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BEVEZETÉS 
 

A tremor valamely testrész akaratlan, ritmusos, oszcilláló mozgása. 

Különböző eredetű (mechanikus, reflex és centrális) oszcillációk 

eredőjeként jelenik meg. Alacsony amplitúdójú remegés minden egészséges 

embernél megfigyelhető, melyet fiziológiás tremornak nevezzük. A 

centrális és/vagy perifériás generátorok működészavara esetén patológiás 

tremor alakul ki. Mivel a különböző tremorok patomechanizmusa nem 

ismert, etiológiai vagy fiziológiai klasszifikáció nem lehetséges. Jelenleg a 

tremorok csoportosítása a klinikai észlelésen alapul, vagyis az 

anamnesztikus adatok, a tremor aktiválódásának körülményei, a frekvencia, 

az érintett testrész, és a neurológiai kórjelek alapján specifikus tremor-

szindrómákat különítünk el. A tremor-szindróma megállapítása képezi az 

alapját a további diagnosztikai és terápiás tevékenységnek. 

A két leggyakoribb tremorral járó betegség az esszenciális tremor (ET) 

és a Parkinson-kór (PK). A kardinális tünetek megjelenésekor a két 

betegség jól megkülönböztethető, azonban a kezdeti stádiumban az 

elkülönítés nehéz lehet. Nemzetközi felmérések szerint az ET diagnózisa az 

esetek harmadában, PK esetén az esetek negyedében téves. Mivel a betegek 

életkilátását a remegés lényegesen nem befolyásolja, általában benignus 

idegrendszeri betegségnek tartják, annak ellenére, hogy a tremorral élők 

életminősége súlyosan romlik. 
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CÉLKITŰZÉS 

 

Munkánk célja új, egy Magyarországon eddig nem használt 

mérőrendszer bevezetése volt a mozgászavarok vizsgálatára, valamint 

annak meghatározása, hogy a rendszer alkalmas-e klinikai körülmények 

között a különböző tremor szindrómák elkülönítésére. Eredményeink 

alapján tovább vizsgáltuk a Parkinsonos és esszenciális tremor amplitúdó-

frekvencia kapcsolatát és a tremor paraméterek szimmetriáját, valamint a 

motoros koordináció precizitását esszenciális tremorban. Vizsgáltuk 

remegést okozó gyógyszerek által kiváltott tremor és mozgászavar 

jellemzőit. 

 

MÓDSZEREK 

 

 Vizsgálataink során a tremort, a tartási instabilitást és a 

mozgásteljesítményt mértük a Tremor-Balance-Coordination Test System 

(CATSYS 2000 verzió, Danish Product Development Ltd., Snekkersten, 

Dánia) számítógépes tesztrendszerrel. 

 A tremort kétdimenziós mikro-akcelerométert tartalmzó ún. tremor 

toll segítségével regisztráltuk „tollfogó” ill. poszturális helyzetben 

kezdetben 8.2 s, majd 32.8 s ideig. A program a jel analóg-digitális 

átalakítását követően Fourier transzformációval frekvencia-teljesítmény 

spektrumot készít, és meghatározza a tremor inenzitását (TI: a gyorsulási 

adatok négyzetes átlaga, m/s2), a középfrekvenciát (CF: a teljesítménygörbe 

alatti terület felezőpontja, Hz), a frekvencia diszperziót (FD: a 

középfrekvencia körüli, a teljesítmény 66%-át tartalmazó frekvenciasá, Hz), 

valamint a harmonikus indexet (HI: a tremor szabályosságát egyszerű 

harmonikus rezgéshez hasonlító számérték). 
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 A tartási instabilitást egy súlypontingadozást érzékelő speciális 

mérleggel mértük, melyen a vizsgált személyek nyitott szemmel, összezárt 

lábfejjel álltak 1 percen keresztül. A tartási instabilitást a súlypontingadozás 

által kirajzolt terület nagyságával jellemeztük. 

