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BEVEZETŐ ÉS CÉLKITŰZÉSEK  

A rövidtávú emlékezet azon képességünket jelöli, amely révén ideiglenesen aktívan tartunk a 

környezetben már nem jelenlévő információt, amíg a vonatkozó viselkedés befejeződik. Az 

ontogenezis során, az idő múlásával ez a képességünk specifikus hanyatlást mutat. Nagyrészt 

még mindig nem tudjuk, milyen neurofiziológiai mechanizmusok révén tartjuk aktívan a 

reprezentációkat. Jelen disszertáció célja, hogy két kísérlet bemutatásával ehhez a tudáshoz 

járuljon hozzá. A tanulmányok a rövidtávú emlékezeti fenntartás hátterében álló funkcionális 

kapcsolati hálózatokkal, ill. ezek időskorral együttjáró változásaival foglalkoznak. A funkcionális 

kapcsolatok szerepét a rövidtávú emlékezeti folyamatokban mindkét kísérlet során a théta 

oszcillációnak (4-8 Hz) a frontális és egyéb kérgi területek közötti fázisszinkronizációjának 

mérésével teszteltük. Egy vizuális, késleltetett “minta alapú felismerés” (match-to-sample) 

feladatot használtunk a rövidtávú fenntartásra jellemző folyamatok vizsgálatához. Ebben a 

hagyományos rövidtávú emlékezeti kísérleti paradigmában a résztvevőknek vizuális ingereket 

mutatunk (egyesével vagy egyszerre), és arra kérjük őket, hogy az ingerek eltűnését követően 

tartsák azokat az emlékezetükben néhány másodpercig (késleltetés). A késleltetést követően a 

vizsgálati személyeknek teszt ingert került bemutatásra melyről felismerési döntést kellet 

hozniuk (látott inger megegyezik-e a korábban bemutatott ingerrel/ingerekkel). Ezen paradigma 

használatával szét tudjuk választani a későbbi sikeres felismeréssel és a későbbi sikertelen 

felismeréssel járó emlékezeti fenntartási időszakokat, lehetővé téve a funkcionális kapcsolatok 

későbbi emlékezeti teljesítmény szerinti összehasonlítását. Az első kísérletben az emlékezeti 

fenntartással összefüggésbe hozható funkcionális kapcsolatokat a későbbi felismerés, az 

emlékezeti terhelés és az életkor szempontjából vizsgáltuk. Az itt bemutatott, második kísérlet 

célja az volt, hogy alátámassza azt az elképzelést, miszerint a frontális théta oszcilláció 

emlékezeti fenntartáshoz kapcsolható funkcionális kapcsolatai mind a sikeres rövidtávú 

emlékezeti teljesítményhez, mind a hosszútávú epizodikus emlékezethez hozzájárulnak. 
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KUTATÁSI KÉRDÉSEK 

 

ELSŐ KÍSÉRLET 

Az első kísérletben az emlékezeti fenntartási folyamatokhoz köthető, frontális-középvonali (FK) 

theta oszcilláció funkcionális kapcsolati mintázatát vizsgáltuk fiatal és idős mintán. A fő kutatási 

kérdések és a hozzájuk kapcsolódó eredmények a következők voltak: 

 

1) Hipotézisünk szerint a theta ritmus fázis-szinkronizációja az információ aktív 

fenntartásához járul hozzá, nem pedig a feladat közbeni, általános fenntartott figyelemhez. 

Ennek megfelelően, azt teszteltük, hogy a frontális-középvonali és egyéb kérgi területek közötti, 

nagy-léptékű theta kapcsolatok erősebbek-e egy emlékezeti fenntartási feladat során, mint egy 

fenntartott figyelmet igénylő, észlelési oddball feladat közben.  Jelentősen erősebb 

kapcsolatokat találtunk a FK kérgi területen belül, valamint a FK és laterális-frontális, ill. 

temporális kérgi területek között az emlékezeti fenntartási időszakban, mint a kontroll észlelési 

feladat során. 

