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1. Bevezetés
A disszertáció egyszerĦ kognitív feladatok során rögzített electroencephalogram
(EEG), valamint a viselkedéses válaszok alapján vizsgálja, milyen változások következnek be
az életkor elĘrehaladtával, mely paraméterek manipulálása növeli, s melyeké csökkenti a
korcsoportok közötti különbségeket. Elemzéseink az EEG számos elemére kiterjednek.
Vizsgáljuk a nyugalmi EEG-t, az egyes frekvenciasávokat, és az eseményhez kötött
potenciálok (EKP-k) több komponensét (N1, P2, N2, P3b, P3a, CNV), akusztikus és vizuális
ingerek esetén is. Ezen túl, a nagyon egyszerĦ ingerekre (tiszta hang) és a komplex, érzelmi
töltésĦ képekre adott válaszokat is elemezzük.
Az ontogenezis során megváltozik a központi idegrendszer mikroszkópos és
makroszkópos szerkezete, mĦködése egyaránt. Ebben a folyamatban a frontális kéreg
nagyobb mértékben érintett, mint más régiók.
Az öregedés kognitív elméletei eredendĘen viselkedéses adatokon alapulnak, az agyi
aktiváció változásaira nem térnek ki. A pszichofiziológiai kutatások eredményei mégis jól
beilleszthetĘk ezekbe az értelmezési keretekbe. A fĘbb – egymást sok szempontból nem
kizáró – elméletek a témában: a szenzoros deficit teória, az általános lassulási hipotézis, a
forrás-deficit elmélet, a gátlási hipotézis, valamint a frontális / végrehajtó kontroll hipotézis.
Az életkori hatások már a nyugalmi EEG-n is kimutathatók. Az élet elsĘ két
évtizedében az agy érésével hozhatók összefüggésbe ezek a változások: az EEG amplitúdója
kisebb, csökken a delta és a theta, nĘ az alfa aktivitás. A relatív alfa teljesítmény és frekvencia
25 éves korban éri el a csúcsát, majd 30 éves kortól lassú csökkenésnek indul. A relatív theta
teljesítmény ezzel ellentétes mintázatot mutat. A relatív béta teljesítményben monoton
növekedés figyelhetĘ meg az életkorral.
Az alfa frekvencia lassul, amplitúdója is csökken, maximuma az anterior területek felé
tolódik az öregedés során. Az alfa-blokkolás mértéke jelentĘsen csökken. Az idĘsebbek
nyugalmi EEG-jében kisebb a féltekék közötti koherencia, az EEG komplexitása nĘ.
Számos tanulmányban leírták már, hogy az öregedés befolyásolja az EKP
komponenseit. Az azonban, hogy mely összetevĘ hogyan és milyen mértékben változik,
illetve hogy ezeknek a változásoknak mi állhat a hátterében, nem világos teljesen.
Az N1 komponens latenciája a szerzĘk többsége szerint nem változik az életkorral,
néhány kísérletben viszont enyhe növekedést találtak. Az N1 amplitúdójával kapcsolatban
sem teljesen egybehangzóak az eredmények: vannak, akik az életkor elĘrehaladtával
növekedést találtak a frontális és a centrális területek felett, mások viszont életkorfüggĘ hatást
nem tudtak kimutatni.
A tanulmányok nagy részében nem találtak az öregedéssel változást a P2
latenciájában, vagy pedig növekedést írtak le. Amplitúdójával kapcsolatban nincsenek
konzisztens eredmények. Van példa a növekedésre, csökkenésre és a változás hiányára
egyaránt.
Az N2 latenciája lineárisan nĘ az életkor elĘrehaladtával. Amplitúdójának változása
nem teljesen tisztázott, az errĘl közölt adatok is ellentmondóak.
Következetesen leírt adat viszont, hogy a P3b latenciája nĘ az életkorral. A legtöbb
szerzĘ szerint a változás lineáris, mások szerint 45 éves kor körül törés látható, ekkortól
kezdve felgyorsul a latencianövekedés mértéke. A P3b amplitúdójában már nem mindenki
talál változást, de ha mégis van ilyen, akkor ez szinte mindig csökkenés. Tipikusan
megváltozik a P3b eloszlása: a fiataloknál parietális maximumú, az idĘseknél viszont emellett
megjelenik egy frontális csúcs is.
A CNV paramétereinek változása az életkorral nem egyértelmĦ. Egyesek szerint
amplitúdója nem különbözik a fiatal és az idĘs csoportoknál, mások szerint viszont kisebb az
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idĘseknél. Az eredmények eltérésében szerepet játszhat, milyen életkori sávba sorolják az
idĘseket, illetve, hogy a feladat során kell-e motoros választ adni a személyeknek.
Az öregedés során bekövetkezĘ strukturális és funkcionális változások befolyásolják
az érzelmi tartalmú ingerek feldolgozását is. Az ezt vizsgáló kísérletek többségében affektív
képeket, érzelmeket kifejezĘ arcokat használnak ingerként. Az eredmények szerint az idĘsek
nagyobb érzelmi reaktivitást mutatnak ezekben a helyzetekben, önbeszámolóik a
kellemességrĘl és az arousalrĘl fokozottabbak. Ugyanakkor fiziológiai reaktivitásuk
gyengébb, az autonóm, kérgi és arckifejezési aspektusai az érzelmi válaszoknak lecsökkennek
náluk.
A jelenleg uralkodó elképzelés szerint az idĘsebbeknél egyfajta információfeldolgozási torzítás figyelhetĘ meg: a pozitív információkat elĘnyben részesítik a
negatívakkal szemben. Az életkori eltérések mögött az állhat, hogy a korcsoportok
valószínĦleg más kérgi hálózatokat használnak az érzelmi ingerek észlelésében,
feldolgozásában.
2. Kísérletek
Kísérleteink kiindulásaként azt vizsgáltuk, hogy már alapállapotban is
megfigyelhetĘk-e különbségek a korosztályok között, illetve hogyan reagálnak a csoportok
egy olyan egyszerĦ aktivációra, mint ami a szemnyitás.
Ezek után az akusztikus aktív oddball paradigmát tanulmányoztuk, melynek során a
feladat nehézségének és az instrukciónak a hatását vizsgáltuk olyan finom életkori
felbontásban, amellyel a szakirodalomban ritkán találkozunk.
Az újdonság oddball helyzetet, ahol a feladat komplexitását újszerĦ ingerek
bemutatása növeli, az aktív („két ingeres”) oddball helyzettel párhuzamosan elemeztük. Ezek
a feladatok (többek között) igénybe veszik a figyelmi és az emlékezeti rendszereket, melyek
új faktorokként kerültek elĘtérbe a csoportok közötti különbségek vizsgálatakor.
A negyedik kísérlet az egyszerĦ vizuális oddball helyzeten abban lépett túl, hogy az
ingerek komplex, érzelmi tartalmú képek voltak, a vizsgált új faktor, melyre az öregedésnek
hatása lehet, az érzelem volt.
Az utolsó helyzet pedig azt vizsgálta, hogy egy klasszikus CNV feladat megoldását
(ami a korábbi helyzeteknél tartósabb figyelmet igényel) hogyan befolyásolják az érzelmi
tartalmú ingerek fiataloknál és idĘseknél.
3. Módszer

