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1. Bevezetés 

A szemmozgások vizsgálatáról már a XVIII. századból találunk 

adatokat. Az 1900-as évek közepétől az elektrofiziológiai és képalkotó 

vizsgálómódszerek használata újabb lehetőségeket nyitott a szemmozgások 

idegrendszeri szabályozásának kutatásában. A gerincesek szemmozgásának 

szabályozása a környezethez alkalmazkodást szolgálja és az élet fenn-

tartásához szükséges figyelmi funkciókkal együtt alakultak ki. Két 

alaptípust különböztetünk meg. Az egyik azért szükséges, hogy képesek 

legyünk tekintetünket egy új tárgyra vinni, míg a másik típus az új, 

számunkra aktuálisan érdekes tárgy képét rögzíti fixálással és lassú, követő 

szemmozgással. Az első típusba a gyors szemmozgások, az ún. saccadok, a 

második csoportba a lassú követés foveális (smooth pursuit eye movement – 

SPEM) és teljes látóteret érintő típusa, azaz az optokinetikus nystagmus 

(OKN), a vetibulo-ocularis reflex (VOR) és az oculocephalicus reflex lassú 

fázisa sorolható. 

A saccadok gyors szemmozgások, melyek segítségével a foveára eső 

képet változtathatjuk. Az eltérő szabályozó mechanizmus alapján különböző 

saccad típusokat különíthetünk el. Az akaratlagos saccadokat belső indíték 

vezérli, pl. egy hosszabb ideje hallott hang forrásának megtekintése vagy 

egy tárgy keresése a környező térben. Az akaratlagos saccadokat a motivá-

ció és a memóriafolyamatok mellett a kognitív működések is szabályozzák. 

A reflexes saccadok külső inger, pl. hirtelen hang, tactilis inger stb. hatására 

alakulnak ki. A retina perifériás részén hirtelen megjelenő kép által kiváltott 

vizuálisan vezérelt reflexes saccadot prosaccadnak hívjuk. A nystagmusok 

gyors fázisa, mely a bulbust eredeti helyzetébe állítja vissza, szintén saccad. 

A lassú követés (SPEM), az érdeklődés tárgyának képét rögzíti a foveán. A 

foveális SPEM akkor működik, ha egy kis tárgy lassan mozog. Az OKN 
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lassú fázisa stabil fejhelyzetben, a környezet mozgásának ingerére alakul ki, 

míg a VOR lassú fázisa a fej vagy a test mozgása közben. A természetben a 

két rendszer egymást kiegészítve segít a kép stabilizálásában. 

A szemmozgásokat szabályozó neuronhálózat perifériás részét az 

agytörzsi agyidegmagok képezik, a központi, supranuclearis rész a 

rostralisabb struktúrákból áll. Az elülső corticalis területek a frontalis 

tekintésközpont (FEF - Brodmann (Br) 8), a szupplementer tekintésközpont 

(SEF - Br 6aβ) és a dorsolateralis praefrontalis kéreg (DLPFC - Br 46). A 

FEF az akaratlagos saccadok szabályozásában tölt be fontos szerepet, míg a 

reflexes saccadok irányítását főként a PEF végzi. A szabályozást a mozgás 

irányával contralateralis kéregterületek végzik. Az elülső kérgi területek 

között reciprok kapcsolat van és mindhárom terület a colliculus superiorok 

és az agytörzs praemotor struktúrái felé projiciál. A hátsó corticalis 

területek a parietalis tekintésközpont (PEF - Br 39, 40), a középső 

temporalis tekervény (MT - Br 19, 37) és a felső temporalis tekervény 

medialis része (MST - MT-vel szomszédos kéregterület). A PEF a saccadok 

szabályozásán kívül a vizuális figyelem koordinálásában is részt vesz, míg a 

temporalis területek (MT, MST) elsősorban a mozgásérzékelés során 

aktívak. A thalamus, a basalis ganglionok, az agytörzs és a cerebellum részt 

vesz a szemmozgások irányításában. Számos megfigyelés bizonyítja, hogy a 

thalamus paramedialis területének léziója vertikális tekintésbénulást okoz, a 

horizontális szemmozgások is károsodnak. A basalis ganglionok a 

saccadszervezésben játszanak szerepet, a cerebellum az adaptációs 

mechanizmusok szolgálatában áll. Az agytörzsi saccadgenerátor neuron-

csoport a pontomedullaris és a mesencephalicus formatio reticularisban 

található. Feladata a szemmozgásokat indító praemotoros parancs 

generálása a felsőbbszintű szabályozó struktúrák irányítása alatt. 



