivitás emelkedést lehetett regisztrálni. A 
bifázisos tüske magasabb amplitúdójú (CSD csúcs amplitúdó: -
318.6 ± 114uV vs. 81.2µV ± 46.12µV p<0.01) és rövidebb 
időtartamú volt (HW tartam: 19.3 ± 6.2ms vs. 25 ±7ms p<0.01) 
mint az 1-es Típusú IIS.  
Az AD kezdeti tüske komponense szignifikánsan több 
magasfrekvenciás-oszcillációt tartalmazott, mint az 1-es Típusú 
IIS. A részletes HFO elemzés mind a ripple mind a gyors ripple 
aktivitás jelenlétét mutatta. Ezek frekvencia-maximumai a ripple 
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tartományban 106.4 ± 18.26 Hz, a gyors ripple tartományban 192 
± 88.74Hz-nek adódtak.  

Szubikuláris kiváltott válaszok 

Öt betegnél alkalmaztunk egyszeres elektromos ingereket a szalag 
elektróda szomszédos pontjai között. A kiváltott válaszokat (EP) a 
Sub-ban átlagoltuk. Négy esetben különböző inger erősségeket is 
használtunk (5, 10 és 15mA).  
A EP-ok szintén kezdeti tüske (tartam: 40-60ms), és késői hullám 
(100-500ms) összetevőkből épültek fel a sejtrétegben.  
A fissura hippocampi környékén a kezdeti aktiválódás alatt 
áramnyelők jelentek meg akkor is, ha az elektróda belépett, és 
akkor is, ha, a Sub felé, kilépett a DG-ból.  Az áramnyelők között 
áramforrásokat találunk a granuláris sejtek rétegének és a hilusnak 
megfelelően. Ezeket a sejt gazdag területeket a MUA emelkedésről 
lehetett megismerni. A Sub-ban különböző alrétegek aktiválódtak 
eltérő időzítéssel. A legkorábbi áramnyelő a sejtréteg mélyebb 
alrétegében jelent meg, egy esetben (P33) 5ms-nál kisebb kezdeti 
látenciával. A következő áramnyelő a fissura körül jelentkezett a 
DG alatt 9-22ms csúcslátenciával.  
Igen korai MUA emelkedés jelent meg. A sejtek aktiválódása 
hasonló kétfázisú lefutást mutatott, mint az IIS esetében is. A 
kezdeti sejtrétegi áramnyelő a MUA emelkedéssel járt együtt, ami 
hamar az alapvonal alá csökkent. A gátlás több mint 100ms-ig 
tartott a hullám-komponens alatt. 
A kiváltott válaszok CSD eloszlásában szignifikáns különbség 
mutatkozott a stimulus hely függvényében. A korai mély 
piramisrétegi áramnyelőt csak egy szűkebb területről tudtuk 
kiváltani, míg a felszínesebb piramisrétegi áramnyelőt szélesebb 
területről, ám változó kezdeti látenciával.  
A válasz amplitúdója és a látencia között fordított (r=-0.63, 
p<0.001), míg az amplitúdó és a stimulus erősség között egyenes 
arányosság (r=0.51, p=0.001) állt fenn. Két esetben a válasz-
küszöb 10mA felett, három esetben 5 és 10mA között, és a 
többiben (6 eset) 5mA alatt volt. Az átlagos ingererősség-válasz 
amplitúdó görbe lineáris volt. Mindezt extrapolálva, 
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feltételezhetjük, hogy a Sub talán még nagyobb válaszok adására is 
képes, mint amit a 15mA-es ingerrel ki tudtunk váltani.  