 A gyors repetitív kéz- és ujjmozgások pontosságát érintésérzékelő 

dobbal vizsgáltuk. A vizsgálati személyek a számítógép által adott 

hangjelzés ritmusát a lehető legpontosabban követve a kezükben tartott 

dobbal pronációs-szupinációs mozgást végeztek, illetve annak felületén 

mutatóujjukkal doboltak. Lassú (1 Hz-es) és gyors (2.5 Hz-es) 

stimulusfrekvencia mellett a hangjelzések és az ütések között eltelt időt 

(ms) mértük. A ritmustartást az ütés és a sípszó közötti időtartamok 

szórásával jellemeztük. Gyorsuló sípszó mellett meghatároztuk ezen 

mozgások maximális frekvenciáját (MF). 

 A reakcióidőt random hangingerre végzett gombnyomásokból 

határoztuk meg. 

A statisztikai értékelést Statistica 6.0 programmal végeztük. A mérési 

adatok eloszlását Kolmogorov-Smirnov teszttel vizsgáltuk. Normális 

eloszlás esetén paraméteres eljárásokat használtunk, míg nem normális 

eloszlás esetén az adatokat logaritmikusan transzformáltuk vagy nem 

paraméteres eljárásokat alkalmaztunk.  A szignifikancia szintje minden 

esetben p<0.05 volt. 

 3



VIZSGÁLATOK 

 

1. Komplex tremorometria a tremor szindrómák vizsgálatában 

 

Első vizsgálatunk célja a CATSYS 2000 mérőrendszer magyarországi 

bevezetése volt, valamint annak meghatározása, hogy a rendszer alkalmas-e 

klinikai körülmények között a különböző tremor szindrómák elkülönítésére. 

A vizsgáló módszert korábban még nem alkalmazták klinikai neurológiai 

differenciál-diagnosztikai kérdések megválaszolására. 

 

Módszerek 

Tizennyolc egészséges, 39 Parkinson-kóros és 37 esszenciális tremoros 

személyt vizsgáltunk a CATSYS mérőrendszerben szereplő összes teszttel a 

gyártó által javasolt beállításokkal. A statisztikai értékelés során vizsgáltuk 

a csoportok közötti, ill. csoporton belül a jobb vs bal kéz, ill. a kevésbé vs 

erősebben remegő kéz értékei közötti különbségeket. 

 

Eredmények 

A tremorintenzitás az ET csoportban szignifikánsan magasabb volt a 

kontrollcsoporthoz képest. A jobb és bal oldal között egyik csoportban sem 

találtunk különbséget. A kevésbe vs erősebben remegő kéz értékei az ET 

betegek esetén szignifikánsan különböztek.  

A középfrekvencia és a frekvencia diszperzió nem különbözött 

szignifikánsan egyik betegcsoport esetén sem az egészségesekétől. A jobb 

és bal kéz adati között egyik csoportban sem találtunk különbséget. A 

kevésbé vs erősebben remegő kéz értékei a PK betegcsoportban 

szignifikánsan különböztek. 
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A harmonikus index a ET csoportban szignifikánsan magasabb volt a 

kontrollcsoporthoz képest. A jobb vs bal kéz és a kevésbe vs erősebben 

remegő kér értékei egyik csoportban sem különböztek szignifikánsan. 

A ritmustartás vizsgálata során a gyors frekvencia mellett végzett pronáció-

szupináció és a lassú frekvenciájú ujjdobolás szignifikánsan pontatlanabb 

volt mind az ET mind a PK betegek esetén az egészségesekhez viszonyítva. 

A gyors ritmusú ujjdobolás esetén a kontroll és ET csoport között találtunk 

szignifikáns különbséget. Mindkét mozgás maximális frekvenciája 

szignifikánsan alacsonyabb volt a PK csoportban a kontrollokhoz képest. A 

PK csoport reakcióideje szignifikánsan hosszabb volt, mint az egészséges 

személyeké.  