 4 

 A saccadok szabályozásában több leszálló pálya vesz részt. Ezek 

főként az elülső corticalis területekről futnak az agytörzsi praemotor 

sejtekhez és a hídi tekintésközponthoz. A lassú követő mozgások pályája a 

primer látókéregből (Br 17) az azonos oldali MT, majd az azonos és az 

ellenoldali MST és FEF érintésével, a hídon át, az ellenoldali vestibulo-

cerebellumba, végül a vestibularis magokon keresztül az oculomotor 

magokba vezet. 

 Az OKN oculomotor reflex, mely a látótér egészének vagy egy 

elemének mozgási ingerére alakul ki, hatására a mozgó tárgy képe 

stabilizálódik a retinán. Az OKN számos központi idegrendszeri szerkezet 

együttes működésének eredménye, a SPEM pályája és az agytörzsi 

saccadgenerátor sejtek hozzák létre. A humán OKN mechanizmusa nem 

ismert részleteiben. A klinikai és az elektrofiziológiai megfigyelések 

alapján két különböző OKN-típus létezik. A "look"-OKN a corticalis vagy 

attentív típus, amely a fovealis stimulálás hatására akaratlagos követő 

mechanizmus révén. Az OKN másik típusa, a "stare"-OKN, a subcorticalis, 

inattentív típus akkor jön létre, ha a retina perifériás területeit stimuláljuk 

alacsony figyelmi szintű emberben. Ha a vizsgálati személy a stimulációs 

mező közepére "bámul" anélkül, hogy figyelmét lekötné a mozgó minta, a 

subcorticalis OKN alakul ki. Gyakori, hogy a corticalis és subcorticalis 

típus alternálva jelenik meg. Azok a stimulusok, melyek befolyásolják az 

arousalt és/vagy a vizuális figyelmi szintet, mind a corticalis mind a 

subcorticalis OKN-re hatással vannak. 

 Már az 1930-as években felismerték, hogy a vizuális információ-

feldolgozás megváltoztatja a skalp EEG háttértevékenységét. Később azt 

találták, hogy a mozgás és a szenzoros ingerek rövid ideig tartó aktivitás-

változást generál a neurális hálózatban, amely módosítja az agykéreg bio-

elektromos működését. Ezeket az átmeneti változásokat eseményfüggő 
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válaszoknak nevezték el. Az eseményfüggő válaszok során az EEG teljesít-

ménye valamely frekvenciatartományban nő vagy csökken, eseményfüggő 

szinkronizáció vagy deszinkronizáció (event-related synchronisation, ERS 

vagy desynchronisation, ERD) alakul ki. Az utóbbi évtizedekben az akarat-

lagos mozgásokhoz kapcsolható EEG jelenségek három típusát azonosítot-

ták: (1) alfa és beta ERD a mozgás megjelenése előtt a contralateralis 

félteke felett; (2) kétoldali szimmetrikus alfa és beta ERD a mozgás kivite-

lezése alatt; és (3) eseményfüggő beta szinkronizáció az ellenoldali kéreg-

területek felett a mozgás befejezését követően (post movement beta 

synchronisation - PMBS). A PMBS az akaratlagos mozgást követően 300-

1500 ms múlva jelenik meg bilateralisan, de nagyobb amplitúdóval az 

ellenoldali primer motoros kéreg felett. A PMBS nemcsak az akaratlagos, 

de a passzív mozgások után is kialakul, valamint szenzoros ingerlést és a 

mozgás elképzelését követően is. A PMBS mechanizmusa még nem ismert 

pontosan. A PMBS először a középvonalban mérhető, ezért felmerül, hogy 

a szupplementer motoros areából ered. Koherenciavizsgálatok alapján a két 

féltekében egymástól függetlenül keletkezik. Az akaratlagos mozgást 

követő 500-1000 ms-ban, amikor a PMBS megjelenik, a motoros kéreg 

transcranialis mágneses ingerelhetősége lecsökkent. Utóbbi alapján feltéte-

lezhető, hogy a PMBS vagy az információfeldolgozás miatt megnövekedett 

neuronalis aktivitást, vagy a szomatomotor cortex ún. “tétlen" vagy 

"szünetelő” („idling”) állapotát tükrözi. Számos megfigyelés arra utal, hogy 

a PMBS összetett mozgássorok kivitelezése során az egyes elemi részek 

után nem alakul ki, csupán a tervezett mozgásfolyamat teljes befejezését 

követően. 

