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II. RÉSZ

A kortikospinális rendszer érése a kéz/kar izmainak
motoneuronjaihoz futó projekciók tekintetében

A kortikospinális rendszer alapvető fontosságúnak tekinthető a kézmozgá-
sok fejlődésében és kivitelezésében. Nyilvánvalóan más izmok beidegzésében
is kiemelt szerepet játszik, azonban a kéz- és ujjmozgások funkcionális fontos-
ságához kötődő részletes reprezentáció az elsődleges motoros kéregben (ami a
kortikospinális rostok elsődleges eredőhelye) hangsúlyosabb részvételre utal e
tekintetben. A következőkben ismertetendő néhány tanulmány ezen említett
folyamat globális jellemzőiről informál.

Kezdetben  a  kortex-motoneuron  kapcsolatokat  szolgáló  rostok  rendszere
fejletlen állapotban van, amit különösen hosszú érési folyamat követ azon fa-
jok esetén, amelyeknél az ügyes kéz és ujjmozgások fontosak, így az embernél
is. Jellemző a születést követően megmutatkozó gyors fejlődésű szakasz, ami a
mielinhüvely kialakulásáig tart, majd egy lassabb ütemű, hosszan tartó fejlődé-
si  periódusban folytatódik.  Az érés kezdetekor rágcsálóknál  (hörcsög,  pat -
kány) gyakori tapasztalat, hogy átmeneti rostok jelennek meg, amelyek később
eltűnnek. Érdekes, hogy ezen átmeneti rostok között gyakran találhatók vizuá-
lis  kortexből  eredőek  (Kuang  és  Kalil 1994,  idézi:  Armand és  munkatársai
1997). További érdekességként említhető ide kapcsolódóan, hogy a pajzsmirigy
alulműködésben  szenvedő  patkányoknál  e  normál  esetben  eltűnő  rostok  a
felnőttkorban is megmaradnak (Li és munkatársai 1995). Az általános felfogás
szerint az átmeneti rostok nem hoznak létre funkcionális kapcsolatokat, azon-
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ban Curfs és munkatársai (1995) eredményei szerint patkányban ezen rostok is
funkcionális szinapszisokat alakítanak ki, amely funkcionális kapcsolatok úgy-
szintén átmenetiek. Majmoknál nem találtak a fentiekhez hasonló, aberráns
rostokat (Armand és munkatársai 1997). Nincs kizárva tehát ezek alapján a ko-
rábbiakban  már  bemutatott  általános  neurális  fejlődési  trend  karakteriszti-
kumainak bizonyos fokú jelenléte a kortikospinális rendszer fejlődésének kez-
deti szakaszán sem, amelyre az átmeneti állapotokon keresztül történő szaka-
szos változás jellemző. Ugyanakkor, különösen a gyors érési szakaszt követően
valószínűbbnek látszik a fokozatos változás az érés során.

A nyaki szegmensen belül, a kortiko-motoneuronális rostok végződési sűrű-
ségének alakulását vizsgálták  Armand és munkatársai (1997) makákókon, új-
szülött kortól felnőttkorig. Az említett születéskori fejletlenséget e vizsgálat-
ban is megtapasztalták. Az axonok ugyan végig jelen vannak a gerincvelőben
ekkor, azonban a szürkeállományba való benövésük korántsem teljes. A vég-
ződések elhelyezkedésének általános mintázata viszont a felnőtt állatéval meg-
egyező, de jelentős sűrűségnövekedés tapasztalható már az első öt posztnatális
hónap folyamán. A közvetlen kortiko-motoneuronális rostok sűrűsége mintegy
negyven százalékos volt kezdetben, majd az első öt hónap alatt hetvenöt száza-
lékosra emelkedett. Meglepőnek tekintik a szerzők, hogy a sűrűség-mintázat
kialakulásában  egy  caudális-rostrális  irányultságú  trend  tapasztalható,  vala-
mint  ezen  idői  eloszlás  mellett,  benyomásszinten  az  átlagos  sűrűség  is  na-
gyobbnak mutatkozott a caudális részeken (emlékeztetőül, mindez a felső vég-
tag  és  kéz  izmainak  motoneuronjaihoz  kapcsolódó  kortikospinális  rostokra
vonatkozik).  A fejlődés  kezdetén  nem találtak  funkcionális  kapcsolatokat  a
motoneuronok és a kortikospinális rostok között, csak a későbbi fejlődési sza-
kasz során jelentek meg ezek (két és fél hónap). Különösen fontos jellemző-
ként emelik ki a szerzők a kapcsolatok számának expanzióját a kéz és ujjak
motoneuronjaihoz a posztnatális szakaszban, szemben az egyébként oly általá-
nos túlprodukció-szelekció mechanizmusával. Az idézett megfigyelések tehát
anatómiai adatok alapján erősítik meg a kortikospinális rostok érésének elhú-
zódó és folyamatos voltát a kezdeti, gyors fejlődést követően.