A tartási instabilitás vizsgálatára használt súlypontingadozási terület az ET 

csoportban mutatkozott szignifikánsan nagyobbnak a kontrollcsoporthoz 

képest. 

 

Megbeszélés 

Kontroll csoportunk adatai megegyeztek a nagy számú egészséges 

populáció irodalomban közölt eredményeivel, ami méréseink 

megbízhatóságát igazolja. Vizsgálataink arra utalnak, hogy a tremor 

egyszerű fizikai jellemzői (TI, KF, FD és HI), a betegcsoportok adatainak 

átfedése miatt, önmagukban nem elégségesek a tremor típusának 

meghatározására. Az alábbi megfigyelések azonban a differenciáldiagnózis 

szempontjából értékesek lehetnek: 1. a szimmetrikusnak tartott ET-ban 

aszimmetrikus tremorintenzitást észleltünk szimmetrikus frekvenciafüggő 

tremor paraméterek mellett, míg Parkinson tremor esetén jelentős 

oldalkülönbséget észleltünk minden jellemző esetén. 2. a ritmustartó 

képesség és a ritmusos mozgások nemcsak PK-ban, hanem ET-ban is 
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károsodnak. A tartási instabilitás mérése, az általunk alkalmazott vizsgálati 

helyzetben, nem nyújt segítséget az ET és a PK elkülönítésében. 

2. A tremor paraméterek oldalkülönbségének vizsgálata Parkinson-

kórban és esszenciális tremorban 

Régóta ismert klinikai tapasztalat, hogy Parkinson-kórban a tremor 

aszimmetrikus. Az esszenciális tremort sokáig szimmetrikus betegségnek 

tartották, azonban újabb vizsgálatok kimutatták, hogy az intenzitásbeli 

oldalkülönbség az esszenciális tremor alapvető jellemzője. Bár a tremort 

létrehozó oszcilláló rendszereket frekvencia-amplitúdó kapcsolt 

rendszerekként tartják számon, mindeddig nem vizsgálták, hogy a 

Parkinson- és esszenciális tremorban megfigyelhető amplitúdó 

aszimmetriához társul-e a frekvencia aszimmetriája. A tanulmányok 

többségében csak az egyik kéz remegését vizsgálták, vagy az adatokat 

jobb/bal, domináns/nem domináns oldal szerint csoportosították, 

függetlenül attól, hogy a betegség melyik oldalt érintette erősebben. 

Vizsgálatunk célja a Parkinsonos és esszenciális tremor amplitúdó-

frekvencia kapcsolatának leírása és a tremor paraméterek szimmetriájának 

vizsgálata volt. Az eredmények megismerése segíthet a két leggyakoribb 

tremor szindróma elkülönítésében, valamint a tremor-generátorokról is 

újabb adatokat szolgálhat. 

 

Módszerek 

A vizsgálatokat 37 egészséges, 48 Parkinson-kórban és 47 esszenciális 

tremorban szenvedő személyen végeztük el, akik a korábbi vizsgálatainkban 

nem vettek részt. A mérőrendszer beállításait előző vizsgálatunk 

tapasztalatai alapján módosítottuk. A tremorintenzitást, a középfrekvenciát 
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és a frekvencia diszperziót értékeltük. A statisztikai értékelést az adatok 

három különböző csoportosításával végeztük el: 1. két kéz adatait 

összevonva, 2. jobb és bal oldal szerint, 3. az erősebben és a kevésbé 

remegő oldal szerint (a mért tremorintenzitás alapján). Vizsgáltuk a fenti 

jellemzőket az ET és PK betegek két alcsoportjában: „A”: normális 

tremorintenzitású betegek (TI<kontroll csoport átlaga+1SD; nPK=22, 

nET=7); „B”: aszimmetrikus tremoramplitúdójú betegek (a két kéz közötti 

tremorintenzitás különbsége nagyobb, mint a kontroll csoport átlaga+1SD; 

nPK=21, nET=32). A tremorintenzitás és a középfrekvencia kapcsolatának 

leírására regresszió analízist végeztünk az elmozdulás és a középfrekvencia 

10-es alapú logaritmusa között. 

