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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

Kutatásunkban azt vizsgáljuk, az egészséges idősödés mi-
képpen van hatással az agyi neurodinamikára és a kognitív 
funkciókra. Vizsgálatink középpontjában olyan neurofizi-
ológiai biomarkerek azonosítása áll, melyek potenciálisan 
előre tudják jelezni a kognició különböző aspektusaiban 
esetlegesen beálló változásokat, valamint segíthetnek 
azok élettani eredetének jobb, pontosabb megértésében. 
Munkánk alapvetően két fő komponensből áll. Ezek egyike 
módszerfejlesztés, melynek során olyan számítógépes 
technikákon dolgozunk, melyekkel az agyi aktivitás nemtri-
viális tulajdonságai is hatékonyan megragadhatók. Ezek 
közé tartozik például a különböző kérgi régiók közti dina-
mikus funkcionális konnektivitás fratális tulajdonságának 
vizsgálata, mely az idegtudományok területén csupán az 
utóbbi időben kezd egyre inkább elterjedni. Kutatásunk 
másik fő aspektusa adatgyűjtés, valamint ennek kiértéke-
lése a célcsoportból, egészen pontosan egészséges (i.e., 
egyéb neuropszichiátriai, illetve általános súlyos kórálap-
pottól nem érintett) idős egyének részvételével. Az idős 
korcsoportból nyert adatainkat egészséges fiatal (életkor < 
40 év, egyéb kórállapottól mentes) csoporttal vetjük össze. 
Méréseink során az agyi aktivitás regisztrálására elektroen-
cefalográfiás (EEG) módszer segítségével történik. A vizsgá-
latban résztvevő egyénekről először nyugalmi állabotban, 
majd három különböző kognitív feladat végzése közben 
rögzítünk EEG adatokat. Az alkalmazott feladatok a kognitív 
működés különböző aspektusait teszik próbára, mint pél-
dául mintázatfelismerés, munkamemória vagy térbeli ori-
entácó. Az EEG mérést követően végül a résztvevőkön egy 
tágabb körű kognitív felmérést is végzünk a standardizált 
és validált Cambridge Neuropsychological Test Automated 
Battery (CANTAB) segítségével. Ennek során az alanyok to-
vábbi hét tesztet végeznek el; ezek mind a kognitív funk-
ciók olyan aspektusát/aspektusait teszik próbára, melyek 
gyakran érintettek idős korban illetve az abban gyakran 
megjelenő, demenciához vezető kórképekben. Kutatásunk-
ban tehát nem csupán arra keressük a választ, a nyugalmi 
agyi aktivitás mely tulajdonságai mutatnak összefüggést 
különböző kognitív képességekkel, szintén jelentős, hogy a 
fokozott mentális kiháváshoz miképpen adaptálódik az agy 
fiatal illetve idős korban.
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