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BEVEZETÉS 
A szkizofréniában észlelhető kognitív deficit jellemzője, hogy már a betegség 

kialakulásakor is jelen van, az egyént egész életén keresztül elkíséri, szoros kapcsolatban 

áll a funkcionális kapacitással és többnyire rosszul reagál a farmakoterápiás 

beavatkozásokra. Az alapvetően meghatározó jelentőségű kognitív deficit a kivitelező 

funkciók, a figyelem, az információfeldolgozás és az epizodikus memória keretein belül 

manifesztálódik. A memória- és a figyelmi funkciókban kulcsfontosságú szerepet játszó 

limbikus rendszer, a hippocampus, a PFC és a parietális, valamint anterior cingularis 

kortex és a heteromodális asszociációs területek eltérései eredményezik azokat a 

kognitív zavarokat, melyek a feltehetően a betegség pszichopatológiai vonásaiért is 

felelősek. Az elmúlt évtizedek során jelentős mértékben nőtt a tudásunk a kogníció 

neurobiológiájával kapcsolatban a humán és állatkísérletes kognitív idegtudomány 

talaján; a pszichopatológiai dimenziók és a neurokognitív tünetek közötti kapcsolatok 

feltárása pedig rávilágíthat a pszichózissal járó megbetegedések mögött meghúzódó 

alapvető mechanizmusokra. Annak ellenére, hogy a legtöbb szkizofrén beteg gyenge 

teljesítményt nyújt a legtöbb, kognícióra irányuló laboratóriumi teszten, az eredmények 

nagyon ellentmondásosak, s ezt a jelenséget részben a betegség heterogenitása, a betegek 

csökkent motivációja, a disztraktibilitás, a meglassultság és az általános intellektuális 

deficit, részben pedig az alkalmazott vizsgálóeljárások heterogenitása és gyengeségei 

okozzák. 

1. Az emlékezeti funkciók zavara az a jelenség, melyről a szakirodalom szinte a 

legegyöntetűbben számol be. A szkizofréniában folytatott vizsgálatok többnyire 

megerősítik a károsodott epizodikus kódolást és a kevésbé, de szintén csökkent 

epizodikus felidézési teljesítményt, a szemantikus emlékezet és a felismerési funkciók 

viszonylagos megkíméltségével párosulva. A memóriadeficit kérdését azonban tovább 

bonyolítja az egymással együttműködő, ugyanakkor disszociábilis memóriarendszerek 

jelenléte. A mediotemporális lebeny, melyet a deklaratív memória részét képző explicit 

tanulás és emlékezés kulcsfontosságú szubsztrátumának tekintenek, jelentős szerepet 

játszik a tények és az események tudatos elsajátításában és előhívásában. Emellett a 

hippocampus és a vele szoros kapcsolatban álló mediotemporális lebeny struktúrái 

biztosítja azt a képességünket, hogy a megtanult információt általánosítsuk 

(generalizáció). Ezzel szemben számos nem deklaratív, más néven implicit 



 3

memóriafunkció, mint amilyen a szokások és készségek elsajátítása, a bazális 

ganglionok működéséhez köthető; s ezek a folyamatok inger-válasz, szekvencia és 

kategória tanulásra alapozottak. Az előbbiekben bemutatott memóriarendszerek 

egymással szorosan együttműködve funkcionálnak, ennélfogva az információ 

feldolgozása és reprezentációja több, egymással interakcióban lévő agyi struktúrához 

kötött, melyek közt különös jelentőséggel bír a prefrontális lebeny, a bazális ganglionok 

és a mediotemporális lebeny. 

A deklaratív emlékezetre irányuló kutatásokkal szemben a nondeklaratív 

memóriával kapcsolatban lényegesen kevesebb vizsgálat folyt szkizofrén betegekkel. Az 

eredmények alapján az emlékezetnek ezen aspektusa viszonylag megkímélt, ugyanakkor 

az eredmények bizonyos mértékig egymásnak ellentmondani látszanak, bár a vizsgálatok 

többsége, mely intakt szokástanulást talált, hagyományos szenzorimotoros tesztekkel 

folyt. Annak ellenére, hogy a szkizofrénia patofiziológiájának további feltérképezésére 

az egymással együttműködő memóriarendszerek tanulmányozása kiváló lehetőséget 

biztosíthat a MTL, a PFC és a BG interakcióinak további felderítése révén, a területet 

szkizofréniában még nem vizsgálták mélységében, részben a megfelelő 

neuropszichológiai vizsgálóeljárások hiánya illetve a már meglévő paradigmák 

gyengeségei miatt. A legszélesebb körben a MTL-függő deklaratív rendszer vizsgálatát 

megcélzó eljárások terjedtek el, míg a “tisztán” BG függő nondeklaratív folyamatokra 

vonatkozó vizsgálóeljárásoknak híján vagyunk. Nincs olyan közölt vizsgálat továbbá, 

mely ugyanazon teszteljárással képes vizsgálni a MTL és BG függő folyamatokat 

szkizofrén betegeknél. Ez azért kiemelten fontos, mert a deklaratív és a nondeklaratív 

folyamatokat felmérő teszteljárások alapvető különbözősége esetleg téves pozitív nagy 

negatív eredményekhez vezetnek. A fentiek alapján tehát szükségesnek látszik újfajta 

neuropszichológiai vizsgálómódszerek bevezetése a szkizofrénia kognitív aspektusainak 

kutatásában. 