3.1. Kísérleti személyek
1. kísérlet: Az elemzésben 64 személy adata szerepel, akiket két csoportba soroltunk.
A fiatal csoportba a 18-35 év közöttiek (n=31 fĘ – 16 nĘ, 15 férfi, átlagéletkor: 22,71±3,58
év), az idĘs csoportba pedig a 60-75 év közöttiek kerültek (n=33 fĘ – 26 nĘ, 7 férfi,
átlagéletkor: 66,09±3,88 év).
2. és 3. kísérlet: Az elemzésekben 55 személy adata szerepel (39 nĘ és 16 férfi),
akiket életkoruk alapján 5 korcsoportba soroltuk: (I) 18-29 év (átlagéletkor: 24,5±3,1 év,
n=12), (II) 30-39 év (átlagéletkor: 33,2±2,6 év, n=12), (III) 40-49 év (átlagéletkor: 43,1±3,1
év, n=9), (IV) 50-59 év (átlagéletkor: 53,8±2,2 év, n=11), (V) 60-70 év (átlagéletkor:
63,7±2,1 év, n=11).
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4. kísérlet: A kísérletben 20 fiatal (21,75 ± 1,65 év, 8 nĘ, 12 férfi) és 20 idĘsebb
(66,65 ± 4,11 év, 13 nĘ, 7 férfi) egészséges személy vett részt.
5. kísérlet: A kísérletben két csoport vett részt. A fiatalok (n=17 fĘ: 7 nĘ, 10 férfi) 18
és 23 év (átlagéletkor: 20,7±2,02 év), az idĘsek (n=16 fĘ: 13 nĘ, 3 férfi) 62-75 év
(átlagéletkor: 66,7±3,93 év) közöttiek voltak.
3.2. Ingeradás és elvezetés
Az ingeradást a Presentation szoftverrel végeztük.
Az EEG-t NuAmp erĘsítĘrendszerrel (szĦrés: DC-40 Hz, illetve DC-70 Hz), a
nemzetközi 10-20-as rendszernek megfelelĘen felhelyezett Ag/AgCl elektródokkal (19, illetve
33 db), NeuroScan 4.3. szoftverrel (mintavételezési frekvencia: 1000 Hz) regisztráltuk.
Rögzítettük továbbá a horizontális és vertikális szemmozgásokat is. Referenciánk az orrhegy
volt, a föld pedig a homlok, illetve az FCz pont.
4. Kísérletek és eredmények

4.1. Nyugalmi EEG
ElsĘ vizsgálatunkban a kísérleti személyek egy nagyon egyszerĦ aktivációs helyzetben
vettek részt: EEG-jüket rögzítettük miközben csukott szemmel ültek, majd kinyitották a
szemüket. Arra kerestük a választ, hogy a fiatalok és idĘsek nyugalmi EEG-jében leírhatók-e
különbségek az egyes frekvenciasávokban (az EEG „lassulása” az életkorral), illetve
feltételeztük, hogy a csoportok különbözni fognak az aktiváció mértékében szemnyitáskor –
az idĘseknél kisebb dinamikájú változást vártunk.
Feltételeztük, hogy az idĘseknél, a fiatalokhoz képest, az EEG-bĘl számolt Omega
komplexitás nagyobb, a szinkronizációs valószínĦség kisebb lesz, valamint hogy szemnyitásra
a komplexitás-mutatókkal leírható reaktivitás az idĘs csoportban kisebb lesz, mint a
fiataloknál. Az öregedés frontális hipotézisének megfelelĘen azt vártuk, hogy az életkori
különbségek a frontális területek felett lesznek a legnagyobbak.
Eredmények
Vizsgálatunkban frekvenciasávonként nem találtunk különbséget a korcsoportok
között, az összteljesítményben azonban igen. A fiataloknál csukott szemnél nagyobb volt a
teljesítmény, szemnyitás után azonban eltĦnt a különbség (4.1.1. ábra). A fiataloknál tehát a
szemnyitás hatására csökken a teljesítmény, míg az idĘseknél az aktiváció nem okozott
szignifikáns változást, ami az agyi mĦködés dinamikájának, a reaktivitásnak a csökkenésére
utal. A csoportok teljesítménye – elĘfeltevéseinkkel ellentétben – a posterior régiókban
különbözött, az anterior területeken viszont a spektrumelemzés alapján nem találtunk
különbséget (4.1.1. ábra).
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Abszolút spektrum: helyzet x korcsoport interakció

Abszolút spektrum: terület x korcsoport interakció

F(1, 62) = 2,807, p = 0,099

F(1, 62) = 6,690, p = 0,012
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4.1.1. ábra: A nyugalmi EEG-bĘl számolt abszolút spektrum: (A) helyzet x korcsoport interakció, (B) terület x
korcsoport interakció. A függĘleges vonalak a 95%-os konfidencia intervallumot jelzik.