 

Eredmények 

A két kéz adatait összevonva a tremorintenzitás az ET csoportban 

szignifikánsan magasabb volt a kontroll és PK csoporthoz képest. A 

Parkinsonos és az egészséges csoport értéke nem különbözött 

szignifikánsan. A jobb és bal kéz értékeit csoportosítva nem kaptunk 

szignifikáns különbséget a két oldal között egyik csoportban sem. A 

remegés erőssége szerint csoportosítva az adatokat, szignifikáns 

különbséget kaptunk a Parkinsonos és az ET csoport esetén az erősebben és 

a kevésbé remegő oldal között. Az egészségeseknél nem találtunk 

oldalkülönbséget. A PK csoport kevésbé remegő oldalának átlagos 

tremorintenzitása nem különbözött szignifikánsan a kontrollcsoportétól. Az 

„A” alcsoportban a szignifikáns oldalkülönbséget kaptunk az erősebben és a 

kevésbé remegő oldal között mindkét betegcsoportban. A „B” alcsoportban, 

a szelekciós kritériumoknak megfelelően szignifikáns különbséget találtunk 

a két kéz között mind ET, mind PK esetén. 
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A középfrekvencia és a frekvencia diszperzió esetén a két kéz adatait 

összevonva mindkét betegcsoportban szignifikánsan alacsonyabb értéket 

kaptunk a kontroll csoporthoz képest, valamint a Parkinsonos és az ET 

csoport értékei között. A jobb/bal kéz szerinti felosztásban nem találtunk 

szignifikáns eltérést az oldalak között egyik csoportban sem. A remegés 

erőssége szerint csoportosítva az értékeket szignifikáns különbséget 

kaptunk a PK csoportban az erősebben és a kevésbé remegő kéz értékei 

között, míg a kontroll és ET csoportban a változókat szimmetrikusnak 

találtuk. A normál tremorintenzitású alcsoportban a KF és FD hasonló volt 

az ET csoportban a két oldalon, míg a Parkinsonos csoportban szignifikáns 

különbséget találtunk a két oldal között. A „B” alcsoportban a nagy 

tremorintenzitás-különbség ellenére az ET csoportban KF és FD nem 

különbözött szignifikánsan a két oldalon, szemben a PK csoport értékeivel. 

Erős fordított lineáris korrelációt találtunk a kontroll és a PK 

csoportban mind az erősebben, mind a kevésbé remegő oldalon az 

elmozdulás és a középfrekvencia 10-es alapú logaritmusa között. Az ET 

csoportban ilyen korrelációt csak az erősebben remegő kézen találtunk, míg 

a kevésbé remegő kézen az intenzitás és a frekvencia között nem találtunk 

összefüggést. 

 

Megbeszélés 

Méréseink alapján mind a Parkinsonos, mind az esszenciális tremor 

intenzitását tekintve aszimmetrikus. Szimmetrikusan csökkent KF és FD 

esszenciális tremorra, míg aszimmetrikus változásuk Parkinson-tremorra 

utal, függetlenül a tremorintenzitás két oldal közötti különbségétől. Az 

alacsony tremorintenzitású alcsoportban szignifikáns különbséget találtunk 

az erősebben és a kevésbé remegő kéz intenzitása között mindkét 

betegcsoportban. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a patológiás 
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tremor-generátorok már a betegség korai stádiumában működésbe lépnek, 

amikor még nincs szemmel látható kézremegés. Fentiek alapján alacsony 

KF és FD kóros tremorra utal, akkor is, ha a tremorintenzitás alacsony. A 

Parkinson-tremor frekvenciájában megfigyelhető jelentős oldalkülönbség 

azt sugallja, hogy Parkinson-kór esetén két, egymástól relatíve függetlenül 

működő tremorgenerátor kör feltételezhető. Az ET csoportban talált, 

jelentős oldalkülönbséget mutató tremorintenzitás ellenére is szimmetrikus 

KF és FD értékek a két féltekében összekapcsolt generátorok működésével 

magyarázhatók. Bebizonyítottuk, hogy a két kézen mért adatokat statisztikai 

feldolgozás során az oldalak érintettsége szerint kell csoportosítani, nem 

jobb és bal oldal szerint. 