A fentiekben összefoglalt igények által motiválva két új módszert vezettünk be, 

melyek hasznos eszközként szolgálhatnak a memóriarendszerek kutatása során. 

Egészséges személyek bevonásával a láncasszociációs teszt során az volt a célunk, hogy 

rávilágítsunk a dopaminerg neurotranszmisszió szerepére a kognitívszekvencia-tanulás 

során; e feladatban Parkinson-kórban szenvedő betegek vizsgálatával korábban már 

igazolódott az L-dopa teljesítményfokozó hatása. Emellett bevezettünk a Rutgers Tanult 
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Ekvivalencia Tesztet (RTET) a deklaratív és nondeklaratív memóriafolyamatok 

ugyanazon paradigmával történő vizsgálatára, egyedülálló lehetőséget biztosítva a MTL 

és BG-függő folyamatok egyszerre történő vizsgálatára szkizofrének esetében. A RTET 

alapját humán és állatkísérletes evidenciák sokasága képzi, igazolva, hogy az egyszerű 

inger-válasz tanulás a BG-hoz, míg a rugalmas inger generalizáció a MTL-hez kötött 

folyamat.  

2. A figyelmi funkciók zavara szintén a szkizofrénia alapvető vonásának 

tekinthető, a pszichózis vulnerábilitási markereként szolgálva illetve jelentős mértékben 

hozzájárulva a közösségi funkciók károsodásához is. Érdekes módon csak kevés 

tanulmány vizsgálta a figyelmi deficitet a figyelem jelenleg elfogadott elméleti keretein 

belül. Posner és Petersen elmélete szerint ugyanis a figyelem nem egységes jelenség, 

hanem egy különböző anatómiai áreákból felépülő rendszer, mely három hálózatra 

osztható (éberség – orientáció – egzekutív kontroll). A három hálózat eltérő mértékben 

károsodott szkizofréniában és különböző vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy a 

figyelmi kontroll - a laterális prefrontális kérgi területek, az anterior cingulum és a 

parietális lebeny érintettsége révén – a leginkább érintett. Ugyanakkor az eredmények 

ezen a területen is ellentmondásosak, részben a figyelem eltérő koncepciói miatt; részben 

pedig módszertani problémák miatt, hiszen a figyelmi funkciókat felmérő 

neuropszichológiai teszteken nyújtott teljesítményt nemcsak tisztán a figyelmi 

folyamatok, hanem egyéb kontrollfunkciók is befolyásolhatják.  

Számos mindennapi tevékenységünk megköveteli, hogy a környezet több pontjára 

egyszerre figyeljünk: ilyen például sűrű forgalomban történő navigáció vagy több 

személy szemmel tartása egy csoportban. Ugyanakkor ezeket a funkciókat, melyek a 

hagyományos laboratóriumi teszteknél megbízhatóbban tükrözik a mindennapok 

figyelmi igénybevételét, még nem vizsgálták szkizofrén betegek körében. Pylyshyn és 

Storm voltak azok, akik elsőként igazolták a több célpont párhuzamos követési teszttel 

(MOT), hogy a képesek vagyunk folyamatosan követni több mozgó célpontot. 

Bizonyított, hogy a vizuális munkamemória és a mozgásészlelés egymással 

összefüggésben állva elengedhetetlen az eredményes többszörös célpontkövetéshez. 

Mivel szkizofréniában károsodott a mozgásészlelés és a vizuális munkamemória, a MOT 

teszttel nem csupán a figyelemmel szorosan kapcsolódó munkamemória, hanem a 

szenzoros bemeneti rendszer és a figyelem kapcsolata is vizsgálhatóvá válik. 
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Feltételezésünk szerint a szkizofrén betegek az egészségesekhez viszonyítva gyengébb 

teljesítményt nyújtanak a többszörös célpontok követésében. Emellett, mivel számos 

vizsgálat támasztotta alá a negatív tünetek és a kognitív diszfunkció közötti korrelációt, 

érdemesnek látszik megvizsgálni a negatív tünetek és a MOT teljesítmény közötti 

korrelációt is.  

CÉLKITŰZÉSEK 
A kutatás célja a fentiekben vázolt ismeretek és kihívások alapján az alábbiakban 

foglalható össze. Célunk volt meghatározni a dopaminerg neurotranszmisszió szerepét a 

kognitív szokás tanulás során annak érdekében, hogy megfelelő tesztmódszert találjuk a 

neuropszichiátriai zavarok, köztük a szkizofrénia emlékezeti és tanulási aspektusainak 

vizsgálatára. Emellett célul tűztük ki a szkizofrénia különböző neuropszichológiai 

aspektusainak vizsgálatát egyéb újszerű paradigmákkal, különös tekintettel az interaktív 

memóriarendszerekre és a figyelmi funkciókra.. Az elvégzett kísérletek összefoglalását 

az 1. táblázat tartalmazza, röviden vázolva a célokat, a résztvevők jellegzetességeit, az 

alkalmazott vizsgálómódszereket, a talált eredményeket és a legfontosabb konklúziókat.  