Vizsgálatunkban szemnyitás hatására az Omega komplexitás megnĘtt, a
szinkronizációs valószínĦség pedig lecsökkent 4-40 Hz-ig minden sávban. Csukott szemnél
ugyan nem adódott különbség a csoportok között, nyitott szemnél azonban az Omega
komplexitás az idĘs csoportban szignifikánsan magasabb volt (4.1.2. ábra). Megfigyeltünk
területi különbségeket is: mindkét csoport esetén az anterior régiók felett volt magasabb az
Omega komplexitás a posteriorhoz képest. Ez a mérĘszám jelezte az anterior területek felett a
korcsoportok különbségét: az idĘseknél itt nagyobb volt a komplexitás (4.1.2. ábra). A területi
különbségek a csoportok között abban is megmutatkoztak, hogy míg az idĘseknél mindkét
helyzetben az összes sávra igaz volt, hogy az Omega komplexitás az anterior régiók felett
magasabb, addig a fiataloknál ez csak nyitott szemnél volt igaz. Náluk csukott szemnél csak
az alfa1 és alfa2 sávokban tért el a komplexitás, mégpedig – az idĘsekkel ellentétben – a hátsó
területek felett volt magasabb. Ezek az eredmények a kapcsolatok széttöredezésére utalnak az
idĘseknél, ami elsĘsorban az elülsĘ területeket érinti.
Omega komplexitás: helyzet x csoport interakció
F(1, 62) = 7,211, p = 0,009

Omega komplexitás: terület x csoport interakció
F(1, 62) = 28,230, p < 0,001
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4.1.2. ábra: A nyugalmi EEG-bĘl számolt Omega komplexitás: (A) helyzet x korcsoport interakció, (B) terület x
korcsoport interakció. A függĘleges vonalak a 95%-os konfidencia intervallumot jelzik.

Jelezte a csoportok közötti különbségeket a szinkronizációs valószínĦség is: az
idĘsekhez képest a fiatalabb csoport EEG-jében az anterior régióban magasabb volt, ami
hatékonyabb kapcsolatokra utalhat ezen a területen. A hátsó régiók esetén életkori eltérést
nem találtunk. Mindkét csoportnál a szinkronizációs valószínĦség a posterior területeken volt
nagyobb az anterior régiókhoz képest (4.1.3. ábra).
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Szinkronizációs valószínĦség: frekvenciasáv x helyzet x terület
interakció
F(5, 310) = 7,565, p < 0,001
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4.1.3. ábra: A nyugalmi EEG-bĘl számolt szinkronizációs valószínĦség: frekvenciasáv x helyzet x terület
interakció. A frekvenciasávok sorrendje: delta, theta, alfa1, alfa2, béta1, béta2. A függĘleges vonalak a 95%-os
konfidencia intervallumot jelzik.

Míg vizsgálatunkban a spektrumelemzések nem jelezték, hogy a – kísérletben
résztvevĘ személyeknél is feltételezhetĘen meglévĘ – strukturális változás hatása megjelenne
az EEG-ben, addig a komplexitás-mérĘszámok egyértelmĦen mutatták, hogy az életkori
különbségek az agy elülsĘ területeit érintik. Ez arra utalhat, hogy a korábban kiépült
hálózatok strukturális alapja felbomlik, a hálózatok meggyengülésével az
információfeldolgozás hatékonysága csökken.
Az idĘseknél talált magasabb komplexitás alátámaszthatja azt az elméletet, mely
szerint az „idegrendszeri zaj” növekszik az életkorral. Ennek értelmében megnĘ azon
folyamatok száma, melyek az aktuális információfeldolgozáshoz nem kapcsolódnak,
csökkentve a specifikus folyamatok hatékonyságát.
Kísérletünkben a korcsoportok közötti különbségek aktiváció hatására váltak
mérhetĘvé, s a területi különbségek rámutattak arra, hogy az elülsĘ területek a
legérzékenyebbek az öregedés hatásaira.
4.2. Akusztikus oddball helyzetek
Az akusztikus oddball feladatokban az EKP életkorral kapcsolatos változásait
vizsgáltuk. A szakirodalmi adatoknak megfelelĘen azt vártuk, hogy minél késĘbbi egy
komponens, annál inkább érinti az öregedési folyamat hatása, mely megmutatkozik
latenciájának, amplitúdójának és eloszlásának megváltozásában egyaránt.
A személyek kétfajta oddball feladatban vettek részt: egy „két ingeres oddball” és egy
„újdonság ingeres oddball” helyzetben.
A két ingeres oddball paradigmát két nehézségi szinttel rögzítettük. A „könnyĦ”
helyzetben a hangingerek a következĘk voltak: mély = 1000 Hz (gyakoriság: 80%), magas =
1100 Hz (gyakoriság: 20%). A „nehéz” helyzetben adott ingerek: mély hang = 1000 Hz (80%
gyakoriság), magas hang = 1050 Hz (20% gyakoriság). Mindkét helyzetet kétféle –
pontossági és gyorsasági – instrukcióval vettük fel.
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Az újdonság oddball helyzetben a gyakori hangok (gyakoriság: 85%) frekvenciája
1000 Hz, a ritka hangoké (10%) 1500 Hz volt. Az esetek 5%-ában különbözĘ környezeti
zajok szólaltak meg (pl. macskanyávogás, bégetés, telefoncsörgés – újdonság ingerek).
A legtöbb akusztikus EKP-t vizsgáló tanulmány szerint a P3b latenciája nĘ az
öregedés során, és ez a növekedés lineáris összefüggésben áll az életkorral. Azonban néhány
esetben azt találták, hogy ez a latencia-lassulás felgyorsul 45 éves kor körül.
A „két ingeres oddball” helyzetben azt vizsgáltuk, hogyan változik a P3b latenciája az
öregedés során különbözĘ nehézségĦ oddball feladatokban gyorsasági és pontossági
instrukció esetén. Feltételeztük, hogy a „gyors-nehéz” feladatot a legnehezebb, a „pontoskönnyĦ”-t pedig a legkönnyebb végrehajtani. A P3b latencia megnövekedését vártuk a feladat
nehezedésével és az életkorral, illetve hogy a csoportok közötti különbség a „gyors-nehéz”
feltételben nagyobb lesz, mint a „pontos-könnyĦ” feltételben.
A P3 komponensek amplitúdója az aktuális feladatban elérhetĘ mentális kapacitással
hozható összefüggésbe. Ha ez a kapacitás csökken az öregedés során, akkor feltételezhetjük,
hogy a P3a és P3b komponensek amplitúdója csökken az életkorral. Ez a változás a P3b
esetén a legidĘsebbeknél lesz a legnagyobb mértékĦ, elsĘsorban akkor, ha a feladat
végrehajtásában a gyorsaságnak fontos szerepe van, és a feladat nehezebbé válik.
Feltételezhetjük továbbá, hogy a P3a – az öregedés frontális hipotézisének
megfelelĘen – érzékenyebb az öregedés hatásaira, mint a P3b komponens, genezisében
ugyanis bizonyítottan részt vesznek a frontális területek. Mindkét komponenst egy újdonság
oddball feladatban vizsgáltuk, mely ugyan egyszerĦ frekvencia-diszkriminációit igényelt
csak, de az újszerĦ ingerek nehezítették a kísérleti személyek feladatát.
Eredmények