 

3. A mozgáskoordináció vizsgálata esszenciális tremorban 

 

Az esszenciális tremor patomechanizmusa ismeretlen. Irodalmi adatok 

alapján valószínű, hogy a cerebellum részt vesz az ET generálásában. 

Régóta feltételezik, hogy a kisagynak szerepe van a külső szignálok által 

vezetett repetitív mozgások szabályozásában, így ET-ban feltételezhető a 

gyors repetitív mozgások szabályozásának zavara. Hipotézisünk tesztelése 

érdekében külső szignál által vezetett alternáló kéz- és ujjmozgások 

variabilitását és maximális frekvenciáját vizsgálatuk ET betegeken és 

egészséges személyeken. 
 

Módszerek 

41 egészséges és 34 esszenciális tremorban szenvedő személynél vizsgáltuk 

a CATSYS rendszerrel a tremor intenzitását és középfrekvenciáját. A 

motoros koordinációt a lassú és gyors stimulusfrekvencia mellett végzett 
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pronáció-szupináció és ujjdobolás pontosságával, valamint ezen mozgások 

maximális frekvenciájával jellemeztük. 

 

Eredmények 

A ritmustartás és a maximális frekvencia sem a jobb és bal oldal, sem az 

erősebben és a kevésbé remegő oldal esetén nem különbözött szignifikánsan 

egyik csoportban sem, ezért az erősebben remegő oldal adatait elemeztük. 

Pronáció-szupináció esetén az 1 Hz-es, lassú szignál mellett végzett mozgás 

pontossága nem különbözött a két csoportban, míg a 2.5 Hz-es, gyors 

szignált követő mozgás szignifikánsan pontatlanabb volt az ET csoportban 

az egészségesekhez képest. A kontroll csoport esetén szignifikánsan 

pontosabb volt a gyors stimulusfrekvencia mellett végzett mozgás a 

lassúhoz viszonyítva. Az ET csoportban a gyors mozgás ritmustartása 

pontatlanabb volt a lassúhoz képest, de a különbség nem szignifikáns. A 

maximális frekvencia szignifikánsan alacsonyabb volt az ET csoportban.  

Az ujjmozgások ritmustartása mindkét stimulusfrekvencia mellett 

szignifikánsan rosszabb volt az ET csoportban az egészségesekhez képest. 

Az ET csoportban a gyors szignál mellett végzett ujjdobolás szignifikánsan 

pontatlanabb volt a lassúhoz viszonyítva. A kontroll csoportban a gyors 

frekvenciájú ujjdobolás pontosabb volt a lassúhoz viszonyítva, de a 

különbség nem szignifikáns. A maximális frekvencia szignifikánsan 

magasabb volt az egészségesekben az ET betegekhez képest. 

A ritmustartási tesztek és a tremorintenzitás, valamint a középfrekvencia 

értékei között gyenge korrelációt találtunk. Nem korreláltak a maximális 

frekvencia és a ritmustartási tesztek  eredményei sem. 

 

Megbeszélés 
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Eredményeink azt igazolják, hogy az esszenciális tremoros betegek 