Az  iménti  megállapítások  bizonyos  szempontból  illeszkednek  a  kortiko-
spinális rendszer éréséről elektrofiziológiai mérések révén nyert információk-
hoz.  Olivier és  munkatársai  (1997)  újszülöttől  felnőttig  terjedő  életkorú
makákókon vizsgálta a kortiko-motoneuronális rostok vezetési sebességét, va-
lamint a TMS (transcranial magnetic stimulation) ingerlés által kiváltott EMG
válaszok küszöbét. Külön vizsgálták a koponyán belüli és a gerincvelőben mu-
tatott sebességjellemzőket az említett rostokban. Az újszülött majmokban na-
gyon lassú vezetési sebességet tapasztaltak. Az első hónapokban gyors sebes-
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ségnövekedés következett, ezt követően egy elnyújtottabb, lassabb sebesség-
növekedés. A fejlődés utolsó szakaszában úgyszintén hosszan tartó sebesség-
növekedés a jellemző, ami azonban már a szerzők szerint pusztán a testméret-
növekedéssel  együtt  járó  rosthosszúság-változás  ellensúlyozására  szolgál.
Makákók  kortiko-motoneuronális  rostjainak  mielinizációs  fejlődése  nem  is-
mert, az adatok azonban e folyamat közreműködését feltételezik a vezetési se-
besség változásai mögött. Érdekes tapasztalatuk volt, hogy a koponyán belül
hamarabb érte el a rendszer a magasabb vezetési sebesség-értéket, ami a tanul-
mányban mint  egy rostrális-caudális  érési  trend  emelődik  ki.  A fentebb  ki-
emelt,  a  motoneuronokhoz  történő  kapcsolódások  sűrűségének  érési  trendje
ellentétes irányú az itt tapasztaltakkal. Magyarázatként nem, de egy összetevő-
ként figyelembe vehető az a tény, miszerint a nyaki szegmens caudálisabb ré-
szén  helyezkednek  el  a  belső  kézizmok  motoneuronjai,  amelyek  a  legtöbb
kortikális rostot kapják. Így a sűrűségmutatókban tapasztalt caudális-rostrális
trend egy viszonylag egyszerű, illetve ismert funkcionális ok anatómiai meg-
nyilvánulása lehet. A TMS intenzitás EMG választ kiváltó küszöbértéke a kor-
ral változott, nevezetesen csökkent.

A majomkísérletek adatai természetesen csak mint valószínűsíthető, általá-
nos trend érvényesíthetőek az emberi működések tekintetében. Jelen esetben
azonban, ahogy Eyre és munkatársai (1991) vizsgálata mutatja, meglehetősen
erős hasonlóság mutatkozik a kortiko-motoneuronális rostok fejlődési változá-
sai kapcsán.  Eyre (1991) a harminckettedik illetve a harmincnegyedik terhes-
ségi héttől ötvenöt illetve ötvenkét évig terjedő életkori mintát vizsgált három-
száznyolc illetve száznegyvenkilenc egészséges emberi vizsgálati alany rész-
vételével. A kortiko-motoneuronális rostok és a szomatoszenzoros rostok érési
jellemzőit kívánták feltárni a karhoz és kézhez tartozóan. A rostok ingerületve-
zetési  idejét  mérték,  valamint  az  EMG  aktivitás  kiváltódásához  szükséges
TMS intenzitás küszöbértékét. A vezetési időt mindkét rosttípus esetén centrá-
lis és perifériás részre különítették el. Az EMG regisztráció a bicepszen és a
hüvelykujjpárna körüli tenyérizmokon történt, a szenzoros ingerlést pedig a
nervus medianus csukló magasságában történő elektromos ingerlésével végez-
ték. A TMS aktiválást az ellenoldali motoros kérgen és az ötödik és nyolcadik
csigolyák közti területet átfedően (perifériás ingerlés) alkalmaztak, a szomato-
szenzoros inger detektálása pedig az Erb pontban és a szomatoszenzoros kéreg
felett történt.

Hipotézisüket a negatív visszacsatolásra  alapuló,  valós idejű mesterséges
kontrollrendszerek  működési  sajátosságaiból  kiindulva  alakították  ki.  Egy
ilyen rendszer instabilitást mutat, ha jelentős mértékű átmeneti késés van jelen,
különösen, ha ez a késés jelentős mértékű és nem előre jelezhető. A szerzők
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kérdése ebből kiindulóan, hogy hogyan valósulhat meg stabil szenzorimotoros
kontroll az emberben, ha a fejlődés során a testméret sokszorosára nő, a válto-
zás üteme pedig nagyon széles sávban variál. A mesterséges kontrollrendsze-
rek vezérléselmélete leggazdaságosabbnak a rövid és konstans átviteli idők al-
ternatíváját tekinti. A vizsgálati eredmények a biológiai rendszeren belüli je-
lenlétét igazolják az iménti gazdaságossági szabálynak, legalábbis az ingerüle-
tet  szállító  rostok  vezetési  idejének konstanciájához  kapcsolódóan,  hiszen  a
gyorsaság kritériuma relatív.

A motoros rostok esetében az első két évben gyors csökkenést tapasztaltak a
vezetési időben mind a kézizmokhoz, mind a bicepszhez tartozóan. A csökke-
nés mind a centrális, mind a perifériás értékekre vonatkozik. A centrális veze-
tési idő két éves kortól állandóvá válik, ami azt jelenti, hogy a rostok vezetési
sebessége a testnövekedés mértékével  arányosan nő.  Körülbelül  négy éves
kortól a perifériás idegeken mért vezetési idő értékek a karhosszúság változá-
sával arányosan emelkedni kezdenek. A TMS küszöbérték kezdetben magas,
majd exponenciálisan csökken az életkorral. A fejlődés időtartamának jelentős
szakaszában a küszöbérték csökkenése lineáris összefüggést mutat a testma-
gassággal. A testmagasság range hetven centimétertől száznyolcvan centimé-
terig terjedt, ami körülbelül a kétévestől a felnőttkorig tartó életszakaszt jelenti.
Perifériás ingerlésnél a küszöb az első két évben erősen csökken, ezt követően
pedig marad a már itt elért, felnőttre jellemző értéken.