A válasz kezdeti látenciája 4.5 és 50ms között változott, ami 
felveti mono-, és poliszinaptikus kapcsolatok jelenlétét is a 
temporo-bazális és szubikuláris területek között. A temporális 
pólustól 2-4 cm távolságban egy körülbelül 2 cm-es területről 
tudtuk a legnagyobb amplitúdójú, és leggyorsabb válaszokat 
kiváltani. Ezt a „forró zónát” mind anterior mind posterior 
irányban olyan területek övezték, amikről progresszíven lassabb 
válaszokat nyertünk. Egy esetben ugyanakkor egy 3-4 cm-es 
területről nem tudtunk választ kiváltani. Ebben az esetben 
feltételezésünk szerint az a szalag elektróda a többihez képest 
laterálisabb elhelyezkedése állhatott a különbség hátterében.  
A gyors és magas amplitúdójú EP-ok, amelyeket a fent említett 
„forró zónából” váltottunk ki, nagyfokú szinkronitást mutattak a 
Sub-ban, ami a két regisztráló hely között kevesebb, mint 5ms 
látenciakülönbséget jelentett. A távolabbi stimulus helyekről ez a 
szinkronitás felbomlott és akár 45ms látenciakülönbség is 
előfordult.  
Jelentős magas frekvenciás oszcillációs (HFO) tevékenységet 
mértünk a kezdeti serkentési fázis alatt, amit HFO csökkenés 
követett a hullám alatt. Esetenként 2 vagy 3 frekvencia csúcs 
látszott. Egy a ripple tartományban 80-100 Hz körül, egy 150Hz 
körül, és két esetben egy csúcs a 200-250 Hz tartományban. 
Minden csúcs teljesítménye magasabb volt mind a spontán IIS –ok 
alatti hasonló csúcsoké. A lassabb és gyorsabb fodrok együttesen 
fordultak elő. 
Mindkét ripple aktivitáshoz CSD-t is regisztráltunk a Sub-ban. 
Mindkét oszcilláció alternáló áramnyelő-áramforrás párokból épült 
fel a sejtrétegben Az átmeneti zóna az áramnyelők és áramforrások 
között különbözött az EP lassú frekvenciás komponenseinek 
átmeneti zónájától, ami különböző szinaptikus kapcsolatok 
bevonódására utal. A gyors ripple 4-5 egymás melletti elektróda 
távolságban aktiválódott, ami kb. 1mm-es térbeli kiterjedést jelent. 
A gyors ripple aktivitás 5-6 teljes ciklusból épültek fel, ami 
megfelel a korábbi megfigyelésnek éber emberben.  
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Konklúziók 
Sikerült egy olyan módszert kifejlesztettünk, és leközöltünk, 
amellyel koregisztrálni tudtunk a helyi EEG aktivitást a 
szubikulum különböző hisztológiai rétegeivel altatott emberben in 
vivo. Ez  módszer segíthet nyújthat az állati epilepszia modellek és 
az emberi temporális lebeny epilepsziában részt vevő 
hippokampális neuronhálózatának aktivitásának 
összehasonlításában.  
A szubikulumban, altatott állapotban aktív, alkalmanként ritmikus, 
interiktális tüske (IIS) tevékenységet mértünk. A szubikuláris 
tüskék szoros időbeli egyezéssel jelentek meg a temporo-bazális 
területek felett is. A méréseink során többféle tüskegeneráló 
mechanizmust találtunk, ami komplex hálózati aktivitást sejtet a 
temporo-bazális és hippokampális területek között. Ez megerősíti a 
feltételezést, miszerint a szubikulum fontos szerepet játszik az 
epileptiform aktivitás, különböző kérgi területek közötti 
elosztásában. Az IIS-ok két fő típusát különböztettük meg. 
Mindkettő hasonlított a temporális lebeny epilepsziában ismert 
tüske-hullám morfológiájú IIS-okra. A tüske-hullám morfológia 
közös jellemző volt a kiváltott válaszok, és a kiváltott utókisülések 
esetében is. A gyakoribb 1-es Típusú IIS a sejtrétegben, a ritkább 
2-es Típus a dendritikus rétegben keletkezett. Korábbi vizsgálatok 
alapján az 1-es Típusú IIS korai depolarizációs áramának 
időbelisége alapján megfelelt a helyi serkentő kollaterálisok által 
közvetített gyors glutamaterg serkentő áramoknak. A 2-es Típusú 
IIS megjelenése halvány, de szignifikáns összefüggést mutatott a 
hippokampális szklerózis súlyosságával. A szubikulum minden 
vizsgálat kiterjedésében szinkron módon aktiválódott.  