nem képesek gyors repetitív kéz- és ujjmozgásaikat külső szignállal 

szinkronizálni sem lassú, sem gyors stimulusfrekvencia mellett. Irodalmi 

adatok alapján a belső ritmusgenerátor két különböző működési módja 

feltételezhető: a 2 Hz alatti repetitív mozgások esetén minden motoros 

esemény külön-külön szabályozott, míg 2 Hz feletti frekvenciánál a 

repetitív mozgások programszerű kontrollja lép működésbe. Az általunk 

vizsgált egészséges személyek pontosabban végezték mind a pronáció-

szupinációt, mind az ujjdobolást gyors stimulusfrekvencia mellett, mint 

lassú szignál esetén. Az ET betegek amellett, hogy pontatlanabbul végezték 

a repetitív mozgásokat, teljesítményük az egészségesekkel ellentétben nem 

javult, hanem tovább romlott gyors stimulusfrekvencia mellett. Ez nem 

magyarázható a mozgás kivitelezésének zavarával, mivel az ET csoportban 

ezen mozgások maximális frekvenciája jóval nagyobb volt, mint a gyors 

szignál frekvenciája (2.5 Hz), valamint a MF és a ritmustartási tesztek 

eredményei nem korreláltak egymással. Ezek alapján arra 

következtethetünk, hogy esszenciális tremorban nemcsak a külső szignál 

által vezetett mozgások időzítése, hanem a lassú és gyors működési mód 

közötti váltás is károsodott. 

Eredményeink azt mutatják, hogy nincs szoros összefüggés a 

ritmustartó képesség és a tremor jellemzői között. Ez arra utal, hogy a 

repetitív mozgások időzítésének zavarát nem a mozgás és a tremor 

interferenciája okozza, hanem a centrális ritmusgenerátor károsodásának 

következménye. Valószínű továbbá, hogy a ritmustartás zavaráért felelős 

rendszer nem része a tremorgenerátor körnek. Ez alátámasztja azt az 

elképzelést, miszerint az ET nem monoszimptómás betegség, hanem több 

különböző funkcionális rendszert érintő komplex betegség. 
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4. Valproát által kiváltott tremor és mozgászavar vizsgálata 

 

Bár az elmúlt évtizedekben számos új állatkísérletes tremor 

modellt hoztak létre, valamennyi csak korlátozott értékű az emberi tremorok 

eredetének vizsgálatában. Ezért különösen fontos minden olyan humán 

vizsgálat, amely nem invazív módon ad lehetőséget a tremorok 

keletkezésének megismerésére. A tremor jellemzőinek vizsgálata remegést 

okozó gyógyszereket szedő betegeken a tremorok patomechanizmusának 

feltárását segítheti. 

 Jelen vizsgálatunkban valproát (VPA) monoterápiában részesülő 

epilepsziás betegek tremorát és ritmustartási képességét vizsgáltuk, akiknél 

neurológiai vizsgálattal nem találtunk sem kézremegést, sem mozgászavart. 

Célunk a VPA által létrehozott szubklinikus eltérések vizsgálata volt. 

 

Módszerek 

Vizsgálatunk során 15 valproát monoterápiában részesülő epilepsziás beteg 

és 14 egészséges személy tremorát és ritmustartási képességét mértük. 
 

Eredmények 

Egyik tremorparaméter esetén sem találtunk szignifikáns különbséget a két 

csoport között. Az 1 Hz széles frekvenciasávokra eső teljesítmények 

elemzésekor azt találtuk, hogy a VPA csoportban szignifikánsan magasabb 

teljesítmény jut a 2-3, 3-4, 5-6, valamit a 6-7 Hz közötti sávokra, a többi 

tartományban nem találtunk eltérést. 

A pronáció-szupináció és az ujjdobolás ritmustartása szignifikánsan 

pontatlanabb volt a VPA csoportban a kontroll csoporthoz képest. A MF 

mindkét mozgás esetén szignifikánsan alacsonyabb volt a VPA csoportban 

az egészségesekhez viszonyítva. 
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Megbeszélés 

Vizsgálatunkkal kimutattuk, hogy a tartós VPA kezelés befolyásolja a 

tremor generátorok működését és a ritmusos mozgásokat olyan 

személyeknél is, akiknél neurológiai vizsgálattal nem tapasztalható 

mozgászavar. 