A szomatoszenzoros ingerületet szállító rostok adatai szinte teljesen azono-
san alakultak a motoros rostokéval. Valamivel két éves kor előtt a centrális ve-
zetési idők ez esetben is elérik a konstans szintet. A periféria kapcsán újólag a
négyéves kor emelhető ki, amikortól a karhosszúsággal arányosan növekedni
kezd a vezetési idő, a testnövekedés befejeződéséig. A nervus medianus inger-
lési  küszöbe  öt  éves  korig  csökken  és  ettől  kezdve  nem  változik.  Már  a
makákókkal végzett elektrofiziológiai vizsgálat adatainak magyarázatául is ki-
emelődött, hogy a tapasztalt változások hátterében legvalószínűbben a mielini-
zációs folyamatok állhatnak. Jelen vizsgálat eredményei kapcsán sincs ez más-
ként. A legtöbb rostpálya mielinizációja kettőtől öt éves korig terjedően befe-
jeződik. Az idézett vizsgálat tárgyául szolgáló rostok és idegek esetén is igaz
ez,  azonban  valamivel  pontosabb  becslések  is  tehetők.  A centrális  pályák
(mind motoros, mind szomatoszenzoros) mielinizációja befejeződik abban az
értelemben,  hogy a  rost  teljes  hosszában  kialakul  a  velőshüvely.  A kezdeti
gyors vezetési idő csökkenésének ez a folyamat lehet az oka. A további fejlő-
désre jellemző konstans vezetési idő csak a növekvő rosthosszal együtt növek-
vő vezetési sebességgel magyarázható, amihez a mielinhüvely folyamatos vas-
tagodása szükséges. A perifériás idegek mielinizációja szintén befejeződik az
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első két év során, majd hozzávetőleg négy-öt éves korra a velőshüvely vastag-
sága is eléri a felnőttre jellemző értéket. Figyelemreméltó, hogy a motoros és
szomatoszenzoros rostok érése milyen szorosan illeszkedik egymáshoz, alá-
húzva e két rendszer funkcionális egység természetét.

Az iménti adatok a mielinizációra vonatkozó információn túl tágabb értel-
mű, általánosabb szintű kapcsolatban is vannak az átfogó idegrendszer-fejlő-
dési folyamatokkal. Kiemelt időpontnak ezen adatok kapcsán a kettő és négy-
öt éves kor számít, amelyek közül a második év körüli időszak például a dolgo-
zat korábbi részében bemutatott strukturális reorganizációs folyamatok egyik
„mérföldköve” is egyben, a négy-öt éves életkorhoz pedig példaként a manipu-
láció érése köthető. Úgy tűnik mindezek alapján, hogy globális jellemzői men-
tén igazodik egymáshoz a kérgi feldolgozás, a periféria, és a kettőt összekötő
rostrendszer érése. Egyrészt arra utal a konstans centrális vezetési idők időbeli
megjelenése, hogy a mozgásrendszer funkcionális fejlődéséhez szükség van a
konstans kimeneti és bemeneti viszonyokra, vagyis mire az idegrendszer álta-
lános érése lehetővé teszi az agykérgi feldolgozás finom, funkcionális érését,
arra  az időre  a  ki-  és  bevezető  pályák  vezetési  állandósága  megteremtődik.
Másodsorban azzal a tanulsággal is szolgálnak az említett eredmények, hogy a
„kérgen kívüli” összetevők érése is befolyásolhatja legalábbis a kézzel kivite-
lezett mozgásteljesítmény alakulását, nem csak a kortikális történések.

Müller és Hömberg (1992) vizsgálati eredményei empirikusan is megerősí-
teni látszanak az utóbbi megállapítást. Vizsgálatukban a kortikospinális moz-
gatórostok érésének és a szándékos alternáló mozgások sebességének egymás-
hoz képesti alakulását igyekeztek feltárni, fejlődési nézőpontból. Kettőtől ti-
zenhárom évig terjedő életkori intervallumba eső egészséges gyerekek vettek
részt a vizsgálatban, továbbá öt felnőtt férfi, valamint öt felnőtt nő. Egyrészt
TMS eljárással ingerelték az elsődleges motoros kortexet, valamint EMG akti-
vitást néztek a hüvelykujjpárnán. A rostok vezetési idejét teljesen relaxált, fek-
vő helyzetben mérték. A vizsgálat második részében három mozgásos feladatot
kellett a vizsgálati személyeknek elvégezniük. Egyrészt egy digitalizáló tollal
kellett kopogniuk, másrészt ugyanezen tollat kellett harminc különböző célhoz
mozgatni,  harmadrészt  egy speciális  táblán  szögeket  kellett  egyik  helyről  a
másikra átdugni. Eredményeik szerint az érési profilok legjobban exponenciá-
lis  görbére  voltak illeszthetők.  Általános jellemzőként  megemlíthető,  hogy
nem találtak különbséget a nem, a kezesség és a helyzet zárt vagy nyílt hurok
volta  alapján.  A három feladathelyzetben mért  gyorsaság és a  vezetési  idők
érési profiljaira illesztett exponenciális görbéket nagyon hasonlónak találták a
kitevők tekintetében is. Statisztikai próba is igazolta a hasonlóságot, ugyanis
nem volt szignifikáns a görbék közti eltérés. A szerzők szerint utóbbi ered-
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mény arra utal, hogy az érési jellemzők mögött egy közös faktor áll, ami pedig
a neurális érési folyamat. Bár a TMS ingerlés kapcsán megjegyzik, hogy nem
teljesen eldöntött,  vajon a kortiko-motoneuronális rostokhoz tartozó sejtekre
közvetlen hatást gyakorol-e az eljárás, vagy pedig preszinaptikus ingerlés ré-
vén, közvetett módon érvényesül. Csak az előbbi esetben lehetne egyértelműen
a kortikospinális rostok érésére következtetni az adatokból. Ugyanakkor a ko-
rábban idézett vizsgálatokból is látható volt, valamint a szerzők maguk is beve-
zetőjükben amellett teszik le a voksot, hogy a TMS eljárás megfelelő eszköz a
kérgi  efferensek  működésének tanulmányozására.  Megvizsgálták  továbbá  az
említett feladathelyzetekben a gyakorlás hatását, amelynek eredményeképpen
majdnem azonos görbét kaptak a gyakorlás nélküli helyzethez képest, kivéve a
szögáthelyezős feladatot. Mindezekből arra a következtetésre jutnak a szer-
zők, hogy egyrészt a vizsgált helyzetekben a kortikospinális neuronok érése
sokkal erősebben befolyásolta a viselkedéses eredményeket, mint a gyakorlás;
másrészt, hogy nem lehet egy bizonyos idegrendszeri érettségi fok meghaladá-
sát várni a teljesítményben pusztán tréning hatására.