 A PMBS-kutatások elsősorban egészséges emberek kéz-, ujj- és 

lábmozgására irányultak, valamint Parkinson-betegségben jellemezték. A 

reflexes mozgásokat követő PMBS-ről nincsenek irodalmi adatok. A 
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szemmozgások alatti EEG változásokat, illetve a szemmozgásokat követő 

PMBS-t korábban szintén nem vizsgálták. 

 A klasszikus felfogás szerint a figyelmi és oculomotor folyamatok 

az alfa tevékenység megszűnésével és párhuzamosan megjelenő beta, 

gamma szinkronizációval járnak. Fordítva, a figyelem elterelése növeli az 

EEG occipitalis kéreg feletti alfa aktivitását. A theta aktivitás felső és az 

alfa alsó tartományának deszinkronizációja a figyelmi folyamatok növeke-

dését ("expectancy") jelzi, míg a magasabb sáv a szenzoros szemantikus 

feldolgozást igénylő feladatokra reagál. Az elmúlt fél évszázadban számos 

megfigyelés támasztotta alá a paradox alfa szinkronizáció jelenségét. A 

magas vizuális figyelmi szintet igénylő oculomotoros feladatnál a hátsó 

területi alfa aktivitás növekszik. 

 

2. Célkitűzés 

 A szemmozgásokat szabályozásában az agytörzs, a kisagy, a törzs-

dúcok, thalamus és az agykéreg is részt vesz, ezek működésére szenzoros és 

kognitív rendszerek is hatást gyakorolnak. A vizuális figyelemmel kapcso-

latos reflexes és akaratlagos mozgások, pl. a saccadok és a tekintés szabá-

lyozása az integrált rendszerek bonyolultsága miatt jelenleg is kutatás 

tárgya. Ezen hálózatok jelentős része az agykéreg specifikus területein 

helyezkedik el, melyek működése noninvazív módszerekkel vizsgálható. 

 Vizsgálataink egyik célkitűzése az volt, hogy definiáljuk a sacca-

dok és az OKN alatt megjelenő EEG változásokat az alfa és beta frek-

venciatartományban. Másrészt a szemmozgások és az EEG változások 

összefüggésének elemzésével kivántuk meghatározni a különböző szem-

mozgások során aktivált agykérgi területeket. Két vizsgálatot végeztünk: 
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 „A” vizsgálat: A vázizmok működését követő PMBS mérése ismert, de 

szemmozgásokra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Vizsgála-

tunkban arra kerestük a választ, hogy vajon egyszerű és/vagy összetett 

szemmozgások (saccadsor) után is megjelenik-e a beta szinkronizáció, és ha 

igen, akkor milyen jellegzetességei vannak. 

 „B” vizsgálat: Az OKN fiziológiás összetett szemmozgás, mely 

számos kérgi és subcorticalis pályarendszer együttműködésének eredménye. 

Az OKN kialakulásának megismerése segítheti a komplex szemmozgások 

mechanizmusainak feltárását. Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy 

milyen EEG változások kísérik az OKN indulását, ill. fenntartását. 

 

3. Módszerek 

3.1 „A” vizsgálat 

3.1.1 Vizsgálati alanyok és a saccad feladat 

Hat egészséges, jobbkezes önkéntest vizsgáltunk. A saccad feladatot egy 

képernyőre vetített fehér koronggal stimuláltuk az ún. “standard kiszámítha-

tatlan feladat” protokolljának megfelelően. A vizsgálat elején a korong a 

képernyő közepén jelent meg, majd hirtelen, véletlenszerűen a képernyő 

jobb vagy bal szélére ugrott. 3.1±0.1 s-mal ezután a fehér korong vissza-

ugrott a képernyő közepére 12 s időtartamra, ez volt a nyugalmi periódus. A 

nyugalmi szakasz után egy újabb összetett saccadsor indult el. Egy teszt-

blokk 60 összetett saccadsorból állt, 30 saccadsor jobbra, 30 balra irányult, 

véletlenszerűen rendezve. Minden tesztblokk között 10 perc pihenőt 

tartottunk. 
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3.1.2 EEG és electro-oculographia (EOG) regisztrálás 

A jobb szem horizontális és vertikális mozgásait EOG-val regisztráltuk. Az 

EOG-val párhuzamosan regisztráltuk az EEG-t. A felvételek készítése során 

három különböző markerrel jelöltük a fehér korong képernyő közepén, jobb 

vagy bal szélén megjelenésének időpontját. 