 

2) Feltételeztük, hogy ha az információ ideiglenes fenntartását a frontális kéreg erősebb 

funkcionális kapcsolatai közvetítik, akkor a megnövekedett kapcsolati erősség előrejelzi a 

fenntartási folyamatok sikerességét is. Ezért teszteltük – tudomásunk szerint elsőként -, hogy 

egy rövid távú emlékezeti feladat késleltetési időszaka során mért FK theta aktivitás kapcsolati 

mintái közvetlen kapcsolatba hozhatóak-e az emlékezeti felismerési teljesítménnyel. Rövid távú 

emlékezeti hatást vártunk, azaz, hogy az emlékezeti fenntartási időszakban megfigyelt, régiók 

közötti kapcsolati erősség nagyobb a később felismert ingerek, mint a később elfelejtett ingerek 

fenntartása során. Eredményeink szerint a FK-temporális és a FK-occipitális kölcsönhatások 

jelentősen erősebbek voltak a sikeresen fenntartott, vagyis később felismert próbákban. Az 
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eredményeink támogatják a hipotézist, miszerint a késleltetési időszakban megfigyelt theta 

aktivitás előrejelzi az emlékezeti teljesítmény sikerességét.  

 

3) További hipotézisünk volt, hogy a tárolási terheléssel összefüggő emlékezeti 

folyamatokon túli, egyéb folyamatok szükségesek a hatékony fenntartáshoz. Ezért teszteltük, 

hogy vajon a theta oszcilláció későbbi emlékezeti teljesítménnyel összefüggő, és az emlékezeti 

terheléshez köthető funkcionális kapcsolatai azonos vagy különböző mintákba rendeződnek. A 

nagyobb emlékezeti terhelés hatásaként megnövekedett kölcsönhatást találtunk a FK és vizuális 

(occipitális) kérgi területek, valamint a FK és a parietális régió magasabb rendű szenzoros 

területei között a theta sávú funkcionális hálózatokban. Az eredményeink szerint a frontális kérgi 

területeken belüli és a frontális-temporális kapcsolatok nem voltak érzékenyek az emlékezeti 

terhelés változásaira, ugyanakkor előrejelezték a fenntartási folyamatok eredményességét. 

Ennek alapján úgy tűnik, hogy a fronto-parietális kapcsolat a munkamemóriában tárolandó 

információ mennyiségét tükrözi, még abban az esetben is, ha a felismerés később sikertelen. Ez 

az eredmény azt mutatja, hogy az aktív fenntartás sikeressége legalábbis megkülönböztethető a 

munkamemória fenntartás kapacitásától. 

  

4) Hipotézisünk szerint a frontális agyi funkcióknak az életkor előrehaladásával együtt járó 

hanyatlása hatással lehet az információ emlékezeti fenntartására, és ezáltal leromlott 

teljesítményhez vezethet egy késleltetett “minta alapú felismerés” (match-to-sample) feladatban. 

Ennek teszteléséhez megvizsgáltuk, hogy vajon az életkor hatását az emlékezeti fenntartási 

folyamatokra a theta sáv funkcionális hálózatainak szétszakadása közvetíti-e. A csökkent 

teljesítmény a FK területeken belüli, ill. a FK és laterális-frontális és a FK és temporális régiók 

közötti kapcsolati erősségek csökkenésével társult az időseknél. Ezek az életkor-függő 

különbségek nem voltak megtalálhatók a kontroll feladatban, és csak a késleltetett minta alapú 

felismerés feladat késleltetési szakaszában mutatkoztak, arra utalva, hogy az aktív emlékezeti 
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fenntartást specifikusan érinti az időskor. Ez az eredmény azt támasztja alá, hogy a frontális 

kérgi területek szétkapcsolódása az aktív fenntartási folyamatok deficitjéhez vezethet. 

  

5) Hipotézisünk szerint a frontális kérgi területek theta sávban megfigyelhető fázis-

szinkronizációja előrejelzi az egyéni különbségeket a rövid távú emlékezeti teljesítményben és a 

munkamemória kapacitásában. Szignifikáns pozitív korrelációkat találtunk az egyéni kapcsolati 

erősség (FK régión belül, ill. a FK és összes többi nagyobb régió közötti) és az emlékezeti 

teljesítmény között. A számterjedelem teszttel mért egyéni munkamemória kapacitást 

előrejelezte a fronto-parietális és fronto-occipitális kapcsolat.  