Bár a VPA csoport tremorintenzitása és középfrekvenciája a fiziológiás 

tartományba esett, a teljesítményspektrum részletes elemzése szignifikáns 

teljesítményemelkedést mutatott a 2-4 és 5-7 Hz közötti tartományban. 

Ismert, hogy 5 Hz alatti tremor szinte kizárólag a cerebelláris kapcsolatokat 

érintő károsodások esetén fordul elő, míg az 5-7 Hz közötti tremor a bazális 

ganglionok működészavarára utal. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy a 

tartós VPA terápia legalább két rendszer, a cerebelláris és a bazális ganglion 

kör befolyásolásával okozhat tremort.  

A ritmusos kéz- és ujjmozgások vizsgálatakor szignifikánsan 

pontatlanabb mozgást találtunk a VPA csoportban az egészségesekhez 

képest. Ismert, hogy cerebelláris károsodás megnöveli az ritmusos 

mozgások időbeli variabilitását. Hasonló jelenséget Parkinson-kóros 

betegeknél is leírtak, ami alapján feltételezik, hogy a bazális ganglionoknak 

szerepük van a finom mozgások időzítésének szabályozásában. Ezekből 

arra következtethetünk, hogy a VPA csoportban talált ritmustartási zavar a 

cerebellum és a bazális ganglionok működészavarára vezethető vissza. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A tremor valamely testrész ritmusos, akaratlan oszcilláló mozgása. A 

leggyakoribb tremorral járó betegségek az esszenciális tremor és a 
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Parkinson-kór. A két betegség elkülönítése kezdeti stádiumban nehéz lehet. 

Mindkét betegség patomechanizmusa tisztázatlan. 

 Első vizsgálatunkkal új, Magyarországon még nem használt 

tesztrendszert (CATSYS 2000) vezettünk be, mely a tremor jellemzőin 

kívül a tartási instabilitás, reakcióidő és a gyors repetitív kézmozgások 

ritmustartásának mérését is lehetővé teszi. Az általunk egészségeseken mért 

adatok megfeleltek a nemzetközileg elfogadott standard értékeknek. Először 

mutattuk ki, hogy alacsony középfrekvencia és szűk frekvencia diszperzió 

kóros tremorra utal akkor is, ha a tremorintenzitás alacsony. Ez lehetővé 

teszi a patológiás tremorok korai elkülönítését a fiziológiás tremortól. 

Második munkánkban a PK és ET amplitúdó-frekvencia kapcsolatát és a 

tremor paraméterek szimmetriáját vizsgálatuk. Kimutattuk, hogy 

szimmetrikusan csökkent frekvenciafüggő jellemzők ET-ra, míg 

aszimmetrikus változásuk PK-ra utal, függetlenül a tremorintenzitás két 

oldal közötti különbségétől. Először mutattunk rá a tremor kétoldali 

mérésének fontosságára, mivel a jellemzők oldalkülönbsége fontos 

differenciáldiagnosztikai szempont. Bebizonyítottuk, hogy fontos a két 

kézen mért adatokat az oldalak érintettsége szerint csoportosítani, mivel a 

jobb/bal, domináns/nem domináns felosztás nem teszi lehetővé a tünetek 

oldaliságával összefüggő eltérések statisztikai kimutatását. 

Harmadik munkánkban igazoltuk, hogy esszenciális tremoros 

betegeknél károsodott a repetitív mozgások időzítése, valamint a lassú és 

gyors mozgások kétféle szabályozási módja közötti váltás, amit nem a 

mozgás és a tremor interferenciája okoz, hanem a centrális ritmusgenerátor 

károsodásának következménye. 

Negyedik vizsgálatunkkal kimutattuk, hogy a tartós valproát kezelés 

befolyásolja a tremor generátorok működését és a ritmusos mozgásokat 

olyan személyeknél is, akiknél neurológiai vizsgálattal nem tapasztalható 

 14



mozgászavar. Adataink arra utalnak, hogy a VPA a bazális ganglionok és a 

cerebellum GABA rendszerén keresztül fejti ki mozgászavart okozó hatását. 
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