Néhány vizsgálat a mozgáshoz kapcsolt agyi makropotenciálok
életkorok közötti összehasonlításának témaköréből

A mozgásos tevékenységhez karakterisztikus agyi elektromos tevékenység
köthető. Az elektromos jelek funkcionális megfelelői még nem maradéktalanul
tisztázottak, azonban az életkorok közötti összehasonlítás bizonyos fajta infor-
mációt szolgáltat az agyműködés fejlődési aspektusaira vonatkozóan, ugyanis a
viselkedés illetve  teljesítmény változásával  együtt  járó agyi  elektromos vál-
tozások  mindenképpen  engednek  következtetéseket  legalább  a  felnőttre  jel-
lemző aktivitásmintázat kialakulásának időbeli megoszlását tekintve. A legál-
talánosabban  elfogadott  mozgáshoz  kötött  makropotenciálok  Papakosto-
poulos (1980) alapján a következők:

– Bereitschafts potenciál (BP)
– motor kortex potenciál (MCP)
– P200
– a gyakorlott teljesítményhez kapcsolódó pozitív hullám (SPP)

A BP aktivitás a mozgást megelőzően regisztrálható az önindított mozgások
esetén, passzív mozgásoknál nem vezethető el. Negatív hullám, aminek ampli-
túdója nem függ az erőkifejtés mértékétől illetve az aktuális EMG aktivitástól,
azonban a később ismertetendő „skilled performance task” (SPT) helyzetében
az amplitúdó nő, amit a feladatnak való megfelelni akarás következményének
tekintenek {Papakostopoulos 1980). Amplitúdó-növelő hatású továbbá a fel-
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adathelyzet komplexitása is. Úgy tűnik, nem függ a külső feedback meglététől
vagy hiányától, mivel nagyon hasonlók a karakterisztikumai e két helyzetben.
Általánosan  a  mozgás-előkészítés  funkcionális  folyamataihoz  asszociált
(Chiarenza és  munkatársai  1990).  Elvezethető  a  centrális,  precentrális  és
parietális áreákból. Elsősorban a primer motoros kéreg aktivitásához kapcsol-
ják, de feltételezik a supplementer terület részvételét is (Chiarenza és munka-
társai 1995). Egykezes feladatoknál a kezdeti két féltekei szimmetriát körülbe-
lül 500 ms-al az EMG aktivitást megelőzően kontralaterális dominancia váltja
fel.  Kétkezes feladatok esetén  jobbkezeseknél  szimmetrikus,  balkezeseknél
kontralaterális dominancia tapasztalható (Chiarenza és munkatársai 1995).

Az MCP karakterisztikus jellemzője a többi mozgáshoz kötött makropoten-
ciálhoz viszonyítva,  hogy a mozgással kontralaterálisan van jelen.  Az EMG
aktivitás kezdetét hozzávetőleg 20 ms-al követően kezdődő, és az EMG csúcs
után  átlagosan  80  ms-el  lecsengő  precentrális,  negatív,  reafferens  aktivitás
(Papakostopoulos 1980).

A P200-as hullám a mozgást követően 200 ms-os latenciával megjelenő po-
zitív aktivitás. Gyakorlott és nem gyakorlott mozgásoknál egyaránt jelen van,
időben közel együtt jár a vizuális kiváltott potenciállal. Külső input nélkül is
megjelenik. Nincs teljes egyetértés az ügyben, hogy milyen funkció kísérője-
lensége. Feltételezésként tehető, hogy a külső trigger hiányában is megjelenő
természete miatt mozgáshoz kötődő jelenségről van szó, amely esetlegesen az
erőkifejtés mértékétől függő reafferens aktivitás lehet, a belső feedback folya-
matokhoz kapcsolódóan (Papakostopoulos 1980).

Az SPP aktivitás a felsorolt makropotenciálok közül talán a legsajátosabb,
illetve  a  legösszetettebb  pszichológiai  funkcióhoz  kötődik.  Csak  gyakorlott
mozgásoknál megjelenő reafferens pozitív aktivitás. A már említett SPT hely-
zetben vizuális visszajelzés hiányában nem jelenik meg. Azonban nem kizáró-
lag  vizualitáshoz  rendelt,  mivel  mind  latenciája,  mind  időtartama  hosszabb
minden más  kívülről  triggerelt  potenciálénál  (Papakostopoulos 1980).  Nem
elég megjelenéséhez pusztán a mozgás által kiváltott külső vagy belső inger je-
lenléte sem, ugyanis csak akkor tapasztalható, ha az adott személy keresi, várja
az adott mozgás eredményéről tudósító információt. Általánosságban a telje-
sítmény sikerességének, illetve eredményének értékeléséhez, ismeretéhez köt-
hető. Tehát az említett sajátos pszichológiai helyzetben megjelenő, átlagosan
450 ms latenciájú, centroparietális eloszlású aktivitás. A többi makropotenci-
áltól függetlenül alakul az amplitúdója. Kortikális eredete szubdurális elveze-
tések révén igazolt (Papakostopoulos 1980).