 

MÓDSZEREK 
Résztvevők 

A valamennyi vizsgálati személy tájékozott beleegyezését adta a vizsgálatokban 

való együttműködéshez. A résztvevők esetében M.I.N.I. segítségével végeztük a 

neuropszichiátriai betegségek szűrését. Az általános intellektus mérésére a Wechsler-féle 

intelligenciateszt szolgált. A szkizofrén betegek esetében a klinikai tünetek felmérésére a 

PANSS-t használtuk. A beválasztott szkizofrén betegek krónikus járóbetegek voltak, 

akut pszichotikus tünetek nélkül. A betegek által szedett antipszichotikumok 

klórpromazin-ekvivalens dózisának kalkulációja is megtörtént. 

Mind a betegek, mind az egészséges személyek esetében megtörtént az iskolázottság, a 

családi és egyéni anamnézis felvétele (beleértve a megelőző neurológiai betegségeket, 

fejsérülést, szerhasználatot, elektrokonvulzív kezelést is). Az 1. kísérletben a résztvevők 

szociális és gazdasági státuszának felmérését a Hollingshead Four-Factor Index-szel  

 



1. táblázat. A vizsgálatok összefoglalása (folytatás a következő oldalon) 

VIZSGÁLAT CÉLKITŰZÉSEK RÉSZTVEVŐK MÓDSZEREK FŐ EREDMÉNYEK KÖVETKEZTETÉSEK 

1. vizsgálat 

A dopaminerg 

neurotranszmisszió 

szerepe a 

kognitívszekvencia -

tanulásban 

 

1. Dopaminerg 

mechanizmusok feltárása a 

visszajelzésen alapuló 

készség tanulás során 

egészséges személyeknél a 

plazma dopamin, szerotonin 

és noradrenalin 

metabolitjainak mérése 

révén. 

2. A neurokémiai markerek 

és a láncasszociációs 

tesztben nyújtott 

teljesítmény közötti 

korrelációk keresése.  

n=125 egészséges személy 

(70 férfi) 

• M.I.N.I.  

• Iskolázottság 

• Hollingshead Four-Factor 

Index 

• WAIS-R  

1. Kognitív szekvencia 

tanulás („láncasszociációs 

teszt”).  

2. Plazmaszintek mérése: 

• HVA 

• 5-HIAA 

• MHPG 

1. A medián alatti HVA 

szinttel bíró betegek a 

visszajelzés-vezérelt 

készségtanulás során több 

hibát követtek el, mint a 

medián feletti HVA szintű 

személyek.  

2. Hasonló jelenség 

ugyanakkor nem volt 

megfigyelhető a szerotonin 

és noradrenalin-metabolitok 

valamint a feladat 

kontextus-függő fázisa 

során.. 

A dopamin jelentős szerepet 

játszik a visszajelzés-

vezérelt 

kognitívszekvencia-

tanulásban. 

2. vizsgálat 

A bazális ganglionokhoz 

és a mediotemporális 

lebenyhez kötődő 

memóriafunkciók 

disszociációja 

szkizofréniában 

 

1. A BG és MTL-függő 

memóriafunkciók vizsgálata 

szkizofréniában.  

2. A lehetséges kapcsolat 

megtalálása a tanult 

ekvivalencia tanulás, a 

hagyományos 

munkamemória és 

deklaratív memória 

teljesítmény között  

SCH=43 (29 férfi); 

paranoid (n=12), 

differenciálatlan (n=16), 

reziduális (n=11), 

dezorganizált (n=4); CO= 

28 (17 férfi) 

• SCH diagnózisa a 

DSM-IV alapján 

• M.I.N.I.  

• PANSS 

1. RTET  

2. CVLT 

3. n-vissza teszt 

1. SCH betegek szelektív 

károsodást mutattak a 

stimulus generalizációban, 

de az inger-válasz alapú 

tanulás megkímélt. 

2. A stimulus generalizációs 

deficit mértéke korrelált a 

CVLT teljesítménnyel, de 

nem korrelált az n-vissza 

teszt teljesítménnyel.  

1. SCH-ban csökkent MTL 

függő és megkímélt a BG 

függő tanulás.  

2. A magas adagban 

alkalmazott első generációs 

antipszichotikumok 

károsítják a BG-függő 

tanulási folyamatokat 
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VIZSGÁLAT CÉLKITŰZÉSEK RÉSZTVEVŐK MÓDSZEREK FŐ EREDMÉNYEK KÖVETKEZTETÉSEK 

3. valamint az 

antipszichotikus 

gyógyszerelés és a tanult 

ekvivalencia teljesítmény 

között. 

• Iskolázottság 

• WAIS-R  

• Gyógyszerelés 

3. Az inger-válasz alapú 

tanulás során ejtett hibák 

száma összefüggésben állt 

az alkalmazott 

antipszichotikumok 

klórpromazin-ekvivalens 

napi adagjával.  

3. vizsgálat 

Képesek-e a szkizofrén 

betegek a több célpont 

párhuzamos követésére? 

1. A szkizofrén betegek 

MOT teljesítményének 

vizsgálata  

Az alábbi faktorok 

összefüggésének vizsgálata 

a MOT teljesítménnyel: 

2. pozitív és negatív tünetek  

3. sebesség diszkrimináció,  

4. fenntartott 

figyelem/kontextus 

feldolgozás  

5. vizuális munkamemória 

(téri és vizuális)  

SCH=30 (21 férfi);(18 

paranoid, 6 

differenciálatlan, 4 

reziduális, 2 dezorganizált)  

CO=30 (21 férfi) 

• SCH diagnózis 

DSM-IV alapján 

• M.I.N.I.  