4.2.1. ábra: A két ingeres oddball helyzetben a célingerek által kiváltott agyi potenciálok az öt korcsoportban.
Bal oldalon a könnyĦ, jobb oldalon a nehéz feladat (Fz, Cz, Pz elektródákon). Az inger 0 ms-nál érkezett (y
tengely).
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Várakozásunknak megfelelĘen, minél késĘbbi volt egy komponens, annál valószínĦbb
volt, hogy megváltoznak az azt jellemzĘ paraméterek az életkor elĘrehaladtával, jelezve, hogy
a kognitív folyamatokat az öregedés jobban érinti, mint a szenzoros perceptuális rendszereket.
Kísérletünkben a könnyĦ oddball helyzetben a P3b latenciája lineáris növekedést
mutatott az életkorral, míg a nehéz feladatban egy másodfokú egyenlet volt illeszthetĘ a
változásra (4.2.2. ábra). Utóbbi esetben az információ feldolgozó rendszer leterheltsége
nagyobb, ami – a könnyĦ helyzethez hasonlítva – esetleg több folyamatot érinthet, s ezek
egymást is lassítva okozhatják a latencia egyre nagyobb mértékĦ növekedését.
Az újdonság ingereket tartalmazó oddball helyzetben kiváltott P3b komponens
latenciája szintén nĘtt az életkorral. Ez a változás is egy négyzetes függvénnyel volt leírható,
legrövidebb latenciát a középsĘ csoportban találtuk (4.2.2. ábra). Ebben a helyzetben ugyan
könnyĦ volt a cél- és a standard inger megkülönböztetése, azonban a közbeiktatott zavaró
ingerek kiküszöbölése komplexebbé tette a feladatot, s ezért nagyobb leterheltséget
okozhatott. Az a tény, hogy a téves riasztások számában nem különböztek a csoportok, jelzi,
hogy a latencia-növekedés hátterében inkább a komplexebb feladat miatt megnövekedett
feldolgozási igény áll, s nem a hatástalan gátlási mechanizmusok tehetĘk felelĘssé. FeltĦnĘ,
hogy a P3b latenciája a középkorúaknál volt a legrövidebb. Ez az eredmény azonban
statisztikailag nem volt szignifikáns. 60 éves korig – a két ingeres oddball helyzethez
hasonlóan – a korcsoportok között nem találtunk szignifikáns különbséget, csak a
legidĘsebbeknél volt hosszabb a latencia a többi csoportban talált értéknél. Ennek egy
lehetséges magyarázata, hogy bár a P3b létrehozásáért felelĘs mechanizmusok hanyatlása már
korábban elkezdĘdhet, a kumulációs hatások csak 60 év felett válnak láthatóvá.
P3b latencia: könnyĦ oddball

P3b latencia: újdonság oddball
F(4, 48) = 5,458, p = 0,001
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F(4, 50) = 4,032, p = 0,007
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P3b latencia: nehéz oddball
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F(4, 48) = 2,829, p = 0,035
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P3a latencia: újdonság oddball

F(4, 50) = 7,955, p < 0,001
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4.2.2. ábra: A P3 komponensek latenciája. Csoport fĘhatás. A függĘleges vonalak a 95%-os konfidencia
intervallumot mutatják. (A) P3b latencia a könnyĦ két ingeres oddball helyzetben, (B) P3b latencia a nehéz két
ingeres oddball helyzetben, (C) P3b latencia az újdonság ingeres oddball feladatban, (D) P3a latencia az
újdonság oddball feladatban. A függĘleges vonalak a 95%-os konfidencia intervallumot jelzik.
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A két ingeres oddball helyzetben a P3b komponens amplitúdója csökkent a feladat
nehézségével, jelezve a nagyobb kapacitás igényt. Csoport fĘhatást nem találtunk. A várttal
ellentétben nem találtunk helyzet x csoport interakciót sem. E két eredmény alapján úgy tĦnik,
elvethetjük hipotézisünket, amely szerint az idĘsebbeknél csökkenek az elérhetĘ kapacitások,
s ezek könnyebben el is fogynak a feladat nehézségének függvényében.
A P3b eloszlása sem változott az életkorral, talán annak köszönhetĘen, hogy
legidĘsebb személyeink átlagéletkora 63,7 év, míg más vizsgálatokban a legidĘsebbek
sokszor 80-90 évesek.