 

MÁSODIK KÍSÉRLET 

A második kísérlet célja annak vizsgálata volt, hogy a rövid távú emlékezeti fenntartási 

folyamatok milyen kapcsolatban állnak a hosszú távú emlékezeti reprezentációk létrehozásához 

hozzájáruló folyamatokkal. A fő kutatási kérdések és a hozzájuk kapcsolódó eredmények a 

következők voltak: 

 

1) Feltételeztük, hogy a késleltetett minta alapú felismerés feladatban, az egyedi és 

összetett ingeranyag nem csak az információ ideiglenes fenntartását váltja ki, hanem – 

járulékosan - epizodikus emlékezeti reprezentációk kialakulásához is vezet. Ezért az emlékezeti 

teljesítményt egy rövid fenntartási időszakot követően és egy órával később, egy nem várt teszt 

révén is teszteltük. Azt találtuk, hogy az emlékezeti teljesítmény a hosszú távú emlékezeti 

feladatban magasan a véletlen fölött volt, arra utalva, hogy bár a feladat csak az emléknyomok 

néhány másodperces fenntartását követelte meg, a felismerési feladatban a döntések az 

ingerek sikeresen létrehozott rövid távú, majd hosszú távú emlékezeti reprezentációira 

támaszkodtak.  
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2) Hipotézisünk szerint, azok a neurofiziológiai folyamatok, amelyek segítik az információ 

fenntartását a rövid távú emlékezetben a feladat késleltetési időszakában, lehetővé teszik a 

hosszú távú emlékezeti kódolást is, és így a rövid és hosszú távú emlékezeti rendszerek 

részben közös kognitív folyamatokra épülnek. Ezért teszteltük, hogy késleltetett minta alapú 

felismerés feladat késleltetési időtartama alatt megfigyelt fázis-szinkronizáció erőssége pozitívan 

korrelál-e a későbbi, hosszú távú emlékezeti teljesítménnyel. Azt találtuk, hogy a rövidtávú 

fenntartási időszakban az EEG adatokon látott, theta fázis-szinkronizáció - különösen a FK és a 

középső temporális, ill. a FK és a parahippocampális régiók között – pozitívan együtt járt a 

későbbi sikeres hosszú távú felismeréssel, megalapozva azt az állítást, miszerint a theta 

oszcillációk befolyásolják a sikeres hosszú távú kódolást. 

 

3) Hipotézisünk szerint a theta oszcilláció fázis-szinkronizációja, különösen a FK és 

középső temporális, ill. parahippocampális régiók között, szerepet vállal a mintán alapuló 

felismerés feladat késleltetési időszakában. Ezért teszteltük azt, hogy a frontális és a középső 

temporális kérgi területek közötti, nagy léptékű theta kapcsolat erősebb-e a fenntartási 

időszakban, mint nyugalmi helyzetben. A fenntartási fázis és a nyugalmi helyzet kontrasztja 

lehetővé tette a frontális és anterior cinguláris régiók hatékony emlékezeti kódoláshoz kötődő, 

theta funkcionális kapcsolati hálózatainak vizsgálatát (csak sikeresen felismert ingerek 

próbáinak adatait elemezve). Azt találtuk, hogy az emlékezeti fenntartási folyamatok elosztott, 

több agyi régiót átfedő idegi hálózatokkal járnak együtt. Jelentősen erősebb emlékezethez 

köthető konnektivitás volt jelen a középső frontális gyrus és az inferior frontális gyrus területein, 

és a legtöbb kölcsönhatás magában foglalta a teljes temporális lebenyt, a dorsális és ventrális 

vizuális rendszert és vizuális asszociációs kérgi területeket is (pl. superior parietális gyrus). 

  

4) További hipotézisünk volt, hogy a rövid és hosszú távú emlékezettel kapcsolatba 

hozható frontális kérgi területek funkcionális kapcsolati hálói nem esnek teljesen egybe, hanem 

egyes kapcsolatok mentén elkülöníthetőek. Áttekintettük a funkcionális kapcsolati különbségeket 
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azon próbák, amelyek sikeres felismeréssel jártak a rövid és a hosszú távú teszten is, ill. azon 

próbák között, amelyeken csak a rövid távú teszt járt sikerrel. A fenntartási időszakra jellemző 

hálózat legtöbb funkcionális kapcsolata nem mutatott különbséget a sikeres hosszú távú 

felismeréssel járó próbák, ill. a csak sikeres rövid távú felismeréssel járó próbák között. Ez az 

érdekes eredmény további bizonyítékul szolgál az átfedő emlékezeti folyamatok mellett. 