• PANSS 

• Iskolázottság 

• WAIS-R 

• Gyógyszerelés  

1. MOT (gyors és lassú 

kondíciók) 

2. Mozgás észlelés 

(sebesség diszkrimináció) 

3. CPT, 1-9 változata 

4. Vizuális munkamemória, 

5. Téri munkamemória 

1. Az SCH betegek 

csökkent MOT 

teljesítményt mutatnak. 

2. SCH-ban nem volt 

észlelhető korreláció a 

MOT teljesítmény és a 

negatív tünetek súlyossága 

között. 

3. SCH-ban a téri 

munkamemória és a 

sebességdiszkriminációs 

képesség prediktora a MOT 

teljesítménynek.  

3. Az SCH és a CO 

csoportot a CPT 

teljesítmény alapján lehetett 

elkülöníteni. 

1. SCH betegek MOT 

teljesítménye csökkent, a 

teljesítmény prediktorai 

különböznek az 

egészségesekétől. 

2. SCH betegek a 

mozgásérzékelési zavart a 

téri munkamemóriával 

próbálják kompemzálni 

célpontkövetés alatt 

3. A csökkent MOT 

teljesítmény komplex 

kortikális neuronhálózat 

zavarához köthető (V5, 

posterior parietalis cortex, 

PFC, FEF).  

1. táblázat folytatása



végeztük. Az 2. és 3. kísérletben nem volt szignifikáns különbség az egészséges és a 

beteg személyek csoportjai között életkor, iskolázottság és IQ tekintetében.  

Kizárási kritériumok voltak: neurológiai megbetegedés, szerfüggőség (dohányzást 

is beleértve), fejsérülés a kórelőzményben, megelőző elektrokonvulzív kezelés, általános 

egészségi állapot miatti (kardiális, renális, hepatikus, metabolikus vagy hormonális 

megbetegedés) központi idegrendszeri eltérés. Az 1. kísérlet valamennyi résztvevője 

nemdohányzó volt és nem szedtek gyógyszert. Ebben a kísérletben a plazma monoamin 

metabolit szinteket (HVA – a dopamin metabolitja, 5-HIAA – a szerotonin metabolitja 

és MPHG – a noradrenalin metabolitja) reggeli órákban, a tesztfelvétel előtti vérvétellel 

határoztuk meg, nagy felbontású folyadékkromatográfiás módszerrel. 

 

Statisztikai módszerek 

Az adatok elemzéséhez a STATISTICA 6.0 programcsomagot használtuk. Az adatok 

eloszlását Kolmogorov-Szmirnov teszttel, a variancia homogenitást Levene teszttel 

ellenőriztük. A normális eloszlás és variancia esetén, a függő változókat kétmintás t-

próbával vagy variancia analízissel hasonlítottuk össze, melyeket post-hoc vagy F 

próbák követtek. Egyéb esetekben Mann-Whitney U-próbát használtuk. Predikciós 

faktorok meghatározását lineáris és többszörös regressziós analízissel végeztük, 

korrelációkhoz a Pearson-féle r és a Spearman-féle R kiszámítására került sor. A 

szignifikancia szintet alfa<0.05 értéknél határoztuk meg. Hatásnagyság (Cohen-féle d) 

kiszámítására 3. kísérletben került sor. 

 

Vizsgáló eljárások 

Az összefoglalóban csupán az új vizsgálóeljárásokat mutatom be röviden terjedelmi 

okok miatt.  

1. A számítógépes alapú „láncasszociációs” vagy kognitívszekvencia-tanulási teszt 

során a szekvencia valamennyi jutalomhoz vezető tagját lépésről lépésre, minden döntést 

követően visszajelzés adásával tanulja meg a személy, egészen addig, míg a teljes 

szekvenciát el nem sajátítja. A faladat első szakaszában a képernyőn megjelenik egy 

szoba (szoba 1.) három különböző színű ajtóval (A, X, Y); a vizsgálati alany feladata az, 

hogy a három ajtó közül kiválassza a helyes ajtót. A helyes választ (A ajtó) egy kincses 
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ládához vezet (jutalom), míg a helytelen válaszok (B és C ajtók) egy téglával kirakott 

falhoz vezetnek.  

Miután a személyek az első A→jutalom asszociációt elsajátították, újabb szobával 

találják szembe magukat (2. szoba), benne három, a korábbitól eltérő színű ajtóval (B, 

W, Z). Ebben a szobában a helytelen válasz (W vagy Z) téglafalhoz vezet, míg a helyes 

válasz (B ajtó) az 1. szobába vezet át, ahol a személynek ismét ki kell választani a 

megfelelő színű ajtót (A) annak érdekében, hogy elérje a jutalmat. Miután ez az új 

asszociáció (B→A→jutalom) is elsajátításra került, egy újabb szoba adódik a 

sorozathoz, egészen addig, míg végül a résztvevő megtanulja a teljes szekvenciát: 

D→C→B→A→jutalom. Maga a teszt összesen négy szakaszból épül fel. Az első 

szakasz a „gyakorlás”, amelyben az egyszerű inger-válasz asszociációk tanulása 

történik. A második szakasz a szekvencia „tréning”, melyben a teljes szekvencia 

elsajátítása a cél. A harmadik szakasz a „próba” fázis, melynek célja, hogy 

megbizonyosodjunk arról, hogy a személy a helyes választ a szekvencia megfelelő 

pontján képes kiválasztani. Az utolsó szakasz az „újratanulás”, mellyel a kifáradás vagy 

egyéb tényezők hatását ellenőrizzük az esetleges tanulási deficitre.  