Összességében a mozgáshoz kapcsolt makropotenciálok egymástól függet-
lenül változnak, ami azt is feltételezi egyben, hogy különböző neurális rend-
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szerek  által  generálódnak (Chiarenza és  munkatársai  1983).  A makropoten-
ciálok különböző típusainak domináns előfordulásához kötődve  Chiarenza és
munkatársai (1983) a mozgásfolyamaton belül elkülönítettek négy periódust.
Az első a premotoros periódus, ami a BP által dominált. A második a mozgásos
érzékelés periódusa (motor sensory period) MCP dominanciával, majd követ-
kezik a mozgásbefejezés periódusa a P200-as aktivitás jellemző jelenlétével.
Az SPP az e felosztásban utolsó posztmotoros periódus velejárója. A mozgá-
sos aktus funkcionális felosztásához igazodó makropotenciál előfordulások bi-
zonyos értelemben kiegészítik, megerősítik az iménti megállapítást a mögöttes
neurális bázis különbözőségéről.

A felsorolt  makropotenciálok  együttesen  és  legtisztább  formájukban  a
Papakostopoulos nevéhez  kötődő,  paradigmatikus  SPT helyzetben  jelennek
meg, és ezen helyzet alkalmazásával vizsgálhatók. Mivel a következőkben is-
mertetendő vizsgálatok szinte mindegyike ezt a paradigmatikus elrendezést al-
kalmazza, érdemes röviden összefoglalni. A vizsgálati személyek egy oszcil-
loszkóp előtt ülnek. A feladat, hogy az egyik kezükben tartott nyomógombbal
elindítva  az  oszcilloszkóp futó  fénypontját  (sebessége  körülbelül  l0m/s),  a
képernyő közepén, a másik kezükben tartott nyomógombbal megállítsák azt. A
sikeres teljesítményhez, a fénypont indításától számított 40-től 60 ms-ig terje-
dő időintervallumban kell megállítani a fénypont futását. A helyzetet megfele-
lő próba-sorozatokkal gyakoroltatják be a résztvevőkkel. A feladat önindított és
önszekventált.  Párhuzamosan  a  feladatvégzéssel  EEG  és  EMG  regisztráció
folyik, gyakorta EOG felvétel is készül. Az EMG felvételt felszíni elektródák
alkalmazásával, a jobb és bal alkarok hajlítóizmain végzik. A legjellemzőbb
EEG elvezetési pontok az Fpz, Fz, Cz, RPC, LPC, Pz, P4, P3, amelyek közül
több hiányozhat egyes vizsgálatokban. A feladatban nyújtott teljesítmény kife-
jezésére gyakorta a teljes időt, a sikeres találatok számát és a véghelyzet céltól
való távolságát használják számszerű mutatóként.

Chiarenza és munkatársai (1983) azt a célt tűzték ki vizsgálatuk céljául,
hogy a makropotenciálok fenti ismérveinek gyermekkori alakulását feltárják.
Normál  intelligenciájú,  egészséges  gyerekek  vettek  részt  a  vizsgálatban,
nyolctól tizenhárom éves korig, összesen harmincan. A feladathelyzet a már is-
mertetett SPT kísérleti elrendezés volt, EEG és EMG regisztrációval. Az EEG
elvezetések ebben a vizsgálatban az Fpz, jobb és bal precentrális, és a Cz pon-
tokban történtek.

Általános megfigyelésként megállapítható, hogy a résztvevők reakcióideje
csökkent mind a korral, mind a gyakorlással, valamint nőtt a feladat-végrehaj-
tás pontossága is ugyanezen változók mentén. Némileg ellentmondó megálla-
pításokat tesznek a szerzők az EMG aktivitásra vonatkozóan, ugyanis egyrészt
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kiemelik az EMG jel kialakulási idejének korral történő csökkenését, ami a
motoros egységek összerendezettségének javuló voltára utal, másrészt hangsú-
lyozzák, hogy az EMG aktivitást nem befolyásolja a kor, emiatt álláspontjuk
szerint nem okozhatja a teljesítményjavulást a perifériás output rendszer érése.
Utóbbi megállapítás nem csak saját kijelentésükkel ellentétes, hanem a már
idézett, kortiko-motoneuronális rendszer érésének a teljesítményt befolyásoló
hatását kimutató tanulmány eredményeivel is. Mindazonáltal valószínűsíthető,
hogy a kortexen kívüli komponensek önmagukban nem magyarázzák a teljesít-
ményjavulást, főként amiatt, hogy a makropotenciálok terén is jelentős válto-
zások történnek a vizsgált életkori intervallumon belül. Különös tekintettel a
mozgás-előkészítéshez kötött BP aktivitás „javuló” voltára, ami az SPT hely-
zet struktúrájából adódóan (előre programozott mozgásszekvenciát feltételez)
kiemelt szerepű lehet itt.