4.2.3. ábra: EKP az újdonság ingeres oddball helyzetben a középvonali elektródokon. Bal oldalon a célingerekre,
jobb oldalon az újdonságingerekre adott válasz látható. Az inger 0 ms-nál (y tengely) érkezett.

Az újdonság ingereket tartalmazó helyzetben tendencia szinten megjelent a csoport
fĘhatás a P3b amplitúdójára, valószínĦleg a komplexebb feladat megváltozott kapacitás
igényei miatt. Az eloszlásban azonban itt sem találtunk különbséget a csoportok között.
A P3a latenciája nĘtt, amplitúdója csökkent az életkorral. A 30-70 éves csoportokban
frontocentrális eloszlású volt, a legfiatalabbaknál viszont parietális maximummal volt látható.
Ez az eredmény talán azzal magyarázható, hogy egy kezdeti frontális/centrális P3a-t egy
parietális P3b követ az EKP-ban, s az egymással átfedésben álló generátorok
különbözĘképpen aktiválódnak az egyes életkori csoportokban.
A P3a latenciája az életkorral nem csak lineráris, hanem négyzetes kapcsolatot is
mutatott (4.2.2. ábra), mely jelzi, hogy egy lineáris függvénnyel leírni ezt a kapcsolatot túlzott
egyszerĦsítés lenne. A P3b latenciájának változásánál leírtakhoz hasonlóan
valószínĦsíthetjük, hogy az életkorral a különbözĘ idegrendszeri mechanizmusok eltérĘ
mértékben érintettek, melyek egyidejĦ igénybevétele a mĦködés változásának felgyorsulását
eredményezi, ami a legidĘsebb korosztályoknál válik nyilvánvalóvá.
Az a tény, hogy a P3a amplitúdója csökkent az életkorral, míg a P3b amplitúdója nem,
valamint a latencia-növekedése felgyorsult az életkor elĘrehaladtával, azzal az elképzeléssel
áll összhangban, miszerint az újdonság rendszer a célingerek feldolgozásában résztvevĘ
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hálózathoz képest kevésbé redundáns, s ebbĘl következĘen kisebb a kompenzációs
plaszticitása.
Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a megismerési folyamatok az életkorral nem
azonos módon változnak. Az EKP komponenseinek vizsgálata alapján arra következtethetünk,
hogy a szenzoros-perceptuális rendszerek korai folyamatai viszonylag érintetlenek maradnak,
míg a kognitív mĦködésekhez kapcsolódó késĘbbi folyamatok nagyobb mértékben változnak
meg. Az észlelt különbségeket számos tényezĘ befolyásolhatja – ezek közül fontosnak tĦnik a
feladat nehézsége. Kevésbé összetett helyzetekben az öregedés hatásai észrevétlenek
maradhatnak, míg komplexebb feladatokban hatványozottan jelentkezhetnek, illetve arra
következtethetünk, hogy a frontális területek nagyobb szerepét igénylĘ feladatokban romlik a
teljesítmény.
4.3. Vizuális oddball helyzet érzelmi tartalmú ingerekkel
Egyes döntéseink a mindennapi életben a vizuális környezet rendkívül gyors
kiértékelésén alapulnak. A szerint reagálunk környezetünk ingereire, hogy milyen érzelmi,
illetve motivációs relevanciájuk van, aminek elĘfeltétele, hogy az agy néhány 100 ms alatt
észlelje az ingerek érzelmi tartalmát. Ez a folyamat tanulmányozható az EKP módszerével.
Mivel az EKP szakirodalomban nincs rá adat, kíváncsiak voltunk, hogy egy vizuális
oddball helyzetben az érzelmi tartalmú ingerek eltérĘen befolyásolják-e a feldolgozási
folyamatokat fiataloknál és idĘseknél. Hipotézisünk az volt, hogy az EKP figyelmi és
kódolási, emlékezeti folyamatokkal összefüggésbe hozható komponensei (N1, P2, N2, P3)
eltérĘen változnak a csoportokban. A fiataloknál az amplitúdó elvárásaink szerint a negatív,
pozitív, semleges sorrendben csökken, míg az idĘseknél a pozitív és negatív ingerek között
nem várható különbség, vagy ha igen, a pozitív ingerekhez kötött potenciálok amplitúdója
nagyobb.
Az fMRI adatok alapján valószínĦsíthetĘ, hogy a különbözĘ korcsoportok eltérĘ kérgi
hálózatokat használnak az érzelmi ingerek észlelésében. Feltételeztük tehát, hogy a vizsgált
komponensek amplitúdójának eloszlása eltér majd az egyes csoportokban (míg a P3 esetében
ez egy általános megfigyelés az öregedéssel kapcsolatban, az N1, a P2 és N2 komponensek
esetén a kognitív feladatokban ilyen változást nem írnak le).
A képeket a Lang és mtsai által végzett vizsgálatban mért érzelmi minĘség és arousal
pontszámok alapján válogattuk az IAPS gyĦjteményébĘl. A standard inger egy semleges kép
volt, mely az esetek 85 %-ában fordult elĘ. A célingerek 15%-ban jelentek meg, ezek mindig
új képek (5% semleges, 5% pozitív, 5% negatív tartalmú, 1s bemutatási idĘ, 2s ISI) voltak,
megjelenésüket a személy gombnyomással jelezte.