3.1.3 Adatelemzés  

A digitalizált EEG-t „offline” elemeztük a szemmozgási műtermékek 

korrekcióját követően. A saccad latencia a korong új pozícióban történő 

megjelenésének időpontja és az EOG-val regisztrált szemmozgás kezdete 

közötti időtartam volt. Mindegyik feladatsornál megjelöltük a második 

saccad befejezését, és az ezt az időpontot megelőző 6 s-os, ill. az ezt követő 

3 s-os EEG szakasz teljesítmény spektrumanalízisét végeztük el. Az idő-

frekvencia-teljesítmény felszínábra alapján meghatároztuk a 15 és 30 Hz 

közötti tartományban a reaktív beta frekvenciát (most reactive beta 

frequency; MRBF). Kiszámítottuk az ún. relatív teljesítményváltozást 

(power%) a következő összefüggés alapján: Power% =(A-R)/Rx100, 

amelyben "A" az abszolút teljesítmény az adott időpontban, "R" pedig a 

referenciaintervallum átlagos teljesítménye. A referenciaintervallum a 

második saccad befejezése előtti 6 s-os szakasz első másodperce volt. A 

referenciaintervallum átlagos power%-a a definíció alapján „0%”. Az inter-

saccadikus beta power%-csúcs a legmagasabb power% érték az első saccad 

befejezése és a második saccad elindulása közötti szakaszban. A PMBS-t a 

szemmozgás befejezése utáni legmagasabb power% értékként határoztuk 

meg. A PMBS latenciája, azaz a szemmozgás befejezése és a maximális 

beta teljesítmény megjelenése között eltelt idő, nagymértékű intra- és 

interindividuális eltérést mutatott, így egy korábban publikált módszer 

alapján az intersaccadikus és a postsaccadikus periódus maximális power% 
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értékeit átlagoltuk. Minden vizsgálati személy esetén az FC1 és FC2 

elektródapozíciókon mért 15-15 szakasz PMBS értékeinek átlagát 

elemeztük.  

3.1.4 Statisztikai elemzés 

A statisztikai analízist ismételt méréses ANOVA teszttel végeztük három 

faktor (IRÁNY: jobbra vagy balra, ELEKTRÓDA: FC1 vagy FC2, valamint 

a PERIÓDUS: referenciaszakasz, intersaccadikus vagy postsaccadikus 

(PMBS) szakasz) figyelembevételével, ezt követően Newman-Keuls post 

hoc elemzést készítettünk. A PERIÓDUS hatásának elemzéséhez a 

referenciaszakasz átlagos és maximum power% értékeit egyaránt, valamint 

az intersaccadikus és postsaccadikus szakasz maximum power% értékeit 

használtuk fel. Statisztikailag szignifikáns eredmény esetén Bonferroni-féle 

p-érték korrekciót végeztünk. 

3.2 „B” vizsgálat 

3.2.1 Vizsgálati alanyok és az OKN stimulálása 

Tíz egészséges önkéntes, jobbkezes fiatalt vizsgáltunk. Az OKN-t 30°/s-os 

sebességgel, horizontálisan mozgó komputerizált forgódobbal váltottuk ki. 

A vizsgálati alanyokat felszólítottuk, hogy „nézzenek a vetítővászon köze-

pére anélkül, hogy tudatosan követnék a sávokat”, ennek következtében 

dominálóan subcorticalis OKN-t váltottunk ki. Egy-egy stimulálási szakasz 

120 s-ig tartott, melyet kétszer-kétszer ismételtünk. A mérések között 10 

perc pihenőt tartottunk. 

3.2.2 EEG és OKN regisztrálás 

A szemmozgásokat standard EOG-val regisztráltuk. Ezzel párhuzamosan az 

EEG-t regisztráltuk. Az analóg EEG-jeleket digitalizáltuk. A felvételeket 

ocularis korrekcióval korrigáltuk. Spektralis EEG-elemzést végeztünk.  
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3.2.3 Adatelemzés 

3.2.3.1 Az OKN-ütések frekvenciaeloszlása 

Az OKN frekvenciaeloszlásának elemzéséhez 60 s hosszú szakaszokat 

dolgoztunk fel. Az egyes OKN-ütések időtartamát megmértük, majd ebből 

számoltuk ki frekvenciájukat (1/időtartam). Ezen adatokat felhasználva 

készítettük el az OKN-ütések frekvenciájának eloszlási diagramját. 