A mozgáshoz kapcsolt makropotenciálokhoz kötődően a következő tapasz-
talatokat  emelik ki  a  szerzők. A BP aktivitás  vonatkozásában kijelenthető,
hogy karakterisztikus változáson megy keresztül az életkor növekedésével. A
nyolc éves korosztályban még a precentrális területen és gyakorta a centrális
elvezetésen is pozitív kitérésű hullám. Tíz éveseknél jelent meg a felnőttre jel-
lemző negativitás, és a Cz lokációban kifejezettebb, precentrálisan kicsit ki-
sebb aktivitást mutató téri kiterjedés. A kor növekedtével egyre kifejezettebbé
vált a BP negativitása. Hasonlóan negatívabbá vált az MCP negativitása is,
amelyet egyébként a legkevésbé változtatott az idői tényező. Vagyis nem vál-
tozott a globális karakterisztikája az életkori övezetek összehasonlításában. A
Cz elvezetésben az összes korcsoportban jelen volt. A javuló teljesítménynek
és a makropotenciálok amplitúdó-növekedésének statisztikailag szignifikáns
kapcsolata egymással és az életkorral, a kérgi reaktivitás fejlődésére utalhat. A
P200 az MCP-hoz hasonlóan minden korosztályban jelen volt, ugyanakkor a
korral egyre pozitívabbá vált és csökkent a latenciája. Tehát tapasztalható egy
érési  folyamat  ezen  potenciálok  esetében  is,  azonban kevéssé  egyértelmű a
szerzők szerint a funkcionális háttere. Az SPP, akárcsak a BP, szintén nagyfo-
kú változást mutatott a vizsgált életkori intervallumon belül. Tíz évesnél ko-
rábbi  mintában  nincs  jelen,  pontosabban  az  úgynevezett  „akció  utáni
negativitás” (PAN) figyelhető meg helyette, amit a fiatal gyerekekre jellemző
negativitásként aposztrofálnak a szerzők. Nyolc éveseknél ez utóbbi aktivitás
volt a legjellemzőbb, ami az eloszlás tekintetében Cz-ben dominánsabbnak
mutatkozott, mint az Fpz elvezetésen. A kor előrehaladtával csökkent az amp-
litúdója és az Fpz lokációra korlátozódott. Tíz éves korra megjelent az SPP kis
amplitúdójú, inkonzisztens formája. Tizenegy év felett stabilan jellemző akti-
vitásformaként volt tapasztalható. Az életkorral párhuzamosan egyre pozití -
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vabbá vált és csökkent a latenciája. Mivel tíz éves korig nincs jelen, a szerzők
megközelítésében e tapasztalat arra utal, hogy az ennél fiatalabb gyerekek tel-
jesítményüket nem a visszajelzésre alapozzák elsősorban.

Összességében úgy tűnik, hogy az MCP és a P200 potenciálok, amelyek a
motoros aktivitás perifériális reafferentációjához és belső feedback folyama-
tokhoz köthetők leginkább, már alapvetően jelen vannak nyolc éves korra, bár
fejlődésük nem befejezett.  Ugyanakkor  a  mozgás-előkészítés,  és  a  teljesít-
mény sikerességének magasabb rendű feldolgozása tíz-tizenegy éves életkor
magasságában  alapvető  változásokon  megy  keresztül,  amely  változások  a
neurális  rendszer  éréséhez  kötődnek.  Talán  nem  véletlen  egybeesés  az
ezidőtájra  tételezett  fejlődési  ugrás  a  kognitív  működések  terén  (konkrét-
absztrakt gondolkodás).

Egy későbbi tanulmányban  Chiarenza és munkatársai (1990) azt kívánták
tisztázni, hogy a mozgáshoz kapcsolt makropotenciálok a jó és rossz teljesít-
ményhez  kötődően  milyen  jellegzetességeket  mutatnak,  mindezt  felnőtt  és
gyerek életkori csoportok összehasonlításában. A vizsgálati alanyok egyrészt
tíz éves gyerekek (17 személy), másrészt tizennyolc és negyvenkilenc év közti
felnőttek (9 személy) voltak, mindannyian egészségesek.  A már ismert  SPT
feladathelyzetet alkalmazták EMG, EEG és EOG elvezetésekkel. Az EEG el-
vezetés az Fpz, Fz, Cz, Pz, PPC, LPC pontokon történt.

Ez esetben is tapasztalható volt a kor javító hatása a teljesítményre. Kimutat-
ható volt az SPT helyzet leírásánál említett, 40 és 60 ms közti intervallumba
eső válaszok (sikeres megoldás) számának növekedése, és a túl lassú (> 60 ms)
válaszok csökkenése. A szerzők szerint mindez egy óramechanizmus beállítá-
sának folyamatát feltételezi a mozgássorozat előkészítése során, amely órame-
chanizmus kontrollálni tudja a mozgássorozat időzítését, és különféle afferens
és efferens modalitásokhoz kötődik. Az említett mechanizmus teljesítménybeli
javulása az agy szinaptikus hatékonyságától függ, ami a kor előrehaladtával ja-
vul. A teljesítményhez kötődő proprioceptív és vizuális visszajelzés úgyszintén
befolyásolja az óramechanizmus hatékonyságát.