2. A Rutgers tanult ekvivalencia asszociációs teszt szintén számítógépes alapú. A 

tanult ekvivalencia az a jelenség, melynek során két, korábban azonos kategóriába 

tartozó inger közötti rugalmas generalizáció révén új szabály kialakítása következik be 

(ld. 2. táblázat). A teszt első, tanulási szakaszában a személyek feladata, hogy 

elsajátítsanak 6 különböző, inger-válasz alapú asszociációt. A stimulusok rajzolt arcok 

(A, B) és különböző színű halak (X, Y) voltak, ahol minden személyhez különböző színű 

hal tartozott. Az inger-válasz alapú asszociációk tanulása BG függő, míg a transzfer 

fázishoz (tanult ekvivalencia kialakítása) a MTL ép működése szükséges.  

 

2.táblázat. A tanult ekvivalencia asszociációs teszt felépítése 
Tanulási fázis 1.  

Szabály kialakítása 

Tanulási fázis 2. 

Ekvivalencia gyakorlás 

Tanulási fázis 3. 

Új következtetések 

Transzfer fázis 

Ekvivalencia tesztelés 

A1 – X1 A1 – X1 

A2 – X1 

A1 – X1 

A2 – X1 

A1 – X2 

A2 – X2? 

B1 –Y1 B1 – Y1 

B2 – Y1 

B1 – Y1 

B2 – Y1 

B1 – Y2 

B2 – Y2? 
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3. A komputerizált több célpont párhuzamos követési tesztben (MOT) egyforma 

négyzetek mozognak egy négyzet alakú területen, miközben a terület határaihoz és 

egymáshoz ütköznek. A vizsgált személyeket arra kérjük, hogy kövessenek néhány 

kiválasztott négyzetet (célelemek), melyek disztraktorok közé vannak ágyazva. A 

vizsgálat végén egy négyzet kijelölése történik és a vizsgált személynek el kell döntenie, 

hogy a kijelölt négyzet célelem-e vagy sem (1. ábra). Kétféle sebességkondíciót 

alkalmaztunk: lassú (átlagos sebesség: 6.4°/sec) és gyors (átlagos sebesség: 8.4°/sec). 

 

1.ábra. A több célpont párhuzamos követési teszt (MOT) 

 

EREDMÉNYEK 

1. vizsgálat 
A plazma monoamin metabolitjainak átlaga a következőképpen alakult: HVA: 7.1 

ng/ml (SD=2.5), 5-HIAA: 1.5 ng/ml (SD=0.9), MHPG: 3.8 ng/ml (SD=1.2). 

Szignifikáns negatív korreláció mutatkozott a szekvenciatanulás tréning fázisban ejtett 

hibák átlaga és a HVA szint között (R=-0.36, p<0.05). Ezzel szemben a HVA szintje 

nem korrelált a láncasszociációs teszt próba fázisában ejtett hibák számával (R=0.01) Az 

5-HIAA és a MHPG szintek nem mutattak korrelációt a láncasszociációs teszt 

teljesítményeivel (r<0.1). A lineáris regressziós analízis eredményei alapján a HVA 

szintje magyarázatot ad a tréning fázisban ejtett hibák varianciájának 10.5%-ára 

(F(1,118)=13.9, p<0.001). A 5-HIAA és a MHPG esetében ez az érték 1% alatti volt 

(p>0.5). Elvégeztük a medián alapján történő csoportfelosztási összehasonlítást is 

(median split analízis). A minta mediánja alatti HVA értékkel bíró személyek a 

láncasszociációs teszt tréning fázisában több hibát követtek el összevetve azokkal a 

személyekkel, akik HVA értéke a minta mediánja feletti volt (t(118)=-3.12, p=0.002). Ez 

a különbség akkor is szignifikáns maradt, amikor kovariancia analízissel megvizsgáltuk 
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az életkor, a nem, az iskolázottság, a szocioökönómiai státusz és az IQ hatását (F>8, 

p<0.05). Az előbbiekkel ellentétben a medián-split analízis nem jelzett különbséget a 

próba fázis teljesítményében a magas és alacsony HVA szintű személyek (p=0.72). 

Ahogyan azt a korrelációs elemzés eredményei alapján vártuk, az 5-HIAA és a MHPG 

szintekre elvégzett medián split analízis nem mutatott különbséget a magas és alacsony 

metabolit szintekkel rendelkezők teljesítménye esetében (p>0.5). Az IQ tekintetében 

alacsony (mean: 105.6 (SD=10.8)) és magas HVA (mean: 104.9 (SD=11.3)  szinttel bíró 

csoport között nem volt szignifikáns különbség (p>0.5). 