A hullám fázisok alatt mért csökkent sejt-tüzelési ráta, és a hely 
kifelé irányuló áramok a sejtrétegben, aktív gátló mechanizmusok 
működésére utal a piramissejtek sejttesteinek környékén. Ez 
megerősíti azt a feltételezést, hogy azok a vissza -, és előrecsatoló 
gátlások, amiket rágcsálóban mutattak ki, emberi szubikulumban is 
jelen lehetnek. A hullámkomponens korai fázisának időbeli 
lefutása megfelelhet lokális GABA-erg gátlások aktiválódásának, 
míg a késői hiperpolarizáló komponensek valószínűleg más 
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szinaptikus és intrinszik membrán-áramok keverékéből adódhat, 
úgy, mint különböző káliumáramok, vagy akár diszfacilitáció.  
Az elektromos utókisülések a szubikulumban összetett 
megjelenésűek voltak, és mindkét típusú IIS egyes tulajdonságait 
magukon hordozták, azt sejtetve, hogy azok a lokális és a távoli 
neurális hálózatok, amik a rohamszerű aktivitás kialakításában 
vesznek részt, interiktálisan is aktívak ám sokkal szervezetlenebb 
módon.  
Az egyszeres kiváltott válaszok alkalmanként 5ms-nál rövidebb 
kezdeti látenciával jelentek meg a szubikulumban, ami mono-, és 
poliszinaptikus kapcsolatok meglétére utal a szubikulum és a 
temporo-bazális kérgi területek között. A kiváltott válaszok a Sub 
sejtrétegének különböző alrétegeiben jelentek meg először. A 
háttérben álló anatómiai kapcsolatok egyelőre ismeretlenek. A 
perforáns pályának megfelelő CSD aktivitás később, 9-22ms-os 
látenciával jelent meg a szubikulumban. Nem csak a válasz 
amplitúdója és látenciája, hanem a CSD mintája is függött a 
stimulus helyétől, és erősségétől, ami több aktív funkcionális pálya 
létére enged következtetni.  
A mért aktivitásokhoz kapcsolódóan jelentős mennyiségű ripple és 
gyors ripple aktivitást regisztráltunk a szubikulumban, melyek 
erőssége a spontán, kiváltott válasz, és kiváltott utókisülés 
sorrendben nőtt. Mindkét típusú ripple lokálisan a szubikulumban 
generálódott, és CSD aktivitást mutatott. Az 1-es típusú IIS-hoz 
kapcsolt magasfrekvenciás aktivitás erősebb volt, mint a 2-es 
típusúhoz kapcsolté, ami a különböző IIS-ok eltérő szerepére 
utalhat az epiletogenetikus folyamatban.  
Vizsgálataink elsőrendű jelentősége a részletes bepillantás az 
epilepsziás emberi hippokampusz működésébe, miközben annak 
funkcionális kapcsolatai megőrzöttek maradtak. Eredményeink 
alapján vizsgálhatóvá válhat a különböző IIS epileptogenezisben 
betöltött szerepe. Mindezek mentén az epilepsziás állatmodellek 
ellenőrizhetőkké válhatnak, az interiktális és iktális 
jellegzetességeiknek az emberéihez való hasonlóságuk alapján. A 
szubikulum szerepének részletes megismerésével esetleg 
szelektívebb sebészeti technikák is kidolgozhatókká válhatnak. 
Eredményeink pontos adatot szolgáltathatnak a forrás lokalizációs 
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számítások számára továbbfejlesztve a diagnosztikus pontosságot. 
Továbbá demonstráltuk, hogy új módszerekkel részletes, 
reprodukálható, és tudományos jelentőséggel bíró adatokhoz lehet 
jutni emberi mélyagyi struktúrákból is.  
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