 

 

ÁLTALÁNOS DISZKUSSZIÓ 

 

A fenntartó folyamatok magas aktivációs szinten tartják az információkat, elérhetővé téve azokat 

további kognitív funkciók és komputációk részére, és megakadályozva az elhalványulásukat. Az 

eredményeink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a frontális kéreg theta oszcillációk 

révén realizált funkcionális kapcsolatai kontroll mechanizmusként működhetnek, amely az 

emléknyomok neurális reprezentációinak ismétlődő újrafrissítését végzi. Így a theta oszcilláció 

egy lehetséges funkciója azon fenntartott idegi aktiváció lehetővé tétele, amely áthidalja a 

késleltetési fázis jelentette idői szakadékot az inger bemutatása és az emlékezeti teszt között. 

Ugyanakkor megállapított tény, hogy rendszeres frissítés nélkül a theta oszcilláció amplitúdója 

idővel csökken. Ezen hipotézis azt sugallja, hogy az emlékezet tartalma idővel elhalványul, 

amennyiben a frontális theta aktivitás nem ér el egy optimális szintet az újrafrissítéshez. Ez a 

mechanizmus azt jelenti, hogy a frontális kérgi területek által modulált theta aktivitás erősítheti 

meg a releváns szenzoros inger idegi reprezentációját azáltal, hogy irányítja, mikor és mely 

reprezentációk kerülnek frissítésre a szenzoros és temporális területeken, ezáltal megvédve az 

információt az elmúlástól. Ezt a fenti mechanizmust támogatják azok a modellek, amelyek 

szerint frontális régióból eredő top-down szignálok választják ki és aktiválják újra az 

ideiglenesen tárolt reprezentációkat, így erősítve egyes információk/ingerek ismétlődését. A 

megfigyelés, miszerint időseknél a FK theta csökkent kapcsolati erőssége leromlott emlékezeti 

teljesítménnyel jár együtt, azt támasztja alá, hogy az aktív fenntartás feltételezett, FK thetához 

köthető mechanizmusa különösen érzékeny az életkor hatásaira.  
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Bár a rövid és hosszú távú emlékezetet hagyományosan külön emlékezeti rendszerekként 

kezelik, mindkettőben szerepe van a theta oszcilláció fázis-szinkronizációjának, különösen a 

frontális és temporális területek közötti funkcionális kölcsönhatásoknak. Hebb javaslata szerint 

(Hebb, 1949), a fenntartott aktiváció a rövid távú emlékezeti hálózatban idegsejtek csoportjai 

reverberáló aktivációjának eredménye. Következésképpen, a disszertációban bemutatott adatok 

alapján, a szinkronizált oszcilláció koordinálhatja az elosztott hálózati aktivitást és talán a 

reverberáló aktivitásért is ez felel. A javaslatunk szerint a rövidtávú emlékezethez társuló 

folyamatok – különösen a reprezentációk fenntartása – szinkronizáción alapuló mechanizmusok 

révén segítik a hosszú távú emlékezet létrejöttét, és így a rövid és a hosszú távú emlékezeti 

rendszerek folyamatai részben átfedhetnek. Mindent egybevetve, a jelenlegi tudásunk a rövid 

távú emlékezet multi-táras elméleteinek feltételezéseivel szemben arra utal, hogy valószerűtlen, 

hogy a rövid és a hosszú távú rendszerek a neurofiziológia szintjén szétválaszthatóak lennének. 

Különösen alátámasztja ezt, hogy a mediál-temporális lebeny (MTL) a rövid távú emlékezetben 

is érintettnek bizonyult, nem kizárólag a hosszú távú emlékezeti kódolásnál. Továbbá, a 

prefrontális területek nem valószínű, hogy rövid távú emlékezeti tárakként működnek, hanem a 

szenzoros területeken tárolt ingerek felé történő figyelmi allokáció kontrollját végzik. 

Összegezve, az eredményeink a rövid távú emlékezet egytáras modelljeit támasztják alá. 
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