Eredmények
Korábbi adatok szerint az IAPS képeinek két dimenziója eltérĘen hat az EKP
komponenseire: az érzelmi minĘség a viszonylag korai (100-250 ms), az arousal pedig a
késĘbbi (200-1000 ms) komponenseknél okoz változást aktív és passzív feladatokban
egyaránt. Egy másik feltételezés szerint a korai érzelmi feldolgozáshoz nem szükséges az
érzelmi tartalmak kategorizálása, az arousal-szint határozza meg a szelektív figyelmi
folyamatokat, amelyek az EPN amplitúdójának növekedésében követhetĘek. Azok az ingerek,
melyek motivációs szempontból kiemelkedĘek, jelentĘsen facilitálják a feldolgozási
folyamatokat, függetlenül attól, hogy negatív, vagy pozitív kategóriába tartoznak-e.
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Kísérletünk egyedülálló abból a szempontból, hogy korábban még nem hasonlították
össze fiataloknál és idĘseknél az érzelmi ingerek EKP-kra gyakorolt hatását vizuális oddball
feladatban. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyes csoportok eltérĘen dolgozzák-e fel a
negatív és a pozitív ingereket, illetve van-e különbség a neutrális és az érzelmi tartalmú
anyagok feldolgozásában. Kérdésfeltevésünkben az arousal mint külön dimenzió nem
szerepelt.

4.3.1. ábra: A képek által (semleges, pozitív, negatív) kiváltott potenciálok nagyátlagai a Pz elektródon.
Feketével a fiatalok, pirossal az idĘsebbek átlagai láthatók.

A korábban publikált adatok az egyes komponensek amplitúdójára vonatkoznak.
Kísérletünkben egyedül a P3 amplitúdója mutatott helyzet fĘhatást: a pozitív és a negatív
képek esetén az amplitúdó nagyobb volt, mint a semleges képekre. Ez az eredmény
illeszkedik a mások által leírtakhoz. ElképzelhetĘ azonban, hogy nem a képek érzelmi
tartalma, hanem arousal dimenziója okozta a különbséget, ugyanis a pozitív és negatív képek
magas, a semlegesek alacsony arousal pontszámúak voltak.
Csoport x helyzet interakciót az amplitúdókra egyik komponens esetén sem kaptunk.
A latenciáknál csak a P2-re volt tendencia szintĦ interakció: az idĘseknél a tartalom nem
okozott különbséget, a fiataloknál viszont a negatív ingerekre megnĘtt a latencia a
pozitívakhoz képest, úgy tĦnik, a fiatalok a pozitív ingereket a negatívakhoz képest
gyorsabban tudják célingerként azonosítani. Az idĘseknél ilyen különbség nincsen.
Sikerült igazolnunk azt a hipotézisünket, hogy a képek feldolgozásának egyes
fázisaival kapcsolatba hozható N1, P2, N2 és P3 komponensek eloszlása eltér az egyes
korosztályokban (4.3.2. ábra), aminek hátterében vélhetĘen eltérĘ hálózatok aktiválódása
állhat. Az eltérĘ aktivitás-mintázat – a kognitív feladatoknál tapasztaltakhoz hasonlóan –
jelezhet kompenzációs mechanizmusokat, vagy eltérĘ stratégiák alkalmazását.
Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy az egyes csoportok nem dolgozták fel eltérĘen
a különbözĘ érzelmi tartalmú ingereket, de abban eltértek, hogy a feladat megoldása során
mely idegrendszeri területek aktiválódtak.
N1 amplitúdó: elektród x csoport interakció

P2 amplitúdó: elektród x csoport interakció

F(2, 76) = 12,893, p < 0,001

N2 amplitúdó: elektród x csoport interakció

F(2, 76) = 20,816, p < 0,001

P3 amplitúdó: elektród x csoport interakció

F(2, 76) = 26,753, p < 0,001
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4.3.2. ábra: Elektród x csoport interakció az N1, P2, N2 és P3 komponens amplitúdójára. Zölddel a fiatalok,
pirossal az idĘsek adatai láthatók az Fz, Cz és Pz elektródokon. A függĘleges vonalak a 95%-os konfidencia
intervallumot jelzik.
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4.4. Akusztikus CNV helyzet érzelmi tartalmú képekkel
Az érzelmi ingerek, jelentĘségüknél fogva, magukra irányítják a figyelmet, növelik az
arousalt, aktiválják a szervezetet, hogy az felkészülhessen a megfelelĘ reakcióra.
Kísérletünkben arra voltunk kíváncsiak, jelenlétük hogyan hat a feldolgozási folyamatokra
egy akusztikus CNV paradigmában, melynek során a próbák egy részében semleges, pozitív
vagy negatív képek jelennek meg a monitoron.
A CNV lassú negatív eltérésként jelentkezik az EEG-ben, mely a kérgi idegsejtek
depolarizációjának az eredménye, s egyben a figyelmi források mozgósításának a jele. Ha
hosszabb idĘ van a két inger között, a CNV-nek két szakasza különíthetĘ el. A korai szakaszt
a figyelmeztetĘ ingerre kialakuló orientáció hozza létre, míg a késĘi szakasz a motoros, illetve
kognitív elĘkészülettel hozható összefüggésbe. A CNV korai szakaszát az arousal
befolyásolja, a késĘi szakaszra a figyelem hat.
A CNV generátorai részben a frontális lebenyben helyezkednek el – amit az öregedés
a legnagyobb mértékben érint –, ezért feltételezhetjük, hogy az életkori hatások befolyásolni
fogják megjelenését. A szakirodalmi adatok azonban nem egységesek ebben a vonatkozásban.
Az eltérĘ eredmények oka részben a feladatok különbözĘ nehézsége, illetve olyan nehezen
kontrollálható változók, mint a személyek erĘfeszítése, vagy fáradtsága.
Feltételeztük, hogy a CNV amplitúdója az idĘseknél kisebb lesz a semleges képek
bemutatásakor, mint a fiataloknál. Abban az esetben azonban, ha a képek emocionális
tartalmúak, megnĘ a személyek arousal szintje, egy általános aktiváció hat az idegrendszerre,
mely egy szintig facilitálja az ingerek feldolgozását. Ennek következtében a pozitív és negatív
képek bemutatásakor az AKP N1 és P3 komponenseinek és a CNV amplitúdójának
növekedését várhatjuk. Ha az idĘsek fiziológiai reaktivitása tényleg kisebb, mint ahogy
többen leírják, ez az amplitúdó-növekedés a fiataloknál lesz kifejezettebb.
A negyedik kísérletben leírtakhoz hasonlóan, kíváncsiak voltunk a VKP
komponenseinek változására az érzelmi tartalom és az életkor függvényében. A korábban
részletezett vizuális oddball helyzethez képest az jelent különbséget, hogy itt a képekhez
kapcsolódó feladata nem volt a személyeknek.
A személyek hangpárokat hallottak a feladat során (ISI= 3000 ms, Ȟ= 1000 Hz vagy
1200 Hz, a hangpárok közötti idĘ 8 és 9 s között változott). A kontroll helyzetben még nem
kaptak a feladatra vonatkozó instrukciókat, a feladat helyzetben le kellett nyomniuk a jobb
gombot a joystickon, ha a két hang egyforma volt (40%), a bal gombot pedig akkor, ha
különböztek (60%). Az esetek 40 %-ában egy kép (semleges, pozitív vagy negatív) jelent meg
a képernyĘn 1,5 s-mal az elsĘ hang elĘtt, és 6,5 s-ig maradt fent. A képeket az IAPS
gyĦjteményébĘl válogattuk ki.
Eredmények