A HVA szint és a szekvenciatanulás közötti kapcsolat további megvilágítása 

érdekében megvizsgáltuk a tréning szakasz valamennyi állomásában (1-4. szoba) ejtett 

hibák számát. Lineáris trend elemzés megmutatta, hogy az alacsony HVA szinttel bíró 

személyeknél a hibák száma lineárisan emelkedett a láncasszociáció lépéseiben 

(F(1,118)=30.23, p<0.001). A kapcsolat kevésbé volt markáns a magas HVA szintű 

személyeknél (F(1,118)=4.47, p=0.04), és a magas és alacsony HVA szintű személyek 

lineáris trendjeinek összehasonlítása megközelítette a statisztikailag szignifikáns szintet 

(F(1,118)=3.21, p=0.07). Az alacsony HVA csoport tagjai a 3. asszociáció során 

követtek el szignifikánsan több hibát (3. szoba) (t(118)=3.0, p=0.002). Végül, a magas és 

alacsony HVA szintű csoportok teljesítménye nem tért el egymástól az újratanulási 

szakaszban (a hibák átlaga rendre 1.1 (SD=0.8) és 1.2 (SD=0.9), (p>0.5))  

2. vizsgálat 
A tanulási szakaszban ejtett hibák átlaga a szkizofrének esetében 8.8 (SE=1.2), míg 

a kontrollok esetében 7.7 (SE=1.8) volt; a különbség nem volt statisztikailag szignifikáns 

(p=0.58). A transzfer fázisban a régi asszociációkra vonatkozó hibák átlagos aránya a 

szkizofrének csoportjában 0.09 (SE=0.02), míg a kontrollok 0.08 (SE=0.02) volt. Az új 

asszociációk esetében a hibák arányának átlaga a skizofrén csoportban 0.41 (SE=0.04), 

míg a kontrollok körében  0.13 (SE=0.03) volt. A transzfer fázis során elvégzett ANOVA 

a csoport szignifikáns főhatását igazolta (betegek vs. kontrollok) (F(1,64)=15.06, 

p<0.001); valamint szignifikáns különbség volt az asszociációk típusa (régi vs. új) 

(F(1,64)=59.73, p<0.0001) között. A csoport és az asszociációk (új és régi) közötti 

interakció szintén szignifikáns volt (F(1,64)=27.31, p<0.0001). Az F-tesztek szerint a 

régi és új asszociációkban nyújtott teljesítményben nem volt szignifikáns különbség a 

kontrollok esetében (p=0.10), míg a szkizofrén betegek az új asszociációk esetében 
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lényegesen gyengébb teljesítményt nyújtottak (F(1,64)=98.90, p<0.0001). A Tukey HSD 

post-hoc próbák megerősítették az eredményeket: a szkizofrén betegek szignifikánsan 

több hibát vétettek az új asszociációk esetében (p=0.0002), azonban ez nem jelentkezett 

a régi asszociációk vonatkozásában (p=0.9), a kontroll csoporttal összevetve. Az 

eredmények változatlanok maradtak, amikor az antikolinerg szert, második generációs 

antipszichotikumot szedő, vagy a gyógyszermentes betegek adatait kivettük az 

elemzésből. A szkizofrén betegek a CVLT és az n-vissza teszteken a kontrollokhoz 

viszonyítva gyengébb teljesítményt nyújtottak. Az n-vissza pontszámok nem korreláltak 

a tanult ekvivalencia teszt függő változóival (Spearman-féle R<0.3). A CVLT 

pontszámok szelektív negatív korrelációt mutattak a transzfer fázisban mutatott hibák 

számával az új asszociációk esetében (CVLT összesített pontszám esetében a Pearson-

féle r=-0.66, p<0.05; míg a késleltetett felidézés esetén a Pearson-féle r=-0.64, p<0.05). 

Pozitív kapcsolat mutatkozott a tanulási fázisban ejtett hibák átlaga és az 

antipszichotikumok klórpromazin-ekvivalens napi adagja között (Pearson-féle r=0.76, 

p<0.05).  

3. vizsgálat 
A szkizofrén betegek csökkent teljesítményt mutattak a 

sebességdiszkriminációban, a CPT és a téri-vizuális munkamemória teszteken, valamint 

a MOT gyors és lassú változatában. A d statisztika erős hatásnagyságokat jelzett. A 

kontroll csoportban a MOT teljesítmény egyetlen prediktora a sebességdiszkriminációs 

küszöb volt (béta=-0.44; F(1,28)=10.87, p<0.005; R2=0.28). A szkizofrén betegek 

esetében a gyors változatú MOT teljesítmény prediktorai voltak: sebesség diszkrimináció 

(béta=-0.45; F(1,28)=10.98, p<0.005; R2=0.28) és a téri munkamemória (béta=-0.42; 

F(1,28)=12.26, p<0.005; R2=0.30). A lassú változatban csak a téri munkamemória 

jelezte előre a MOT teljesítményt (béta=-0.40; F(1,28)=7.32 p<0.05; R2=0.21). A 

PANSS pontszámok, a betegség fennállásának ideje és az alkalmazott antipszochotikum 

klórpromazin-ekvivalens dózisa nem mutatott szignifikáns hatást az elvégzett 

regresszióanalízis alapján (p>0.1). A valószínűségi regressziós analízis azt mutatta, hogy 

csupán a CPT teljesítmény alapján lehetett előrejelezni a csoporttagságot (szkizofrén 

vagy egészséges) (béta=-0.27, F(1,28)=10.48, p<0.005; R2=0.15). 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

1. vizsgálat 
Eredmények alapján feltételezzük, hogy a dopamin speciális szerepet játszik a 

kognitívszekvencia-tanulásban. Az eredmények konzisztensek a Parkinson-kórban 

szenvedő betegek esetében tapasztalt eredményekkel. A HVA szintek szelektív 

korrelációt mutattak a szekvenciatréning során ejtett hibákkal, viszont nem volt ilyen 

összefüggés a próba fázis hibáival. Újabb eredmények megerősítik, hogy a tesztben a 

tréning és a próba szakaszok neuropszichológiai disszociációt mutatnak: szemben a 