3.2.3.2 EEG power 

Az OKN stimulálás alatt megjelenő alfa (8-13 Hz) és beta (14-20 Hz) EEG 

aktivitás változásának meghatározásához 60 s hosszú kontrol és 60 s hosszú 

OKN-stimulálás alatti szakaszokat elemztünk. Az EEG-felvételek vizuális 

analízise arra utalt, hogy egy szabályos OKN-blokk (minimum 4 ütés) első 

ütése körüli 0.5 s-ban alfa aktivitásnövekedés van. Az utóbbi jelenség 

részletes vizsgálata érdekében két 0.5 s hosszúságú szakaszt („előtte” és a 

„kezdet” alperiódus) elemeztünk. Tíz-tíz szabályos OKN-szakaszt alatti 

EEG-t elemeztünk. Mivel az „előtte” alperiódusban nem volt egyértelmű 

alfa csúcs, ezért a 0.5 s-os szakasz átlagos alfa powerét számoltuk, majd 

ezeket átlagoltuk. A „kezdet” alperiódusban az alfa power maximum értékét 

vettük alapul. Az egyes személyek maximumértékeiből számolt 

átlagértékeket átlagoltuk a további analízishez. 

3.2.4 Statisztikai elemzés 

Hipotézisünk az alábbi volt: (1) az EEG abszolút alfa és beta teljesítménye 

különböző a kontrol szakaszokban és az OKN stimulálása alatt; (2) az alfa 

teljesítmény változik a szabályos OKN-periódusok kezdete körül. 

Feltételezéseink bizonyítása érdekében ismételt méréses ANOVA-t 

készítettünk három faktor (PERIÓDUS: kontrol vagy jobbra, ill. balra 

stimulálás; HEMISPHAERIUM: jobb vagy bal, valamint az ELEKTRÓDA: 
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O1, O2, P3 vagy P4) figyelembevételével, majd ezt követően Newman-

Keuls post hoc tesztet alkalmaztunk. Az „előtte” és a „kezdet” alperiódusok 

teljesítményadatait elektródapozíciónként egymástól függő mintákra 

alkalmazott t-teszttel hasonlítottuk össze. 

 

4. Eredmények 

4.1 „A” vizsgálat 

4.1.1 A saccadok latenciája 

A jobbra irányuló első saccad átlagos latenciája 319±49 ms, a másodiké 

275±21 ms volt (t=2.37; p=0.06). A balra irányuló első saccad átlagos 

latenciája 331±59 ms, míg a másodiké 293±37 ms volt (t=1.13; p=0.3). Sem 

az első (t=-1.08; p=0.33), sem a második saccadok latenciája (t=-1.45; 

p=0.2) nem mutatott szignifikáns különbséget az alapján, hogy jobbra vagy 

balra irányult. 

4.1.2 MRBF 

Az MRBF minden vizsgálati alanynál különböző volt, 16 és 26 Hz közé 

esett és intraindividuális variabilitást mutatott az egyes elektródapozí-

ciókban is. Az átlagos MRBF az FC1 elektródapozícióban 20±1.8 Hz, az 

FC2-n 19.83±3.4 Hz volt a jobbra, és 20.5±1.4 Hz volt az FC1-en, 

20.83±2.1 Hz volt az FC2-n a balra irányuló saccadsornál. Egy adott 

vizsgálati személynél az MRBF értékét egy adott elektródán a saccadsor 

iránya nem befolyásolta (F=0.48; p=0.77). 

4.1.3 PMBS 

A legnagyobb postsaccadikus beta teljesítménynövekedést az FC1 és FC2 

elektródahelyzetekben találtuk. A csoport 15 saccadsora után megjelenő 
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PMBS átlagos latenciája a jobbra irányuló feladatsornál az FC1 elektródán 

1159±178 ms, az FC2-n 1050±187 ms volt. A balra irányuló feladatnál 

1040±186 ms volt az FC1, és 1176±148 ms az FC2 elektródán. A PMBS 

latenciájában nem találtunk szignifikáns különbséget a feladatsor iránya 

(F=0.107; p=0.955) vagy az elektródapozíció (F=0.447; p=0.722), illetve a 

kettő együttes hatása alapján sem (F=1.029; p=0.403). Az intersaccadikus 

periódusban mért maximum beta power% érték nem volt szignifikánsan 

magasabb a referenciaszakaszban mért átlagos power%-hoz vagy maximális 

power%-hoz viszonyítva (p=0.38 és 0.99 az FC1; p=0.34 és 0.98 az FC2 

pozícióban a jobbra irányuló tesztben, míg p=0.13 és 0.78 az FC1, valamint 

p=0.28 és 0.85 az FC2 elektródákon a balra irányuló teszt során). 