4.4.1. Vizuális kiváltott potenciálok
A képek tartalmának a korai komponensek közül csak az N1 latenciájára volt
tendencia szintĦ hatása: az érzelmi képekre (elsĘsorban a pozitívakra) gyorsabb volt az
orientáció, mint a semlegesekre, ami összhangban áll azokkal az elképzelésekkel, melyek
szerint ezek az ingerek biológiai, és ezen keresztül evolúciós jelentĘséggel bírnak.
A késĘi komponenseknél az amplitúdó a negatív tartalomra kisebb volt az N2, és
nagyobb a P3 esetén. Mivel a képek magyar mintán nem kerültek bemérésre, kérdés, hogy
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vajon tényleg a negatív tartalomnak van-e különleges jelentĘsége, vagy pedig ezek a képek
magasabb arousalt váltottak ki.
Az egyes csoportok közötti különbség – az aktív helyzethez hasonlóan – a
komponensek eloszlásában mutatkozott meg elsĘsorban. A fiataloknál lokalizáltabb
amplitúdó-maximumokat figyelhettünk meg, míg az idĘseknél a skalp egyes pontjai között
nem volt különbség. Ez arra utal, hogy a két csoportnál a feldolgozás során eltérĘ
ideghálózatok aktiválódhattak.
Az aktív és a passzív helyzet között egy lényeges különbség adódott: az N2
amplitúdóra helyzet x csoport interakciót kaptunk a passzív feltételben, a vizuális oddball
helyzetben viszont nem. Az interakció alapján az N2 amplitúdója az idĘseknél kisebb volt,
mint a fiataloknál, és nem változott a helyzetek között, a fiatal csoportban a semleges-pozitívnegatív irányban csökkent. A képekhez tartozó feladata a személyeknek nem volt, ennek
megfelelĘen feltételezhetĘ, hogy a fiatalok a semleges képek esetén aktív gátlással igyekeztek
kiszorítani ezt az információt. Az érzelmi ingerek, s elsĘsorban a negatív tartalom
feldolgozása adaptív, ezért hatását nehezebb volt kiküszöbölniük. Az idĘsek valószínĦleg
eleve gyengébbek voltak az irreleváns ingerek gátlásában, a kisebb amplitúdó ezt jelezheti.

4.4.1. ábra: A semleges, pozitív és negatív képek hatására megjelenĘ EKP-k a két korcsoportban. Az ingeradás
idĘpontja: -1500 ms.

4.4.2. CNV
A feladat helyzetben a két hang között létrejött a CNV. Más eredményekkel
összhangban, a CNV eloszlásának változása jelezte, hogy az elsĘ és a második szakaszban
más-más folyamatok aktiválódtak. A CNV elején az eloszlás frontális volt, ekkor az
orientációs folyamatok kerülhettek elĘtérbe, míg az utolsó szakaszban a motoros válaszra való
felkészülés történhetett meg, amit a centroparietális eloszlás jelzett.
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4.4.2. ábra: AKP-k és CNV. A hangingerek 0 és 3000 ms-nál érkeztek. A képen a két csoport nagyátlagai
láthatók a kontroll és a feladat helyzetekben a középvonali elektródokon.