Parkinson-kórban szenvedő betegekkel, a MTL károsodott betegek a tréning fázisban jól 

teljesítenek és képesek a szekvencia elsajátítására, azonban több hibát ejtenek a próba 

fázisban, mely utóbbi jelenség viszont nem tapasztalható a Parkinson-kórban szenvedő 

betegeknél. Saját neurokémiai eredményeink ezt a disszociációt megerősítik, mivel a 

dopaminerg metabolizmus csak a teszt tréning fázisában nyújtott teljesítménnyel állt 

kapcsolatban. Funkcionális agyi képalkotó vizsgálatok alapján a kognitív tesztek során 

alkalmazott visszajelzés a striatális és frontális régiókban okozott aktivitásfokozódást, és 

a középagyi aktivitás a predikciós hiba kódolásáért felelős. Összességében az agyi 

funkcionális képalkotó vizsgálatokkal nyert adatok, kiegészülve a léziós vizsgálatok és a 

saját neurokémiai vizsgálatunk eredményeivel a megerősítik a dopamin szerepét a 

visszajelzés-vezérelt készség- és szokástanulásban.  

2. vizsgálat 
Eredményeink arra utalnak, hogy a szkizofrén betegek a mediotemporalis lebenytől 

függő tanulási folyamatokban (új asszociációk a transzfer-fázisban) csökkent 

teljesítményt mutatnak, míg a bazális ganglionoktól függő tanulási folyamataik (inger-

válasz asszociációk) megkíméltek. Az eredmények összhangban állnak egyéb, a 

kategorizáció terén folytatott vizsgálatok eredményeivel. Pozitív korrelációt találtunk az 

antipszichotikumok napi adagja és a tanulási fázisban mért hibák száma között, mely 

arra enged következtetni, hogy az antipszichotikumok befolyásolják a bazális 

ganglionoktól függő tanulási folyamatokat. Elsősorban az első generációs 

antipszichotikumokra igaz ez a megállapítása, azok erős D2/D3 receptor blokkoló 

hatásának köszönhetően. A saját vizsgálatunk esetében nem volt szignifikáns eltérés az 

inger-válasz tanulási fázis eredményeiben a beteg- és kontrollcsoport között, feltehetőleg 
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az alacsony antipszichotikum adagok miatt. Fontos megemlítenünk, hogy a tanult 

ekvivalencia asszociációs tanulási teszt nem konvencionális: a korábban alkalmazott, 

explicit memóriafunkciókat vizsgáló eljárásoktól annyiban különbözik, hogy nem tények 

vagy események tudatos bevésését és felidézését teszi próbára, hanem egy korábban 

elsajátított szabályszerűség új ingerkörnyezetben történő alkalmazási képességét 

vizsgálja. Ez a képesség, úgy tűnik, súlyosan károsodott szkizofréniában. A vizsgált 

szkizofrén betegek hasonló teljesítményt nyújtottak a RTET-ben, mint a hippocampus 

atrófiában szenvedő betegek. A transzfer fázisban észlelt deficit nem mutatott korrelációt 

a munkamemória teljesítménnyel, jelezve, hogy a MTL funkciók valóban károsodottak 

szkizofréniában és a memóriadeficit nem pusztán a prefrontális patológia 

következménye. A tény, hogy a CVLT teljesítmény korrelált a tanult ekvivalencia 

teljesítménnyel, azt a nézetet támasztja alá, hogy a szólista-tanulásben nyújtott gyenge 

teljesítmény a MTL patológiájával függ össze. Eredményeink emellett nem erősítik meg 

azt a korábbi feltételezést, hogy a szkizofréniában a bazális ganglionokhoz kötött 

neuronális körök súlyosan érintettek lennének, mivel a szubkortikális memóriafunkciók 

nem mutattak nagyfokú károsodást szemben a hippocampális memóriafunkciókkal.  

Jelen vizsgálatunk volt az első eljárás, amely ugyanazon a tesztvizsgálaton belül 

képes volt rámutatni a szkizofrén betegek memóriafunkciójának szelektív deficitjére. 

Ezzel az új módszerrel lehetőség nyílik a kognitív funkciók és a genetikai háttér 

kapcsolatainak vizsgálatára, az antipszichotikumok memóriára gyakorolt hatásának 

tanulmányozására, valamint a szkizofrén betegeink kognitív rehabilitációjának 

továbbfejlesztésére. 

3. vizsgálat 
A vizsgálat legfontosabb eredménye a szkizofrén betegek csökkent MOT 

teljesítménye. Ez konzisztens azokkal a megfigyelésekkel, melyek szerint a szkizofrének 

gyengébben teljesítenek olyan próbákban, ahol két feladatra kell egyszerre figyelniük. A 

betegeknél és a kontrolloknál más volt a célpontkövetés prediktora. A kontrollok a 

célpontkövetés során automatikusabb, a mozgásérzékeléssel kapcsolatos stratégiát 

alkalmazhattak, míg a betegek a mozgásérzékelési zavart a téri munkamemóriával 

próbálták kompenzálni a célpontkövetés alatt. 