Ugyanakkor szignifikáns beta teljesítménynövekedést találtunk a második 

saccad befejezése után akár a referenciaszakasz átlagos, akár maximum 

power% értékével, akár az intersaccadikus periódus maximum power% 

értékével hasonlítottuk össze (PERIÓDUS: F(3,15)=208.14; p=0.000001). 

A PMBS amplitúdójában a feladatsor IRÁNYA (F(1,5)=0.176; p=0.9) és az 

ELEKTRÓDA (F(1,5)=0.651; p=0.46), illetve mindkét tényező figyelem-

bevétele (IRÁNY x ELEKTRÓDA: F(1,5)=1.056; p=0.35) alapján sem volt 

szignifikáns eltérés. 

4.2 „B” vizsgálat 

4.2.1 Az OKN-ütések frekvenciaeloszlása 

Az OKN a kétszer ismételt, 120 s hosszúságú stimulálás alatt az összes 

vizsgálati személy esetében átlagosan 81.4±15%-ában volt jelen. Nem volt 

szignifikáns különbség a jobbra, illetve a balra irányuló stimulálás alatt. A 

10 vizsgálati személy közül 9 esetben az OKN frekvenciaeloszlása egy 

csúcsot mutatott, az átlagos frekvenciaeloszlási diagram maximumértéke 

3±0.28 Hz volt (78±12.85 OKN-ütés). Egy vizsgálati személy OKN-frek-
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venciaeloszlási görbéjében két frekvenciaértéknél találtunk csúcsot, amely 

feltehetően a corticalis és subcorticalis OKN kombinációját reprezentálja. 

Ezen vizsgálati személy adatait kizártuk a további elemzésünkből. 

4.2.2 Az EEG alfa és beta aktivitása az OKN stimulálása alatt 

A beválasztási feltételeknek megfelelően, mindegyik vizsgálati személynél 

szabályos alfa aktivitást regisztráltunk nyitott szemmel. Mivel nem volt 

szignifikáns különbség az O2 és P4, illetve az O1 és P3 elektródákon mért 

alfa teljesítmények között (ELEKTRÓDA F(1,8)=1.972, p=0.197), ezért az 

egymás mellett elhelyezkedő elektródákon mért teljesítményt átlagoltuk. A 

60 s hosszú OKN-periódus alatt az abszolút alfa teljesítmény szignifikánsan 

csökkent mindkét hemisphaerium felett a kontrol periódushoz képest, 

függetlenül az OKN-stimulálás irányától. Az átlagos alfa teljesítmény a 

jobbra irányuló OKN-stimulálás alatt 37.3±12.3%-kal csökkent a jobb, és 

46.95±10.7%-kal a bal oldalon, míg a balra irányuló stimulálás során 

40.98±11.6%-kal a jobb és 46.36±10.4%-kal a bal félteke felett. A beta 

teljesítmény a stimulálás irányától függetlenül növekedett, de ez nem volt 

statisztikailag szignifikáns a nagy individuális variabilitás miatt. 

4.2.3 Az EEG alfa aktivitásának változása az OKN alperiódusaiban 

A parieto-occipitalis régióban mért alfa teljesítmény szignifikánsan 

magasabb volt a „kezdet” alperiódusban mindkét félteke felett, minden 

elektródapozícióban az „előtte” alperiódusban mérthez képest. A növekedés 

az OKN stimulálásának irányától független volt. 

5. Következtetések 

 Célunk az egyszerű (saccad) és összetett (OKN) szemmozgás alatti 

eseményfüggő válaszok definiálása volt, valamint a válaszok kialakításában 

résztvevő corticalis területek meghatározása. 
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 Az „A” vizsgálatunkban a vizuálisan vezérelt saccadok alatti EEG 

változásokat elemeztük. Az összetett prosaccad teszt befejezése után 

szignifikáns teljesítménynövekedést találtunk a beta frekvencia-tartomány-

ban az FC2/FC1 elektródákon. Az általunk tapasztalt jelenség hasonló a már 

jól ismert, akaratlagos kéz-, ujj-, csukló- és lábmozgást követő PMBS-hez, 

ezért ocularis PMBS-nek neveztük el. 