Az EMG válaszok alakulásához kapcsolódóan annyiban tér el ezen tanul-
mány az előzőtől, hogy az EMG egyértelműen korfüggő aktivitásnak tekintő-
dik itt. Felnőtteknél alacsonyabb tónus volt tapasztalható, rövidebb kialakulási
idő  és  magasabb  csúcsamplitúdó  mellett.  Mindez  azon  ismert  viselkedéses
ténynek felel meg, hogy mozgásos készségek fejlődési jellemzője a takaréko-
sabb és összehangoltabb mozdulat-kivitelezés. A jó és rossz válaszokhoz kötő-
dően nem volt eltérő az EMG aktivitás, az említett változások általános telje-
sítményjavuláshoz járultak hozzá.
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A makropotenciálok terén a BP és az MCP a két vizsgált korosztályban meg-
lehetősen hasonlóan alakult a jó és rossz válaszok függvényében. A BP egy-
részt növekvő amplitúdót mutatott a gyakorlottság növekedésével, ami a kérgi
hatékonyság növekedésére utal az előkészítő fázis során. Másrészt amplitúdó-
növekedés járt együtt a túl korai időzítésű rossz válaszokkal, ami a kortexben
megnyilvánuló,  nem optimális  mértékű szinkronizáció növekedést  feltételez.
A túl  lassú  válaszoknál  csökkent  az  amplitúdó.  Mivel  mindez  a  baloldali
precentrális régióban mutatkozott meg szignifikáns hatásként, valószínűsíthe-
tő a vizsgálati személyek azon közös tulajdonságának megnyilvánulása, hogy
mindegyikük jobbkezes volt. Az MCP abból a szempontból eltérően alakult a
BP-tól, hogy a maximális amplitúdója a jó válaszokhoz kötődött, és az eltérés
mértékének növekedésével együtt csökkent. A teljesítményhez kötődő kapcso-
lata az MCP hullámnak a centrális, prefrontális és frontális áreákban nyilvánult
meg. Az idézett tanulmányban megjelenő interpretáció szerint az iménti MCP-
amplitúdó jellemzők vagy a perifériás visszajelzésre adott megnövekedett kér-
gi aktivitást jelenthetnek jó válaszra súlyozottan, vagy szelektív serkentését,
esetleg gátláscsökkentését feltételezik egy olyan kéreg alatti  szűrőmechaniz-
musnak, ami a legjobb válaszok alatt kontrollálja a szenzoros inputot. Fejlődé-
si szempontból értékelve az adatokat, megerősíthető az a fentebb már kiemelt
tapasztalat, hogy a BP és MCP aktivitáshoz kapcsolt funkciók már jelen van-
nak tíz éves (vagy annál korábbi) életkorban, valamint hasonlóan működhetnek
felnőttben és ezen korú gyerekekben.

Az SPP alakulása az eddigiektől eltérően, különbözött a két vizsgált életkori
csoportnál mind a latencia, mind az amplitúdó terén. A latenciát tekintve fel-
nőttekben a maximális érték a rossz válaszokhoz kötődött, ami a hiba okának
keresésére  reflektálhat,  vagy  esetleges  stratégiaváltáson  való  töprengésre.
Gyerekeknél ez a tendencia nem volt megfigyelhető, helyette pont ellentétes
működés volt tapasztalható, miszerint a latencia maximuma a jó válaszoknál
jelent meg. Úgy tűnik ez alapján, hogy a gyerekek a vágyott esemény bekövet-
kezését, a „győzelmet” súlyozzák. Nem mérlegelik a sikertelen kísérletet, ha-
nem haladnak tovább a következő próbára. A latencia iménti alakulási jellem-
zőit a Pz lokációban hangsúlyozzák a szerzők. Az amplitúdó terén felnőttek-
ben nem volt kapcsolat  a teljesítmény és az SPP aktivitás alakulása között.
Gyerekeknél azonban ez esetben is a sikeres válaszok fontosságát lehet hang-
súlyozni, ugyanis a maximális amplitúdó is a jó válaszokhoz kötődik és a hiba
mértékének növekedésével  csökken.  Utóbbi  jelenség  az összes  elvezetésen
megragadható volt. A szerzők kiemelése, hogy az SPP aktivitás sem gyerekek-
ben, sem felnőttekben nem függött a várható eredmények minőségi valószínű-
ségétől. Az adatok ez ügyben észlelési folyamatokra utaltak, anticipációra nem.
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A  makropotenciálok  közül  a  BP  részletesebb  vizsgálatát  végezték
Chiarenza és munkatársai (1995). Céljuk az volt, hogy egy széles korcsoporti
övezeten keresztül nyomon kísérjék a BP alakulását. Hat évestől felnőttkorig
nyúlt az életkori intervallum, összesen száztizenkilenc jobbkezes, egészséges
férfi részvételével. A vizsgálatban az SPT feladathelyzetet alkalmazták újfent,
az  SPT helyzet  leírásakor  bemutatott  összes  regisztráció  összes  elvezetését
megvalósítva.  Mindemellett  intelligenciavizsgálatot  is  végeztek  (Wechsler,
Cattell).

A feladat-végrehajtás sikerességét tekintve ugrásszerű változások voltak jel-
lemzők a kor előrehaladásával. Körülbelül kilenc éves korig egyenletes csök-
kenés volt tapasztalható a végrehajtási idő tekintetében, majd kilenc-tíz év kö-
zött jelentősebb ugrás következett. Tizenegy éveseknél fejlődési plató követ-
kezett be, ami a felnőtt mintánál mutatott javulást újra. A pontosság alakulása
hasonló karakterisztikájú volt, kilenc-tíz év között javult a legtöbbet, tizenhá-
rom-tizennégy éveseknél állt be a fejlődési plató, ami már felnőtteknél sem ja-
vult tovább. Tíz év körüli időponthoz kötik a szerzők a finommotoros koordi-
náció teljes kifejlődését, valamint a bimanuális koordinációt érintő callozális
érés lezárulását. A teljesítménymutatók értékeinek alakulása és az IQ értékek
korrelációja is tapasztalható volt a vizsgált populáción.