Adataink alapján feltételezzük, hogy a csökkent MOT kapacitás nem csupán az 

általános pszichopatológiai tünetek, a generalizált kognitív károsodás, a gyógyszerhatás 
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vagy a károsodott információfeldolgozás és munkamemória következménye, hanem 

specifikus összefüggést mutat a mozgásészleléssel (sebesség diszkrimináció) és a téri 

munkamemóriával. Feltételezésünkkel ellentétben azonban a MOT teljesítmény nem 

mutatott korrelációt a negatív tünetekkel, egyben megerősítve más kutatók korábbi 

hasonló megfigyeléseit.  

Feltételezzük, hogy a mozgásészleléshez és a téri munkamemóriához kapcsolódó 

kortikális hálózatok kiemelt szerepet játszanak a szkizofrén betegek többszörös 

célpontkövetésében. Ezen komplex agyi hálózatok diszfunkciója érintheti a 

mozgásérzékeny V5 áreát, a téri információ feldolgozásáért felelős hátsó parietális 

régiókat, a szemmozgató területeket és a munkamemóriát (prefrontális cortex, a frontális 

szemmozgató mezőt is beleértve). Az alacsonyabb szintű szenzoros folyamatok valamint 

a figyelem és a MOT funkciók további összefüggéseinek felderítésére azonban további 

vizsgálatok szükségesek mind normál, mind patológiás kondíciók között.  

Összegezve, eredményeink alapján a legfontosabb megállapításaink a következők:  

1. A dopaminerg neurotranszmisszió speciális szereppel bír a visszajelzést 

követő kognitív szekvencia-tanulásban. A léziós és neurokémiai módszerekkel 

alátámasztott vizsgálóeljárás így lehetőséget kínál a későbbiekben különböző 

neuropszichiátriai populációk vizsgálatára, ezáltal tovább gyarapíthatja tudásunkat a 

készségtanulással és az interaktív memóriarendszerekkel kapcsolatban. 

2. A RTET alkalmazásával ugyanazon teszteljárás keretein belül sikerült 

kimutatnunk, hogy a szkizofréniában szenvedő betegek csökkent teljesítményt 

mutatnak a mediotemporális lebenyhez köthető tanulási folyamatokban, míg a 

bazális ganglionokhoz kapcsolódó tanulásuk megkímélt; valamint azt, hogy a magas 

dózisban alkalmazott első generációs antipszichotikumok károsítják a bazális ganglionok 

által mediált implicit tanulási folyamatokat a nigrostriatális dopaminerg 

neurotranszmisszió blokkolásával.  

3. A több célpont párhuzamos követése károsodott szkizofréniában, melynek 

hátterében a mozgásészleléshez és a téri munkamemóriához kapcsolódó kortikális 

hálózatok komplex deficitje húzódhat meg, további ösztönzést nyújtva az alacsonyabb 

szintű vizuális információfeldolgozási folyamatok és a figyelem összefüggéseinek 

felderítésére. Az alapvető vizuális funkciók aspektusainak károsodása hozzájárulhat a 
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figyelem kevésbé kontrollált komponenseinek zavarához (több célpont szimultán, 

automatikus követése). 

Adataink összességében illeszkednek a szkizofrénia eredetének diszkonnekciós és 

komplex kortikális diszfunkcióval kapcsolatos elképzeléseihez, új eredményekkel 

gazdagítva a betegség patofiziológiával kapcsolatos tudást.  

Bár eredményeink a komplex neuropszichiátriai vizsgálómódszerek csupán egy kis 

szeletén nyugszanak, mégis felhívják a figyelmet a mindennapi funkcionalitásban is 

fontos szerepet játszó kognitív funkciók (készségtanulás, az elsajátított információ 

rugalmas generalizálása, megosztott figyelem) és az elemi információfeldolgozás 

bizonyos területeinek károsodására, az antipszichotikus medikáció lehetséges kognitív 

hatásaira; emellett támpontként szolgálhatnak a szkizofrén betegek komplex 

rehabilitációjához is.  
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RÖVIDÍTÉSEK 
 
CPT: Folyamatos Teljesítmény Teszt (Continuous Performance Test) 

CPZ: az antipszichotikumok klórpromazin-ekvivalens adagja (mg/nap) 

CO: egészséges kontroll 

CVLT: Kalifornia Verbális Tanulási Teszt (California Verbal Learning Test) 

DA: dopamin 

DL-PFC: dorsolaterális prefrontalis kéreg 

DSM-IV: A Mentális Betegségek Diagnosztikai és statisztikaik kézikönyve (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders), 4. kiadás 

FEF: fronális szemmozgató mező (Frontal Eye Field) 

HVA: Homovanilinsav  

IQ: Intelligencia hányados  

MHPG: 3-metoxi-4-hydroxi-fenilglikol  

M.I.N.I.: Mini-International Neuropsychiatric Interview 

MOT: több célpont párhuzamos követése (Multiple Object Tracking) 

MTL: mediotemporális lebeny 

p: valószínűség 

PANSS: Pozitív és Negatív Tünetek Skálája (Positive and Negative Syndrome Scale) 

PD:  Parkinson betegség 

PFC: prefrontális kortex 

RTET: Rutgers Tanult Ekvivalencia Teszt 

R: Spearman-féle korrelációs együttható  

r: Pearson-féle korrelációs együttható'  

SCH: szkizofrénia 
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V5: ötödleges vizuális látókéreg 

VL-PFC: ventrolateral prefrontal cortex 

WAIS-R:  Wechsler Felnőtt Intelligencia Skála, átdolgozott verzió (Wechsler Adult 

Intelligence Scale, revised) 

 