 Az ocularis PMBS latenciája 1100 ms körüli, mely a végtag-

mozgásokat követő beta ERS megjelenésének idejéhez hasonló. 

 A vázizommozgások esetében a PMBS csak a mozgásminta befeje-

zése után jelent meg. Az ocularis PMBS is hasonló sajátságot mutat, nem 

jelent meg az első saccad után, holott a két saccad közötti időtartam 

elegendően hosszú volt (kb. 3 s) a PMBS kialakulásához, hanem csak az 

összetett saccadprogram befejezését követően. Mindez azt sugallja, hogy a 

PMBS kialakulása a tervezett szemmozgások teljes lezárásához köthető, és 

nem egyszerűen a motoros minta végrehajtásához. 

 A prosaccadokat a retina perifériás területén hirtelen megjelenő 

vizuális ingerek váltják ki. Elektrofiziológiai, fMRI- és PET-vizsgálatok 

bizonyították, hogy a Br 8, FEF szabályozza az akaratlagos saccadokat. A 

PEF-nek inkább a figyelmi folyamatok során, a prosaccadok irányításában 

van szerepe. Ezen funkcionális anatómiai adatokkal jól korrelál, hogy jelen 

vizsgálatunkban az ocularis PMBS legmagasabb amplitúdóját az FC1/FC2 

elektródapozícióban észleltük, amely a Br 8 kérgi terület elektromos meze-

jének megfelelő terület. Annak ellenére, hogy az fMRI- és PET-vizsgálatok 

a PEF-nek tulajdonítanak nagyobb szerepet a prosaccadok irányításában, 

mégis a FEF felett (FC1/FC2) regisztráltuk az ocularis PMBS-t. Ez a megfi-

gyelés felveti, hogy a Br 8-as area a primer szemmozgató kéreg, míg a PEF 

inkább csak a figyelmi folyamatok irányításában vesz részt. 
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 A vázizmok működését követő PMBS legmagasabb amplitúdóját a 

mozgással ellenoldali mozgatókéreg felett mérték. Mi nem találtunk szigni-

fikáns különbséget a PMBS amplitúdójában a két félteke között. Ez az ered-

mény összhangban áll a korábbi fMRI-vizsgálatokkal, amelyek mindkét ol-

dali FEF szimmetrikus aktiválását írták le a prosaccad tesztek során. A 

saccadok alatt a kérgi tekintésközpontok kétoldali aktiválódása feltehetően a 

két szem konjugált mozgásával magyarázható. Az ocularis PMBS ampli-

túdójának nagysága nem függött a saccadok irányától. 

 Tudomásunk szerint ez az első vizsgálat, mely összetett saccad-

feladat által kiváltott beta szinkronizációt vizsgál. Az ocularis PMBS vizs-

gálata fontos új ismeretekkel szolgálhat a konjugált szemmozgásokat 

irányító neuronalis hálózat működéséről. 

 

 A “B” vizsgálatunk fő célkitűzése a subcorticalis OKN és az EEG 

közötti összefüggések feltárása, valamint a parieto-occipitalis kéreg OKN 

generálásban betöltött szerepének elemzése volt. Mivel korábbi vizsgálatok 

bizonyították, hogy a gyorsabb corticalis és a lassabb subcorticalis OKN 

alternálhat, ezért elkészítettük az OKN frekvenciaeloszlás diagramját, hogy 

kizárhassuk a két nystagmus típus egyidejűleg jelentkezését. A 10 vizsgálati 

személyből 9 esetén egy csúcsú frekvenciaeloszlási görbét találtunk, átla-

gosan 3±0.28 Hz-es OKN-ütéssel, mely hasonló volt a subcorticalis OKN 

korábban leírt frekvenciaértékéhez. Ezért azt feltételeztük, hogy sikeresen 

kiváltottuk a magasabb frekvenciájú subcorticalis OKN-t, tehát az EEG 

változások a subcorticalis OKN kialakulásával hozhatók összefüggésbe. 