A BP érése során egyrészt megfigyelhető volt egyfajta szakaszosság, más-
részt a különböző agyterületeken eltérő fejlődésmenet volt tapasztalható, ame-
lyek egymástól függetlennek is bizonyultak. A BP legmarkánsabb megjelenési
területe a centrális és precentrális áreák. Ezekhez kötődően hat és hét és fél év
közötti intenzív fejlődést regisztráltak a szerzők, amit tíz éves kor körüli időig
fejlődési plató követett, majd tíz év után, a felnőttkorig újabb fejlődési szakasz
jelentkezett.  A kezdeti pozitivitás nyolc éves kor környékén már általánosan
jellemző negativitásra váltott, azonban a stabil, konzisztens BP kialakulását tíz
év utánra helyezik. A szerzők kiemelik a tapasztalt elölről-hátrafelé mutató
érési trendet, ami adataik alapján annyiban mindenképpen igaz, hogy a parietá-
lis  területeken  alakul  ki  legkésőbb  a  felnőtt  formára  jellemző  negativitás.
Azonban eredményeiket tanulmányozva felvetődhet egy, a centrális és pre-
centrális  áreák  felől  két  irányba  (előre  és  hátra)  tartó  fejlődés,  ahol  is  a
parietális  régió tűnik elhúzódóbb érésűnek. A tizenegy-tizenkét  év körül  ta-
pasztalható fejlődési csúcs a parietális és frontális régióban egyrészt az asszo-
ciatív területek hasonló idejű éréséről tanúskodik, ami egyben ezen területek
funkcionális kapcsolatára is utal, másrészt illeszkedik ahhoz a másik tapaszta-
lathoz ugyanezen vizsgálat eredményein belül, hogy a vertex-precentrális és
parietális-frontális területeken megjelenő BP eltérő karakterisztikájú. A cent-
rális részeken elsősorban a primer motoros területekhez kötődő végrehajtó,
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kivitelező szakasza kapcsolható a mozgás-előkészítő folyamatoknak, amelyek
annyiban végrehajtó jellegűek, hogy itt már kialakult stratégia szerint történik a
mozgás-kivitelezés előkészítése. Az itt megfigyelhető BP jellegzetessége, hogy
nagyon  kevéssel  az  EMG  aktivitás  kezdete  előtti  időszakra  koncentráló-
dik. A frontális és parietális régiók BP-ja az EMG kezdetet lényegesen több
idővel megelőző periódusra koncentrálódik, ami egy integratívabb működé-
sekre épülő mozgástervezési szakaszhoz köthető. Spekulatív megjegyzésként a
stratégia kialakításának folyamata is említhető, mint funkcionális párhuzam. A
szerzők  idekötődően  kiemelik  még  az  intencionalitás  funkcionális  momen-
tumát.

További hangsúlyos tapasztalat volt a BP és az IQ közti markáns pozitív kor-
reláció. A BP kezdete a verbális IQ értékekkel korrelált jellemző módon, a tel-
jes IQ-val csak a Pz elvezetésen mért értékek esetén volt szignifikáns az össze-
függés. A BP amplitúdója viszont mindhárom IQ értékkel pozitívan korrelált
minden áreában. A korrelációs mutatók eltérő alakulásának okaként a szerzők
azt az adatokban megjelenő fejlődési tapasztalatot emelik ki, hogy az igazán
BP-nak definiálható aktivitás akkor jelenik meg, amikor a gyerekek már meg-
felelő kapacitással bírnak a verbalitás és a formális gondolkodás terén. Ezen
adatok újfent aláhúzzák a már többször említett kognitív-motoros összefonó-
dást a fejlődés során, valamint a teljesítmény alakulásában.

Az eddigiek során a fejlődés terminus kizárólag a felnőttre jellemző műkö-
dési és strukturális állapot elérését jelentette. Nem véletlen ez, hiszen még nap-
jainkban is, egyfajta „sztereotípia”-ként az iménti alapértelmezése él a szónak.
Ugyanakkor régóta ismert tény az is, hogy a fejlődési momentum nem tűnik el
az életből  a  felnőttkor elérésével,  hanem ezen belül  is  folytatódik egyrészt,
másrészt az öregedés folyamatával igen karakteres változások jelennek meg a
fiatal felnőtt életszakaszhoz viszonyítva. Csak egy érintőleges illusztrációként
említem meg Derambure és munkatársai (1993) írását. Bár nem a mozgáshoz
kapcsolt makropotenciálok alakulását vizsgálják a szerzők, az eseményhez kö-
tött EEG deszinkronizáció módszerének alkalmazása miatt valamelyest illeszt-
hetőnek látszanak eredményeik az eddigiekhez.

Röviden összefoglalva Derambure és munkatársai 24,5 és 65,8 éves átlag-
életkorú csoportokat hasonlítottak össze relaxált helyzetben, hüvelykujjal tör-
ténő mikrokapcsoló-nyomogatás feladathelyzetében. Az összehasonlítás alap-
jául a vizsgálat során mért EEG aktivitásban mutatkozó deszinkronizáció jel-
lemzői szolgáltak. A szerzők szerint egyértelmű különbségek mutathatók ki a
két életkori csoport agyi elektromos tevékenységének téri és idői jellemzői kö-
zött. A különbségek közül leghangsúlyosabban azt emelik ki, hogy az időseb-
beknél kisebb mértékben volt jelen a lateralitás  a  mozgás-előkészítés  során,
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valamint, hogy az idősebbeknél gyorsabban és nagyobb téri kiterjedést ér el a
deszinkronizáció.  Idősebbekben  általános  értelemben  is  nagyobb  mértékű
deszinkronizációt tapasztaltak. Feltételezhető mindezek alapján, hogy az öre-
gedés révén egy kevésbé specifikus és komplexebb kérgi aktivitás válik jellem-
zővé. A szerzők lehetséges alternatív oknak tekintik a mozgásvégrehajtás során
a thalamusból és a bazális ganglionokból érkező input megváltozását.
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