Vizsgálatunkban két különböző EEG eltérést figyeltünk meg. Első-

ként szignifikáns, átmeneti alfa teljesítménynövekedést találtunk a szabá-

lyos OKN-szakaszok kezdete körüli ±250 ms-os időtartományban. Ez a 

növekedés bilateralis volt, és a stimulálás irányától függetlenül jelentkezett. 
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Másodsorban az alfa teljesítmény szignifikáns, szimmetrikus csökkenését és 

a beta teljesítmény növekedését észleltük a folyamatos 3 Hz-es OKN-

periódusok alatt. 

 Jól ismertek a figyelmi folyamatok és kognitív feladatok alatti idő-

beli EEG változások. A parieto-occipitalis területek felett kialakult alfa 

deszinkronizáció a folyamatos kognitív teljesítés elfogadott indikátora. A 

paradox alfa reakciót, azaz szinkronizációt a megnövekedett figyelmet 

igénylő helyzetekben írták le, ill. olyan körülmények között, mely során a 

figyelem helyébe az intenció lép. Az intenció vagy szándék „üzemmód”, 

mint az optikai követés, motoros feladat vagy mentális folyamatok, az elő-

készítési fázisban megnövekedett alfa tevékenységként jelentkezik, hason-

lóan azokhoz a szituációkhoz, melyekhez magas arousal-szint szükséges.  

 Eredményeink azt mutatják, hogy az intenció-figyelem ciklus 

felismerhető az inattentív OKN kialakulásakor is. Vizsgálatunkban az 

„intenció és alfa teljesítménynövekedés” minden egyes, minimum négy 

ütést tartalmazó OKN-szakasz kezdetén kialakult, holott a tartós inattentív 

OKN alatt bilateralis alfa deszinkronizációt észleltünk. Mindez azt bizo-

nyítja, hogy annak ellenére, hogy a subcorticalis OKN inattentív szemé-

lyekben alakul ki, az egyes OKN-clusterek indulásakor magas figyelmi 

szint jellemző. 

 Mindkét félteke párhuzamos részvételét az OKN generálásában a 

fMRI-vizsgálatok is alátámasztják. Ezen vizsgálatok azt sugallják, hogy az 

OKN neurális hálózata egy bilateralis, önmagába visszatérő rendszer, mely-

ben a legfontosabb receptív mezők a vizuális kéregterületek, melyek 

subcorticalis praegenicularis és szenzomotoros bemenetet kapnak. A vizu-

ális cortexen kívül a FEF, a praecuneus terület, valamint a pulvinar akti-

vációja feltételezi, hogy figyelmi, attentív összetevők is hozzájárulnak az 

OKN generálásához. Az OKN alatti szimmetrikus aktivitásfokozódást a V5, 
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area striata, fissura parieto-occipitalis és a gyrus lingualis területén a 

korábbi PET-vizsgálatok is megerősítették. Az OKN alatti EEG változás 

alapján nem lehet álláspontot formálni a két jelenség ok-okozati kapcso-

latáról. Nem megállapítható, hogy az EEG-n észlelt bilateralis aktiváció, 

amely egybecseng a funkcionális képalkotó vizsgálatok eredményével, az 

OKN-t eredményező szabályozó mechanizmus megnyilvánulása, vagy 

egyszerűen csak az OKN-hez mint motoros működéshez kapcsolható 

szenzoros információfeldolgozás eredménye. A parieto-occipitalis topog-

ráfia felveti annak lehetőségét is, hogy az általunk mért alfa szinkronizáció 

nem az OKN-hez kapcsolódó szenzoros, motoros működéshez, hanem a 

figyelmi folyamatokhoz köthető. 

 Jelen vizsgálatunkban a folyamatos subcorticalis OKN stimulálás 

alatt tartós alfa deszinkronizációt és bilateralis, beta teljesítménynövekedést 

észleltünk a parieto-occipitalis régióban. Azt feltételezzük, hogy ez a 

forgódob által okozott folyamatos aktiváció következménye az elsődleges 

látókéregben, vagy a működésben lévő szemizmokból származó szenzoros 

feedback eredménye. A csökkent alfa aktivitás szintén az alfa generátor és a 

subcorticalis tekintésközpontok közötti kapcsolatra utalhat. 

 Vizsgálatunk az első, mely a subcorticalis OKN specifikus alperió-

dusaiban elemzi az EEG tevékenységet. A szemmozgások alatti EEG 

eltérések tanulmányozása új nézőpontot eredményezhet a cortico-

genicularis kapcsolatok feltérképezésében mind fiziológiás, mind patológiás 

körülmények között. 
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