A fiataloknál az elsĘ szakaszban a kontroll helyzetben találtuk a legnagyobb
amplitúdót, ami ellentétes a CNV jelenségével, viszont jelzi, hogy az orientáció önkéntelenül
is kialakul a hangingerekre. Az, hogy a feladat helyzetben kisebb az amplitúdó, felvetette azt
a lehetĘséget, hogy már a képek megjelenésekor elindult egy lassú negativitás, s a fiatalok
számára a kép töltötte be a figyelmeztetĘ inger (S1) szerepét, az elsĘ hang pedig inkább egy
elterelĘ (probe) ingernek felelt meg. Amennyiben így van – s egy utólagos feldolgozásban
kimutattuk, hogy a fiataloknál valóban már a kép után kialakul a CNV – a feladat helyzetben
az alapvonal-illesztés csökkentette a CNV amplitúdóját.
A hipotéziseinkben megfogalmazott hatásokat valójában az idĘseknél figyelhettük
meg. Náluk a kontrollhoz képest a feladat helyzetben (ahol nem volt kép) kialakult a CNV
már a kezdeti szakaszon. Amplitúdója a semleges képekre lecsökkent, jelezve, hogy a képek a
feldolgozó kapacitás egy részét lekötötték. Ezt a folyamatot ellensúlyozhatta a pozitív és a
negatív képek arousal-növelĘ hatása: a kéreg aktiválásának következtében az amplitúdó a kép
nélküli helyzetben talált értékhez volt mérhetĘ. Érdekes volt az a tény is, hogy a fiatalokkal
ellentétben, az idĘs csoportban a CNV csak az elsĘ hang után kezdett kialakulni, a képek
megjelenése nem indította el a várakozási folyamatokat.
A csoportok eltértek abban is, hogy az idĘseknél a feladat helyzeten belül is voltak
különbségek az egyes feltételek között, míg a fiataloknál ezt nem figyeltük meg. Ennek oka
az lehet, hogy az elterelĘ és a feladatban releváns ingerek modalitása nem egyezett meg.
Kísérletünkben a fiataloknál feltételezhetĘen a vizuális és az akusztikus ingerek elkülönült
rendszereken kerültek feldolgozásra, illetve Ęk jobbak voltak az irreleváns ingerek gátlásában.
Az idĘsek gátló mĦködései kevésbé hatékonyak, ezért elképzelhetĘ, hogy a különbözĘ
modalitásokból eredĘ aktiváció nem különült el, a képek hatását kevésbé tudták kiszĦrni.
Míg az eddig tárgyalt folyamatok elsĘsorban a frontális lebeny mĦködéséhez köthetĘk,
a motoros válaszra való elĘkészület olyan kérgi területek bevonódását igényli, melyeket
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kevésbé érint az öregedés. Ennek megfelelĘen a CNV végére a csoportok közötti különbségek
eltĦntek.
4.4.3. Akusztikus kiváltott potenciálok
A CNV és a VKP-k mellett vizsgáltuk a két hangingerre megjelenĘ AKP-kat is. Az
öregedés a P3-t befolyásolta: mindkét hang után kisebb volt az amplitúdója és hosszabb a
latenciája az idĘseknél. Az N1-nél csak az elsĘ hang után találtunk különbséget: a latencia
megnĘtt az idĘseknél. Ez azért is érdekes, mert a képekre náluk rövidebb N1 latenciát
találtunk, mint a fiataloknál. Mivel az N1-et az életkori hatások még nem érintik, a különbség
hátterében mĦködésbeli eltérések állhatnak. A legvalószínĦbb ok, hogy a fiatal csoportban a
CNV kialakulása már a kép megjelenésekor elkezdĘdik, s ebben az értelemben az elsĘ hang
egy elterelĘ (probe) ingernek tekinthetĘ.
A VKP-khoz képest abban is eltértek az AKP-k eredményei, hogy utóbbiak esetén az
egyes komponensek eloszlása nem különbözött a csoportokban. A modalitás szerepére utal,
hogy míg a korábban tárgyalt akusztikus oddball paradigmában szintén nem volt különbség az
eloszlásban, addig a vizuális oddball helyzetben eltért a két csoport. ElképzelhetĘ egy olyan
magyarázat is, hogy míg a tiszta hangoknak nincs különösebb jelentĘsége, addig a képek
komplex, részben érzelmi tartalmuknak köszönhetĘen más típusú feldolgozást igényelnek,
amit az idĘsek, a fiatalokhoz képest, kiterjedtebb kérgi aktivációval oldanak meg.
Hipotézisünkben feltételeztük, hogy az emocionális képek az arousal növelésén
keresztül a kéreg facilitált állapotát idézik elĘ, melynek következtében az AKP-k amplitúdója
nĘ. Azt találtuk, hogy az elsĘ és a második P3 komponens amplitúdója is nagyobb volt a
képek jelenlétében, mint a kontroll vagy a kép nélküli feladat helyzetben, a második hang
utáni N1 amplitúdója pedig az összes feladat helyzetben megnĘtt a kontrollhoz képest.
Helyzet fĘhatást kaptunk a két N1 komponens latenciájára is: a képek jelenlétében az
orientáció gyorsabb volt. Nem kaptunk azonban különbséget a képek tartalma szerint, ami
arra utal, hogy a fenti változások annak köszönhetĘek, hogy a feladat helyzet (és az ezalatt
kialakuló CNV) miatt a kéreg facilitált állapotba került, ami fokozta a feldolgozási
folyamatokat. Ez a hatás azért jelenhetett meg már az elsĘ AKP-kra is, mert a kép
megjelenése jelezte már, hogy hamarosan az elsĘ hang következik, s ezáltal elindulhatott egy
aktivációs folyamat.
Ha az aktivációs hatásukban nem is tudtuk kimutatni a semleges és az emocionális
tartalmú képek közötti különbséget, maguknak a képeknek mégis volt hatása, mivel a P3
komponensek amplitúdója nem nĘtt az összes feladat helyzetben, csak akkor, ha képeket
láttak a személyek.
Összegzésül megállapíthatjuk, hogy a képek emocionális tartalma az aktivációs szintet
nem növelte a feladat helyzethez képest jelentĘs mértékben. Maguknak a képeknek a
jelenléte, tehát egy elterelĘ inger megjelenése azonban egyértelmĦen befolyásolta a
feldolgozási folyamatokat, mégpedig a fiatal és az idĘs csoportban eltérĘ módon. A fiatalok
rugalmasan kezelték a helyzetet, és az instrukció ellenére, a vizuális ingert is a feladatban
releváns információként használták fel, míg az idĘsek az instrukcióban meghatározott
akusztikus feladattól nem tértek el, a képek által közvetített információt nem használták fel,
viszont azok jelenléte és tartalma interferált az akusztikus feldolgozási folyamataikkal.
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5. Összefoglalás
Kísérleteinkben az EEG elemzésével vizsgáltuk, milyen változások következnek be az
öregedés során az idegrendszer mĦködésében, s mely körülmények modulálják ezt a változást.
Eredményeink az általános elméletek közül a frontális hipotézis keretein belül
értelmezhetĘk legjobban: kísérleti helyzeteinkben a frontális lebeny volt a legérzékenyebb az
életkori hatásokra. Az Omega komplexitás és a szinkronizációs valószínĦség már a nyugalmi
EEG-ben kimutatta a csoportok közötti különbségeket, melyek az elülsĘ területekre
korlátozódtak. Ezen az alapállapotban is eltérĘ funkcionális háttéren – ahol a fiatalok
idegrendszere hatékonyabb kapcsolatrendszerrel jellemezhetĘ, mint az idĘseké – valósultak
meg a kognitív feldolgozás folyamatai. A vizsgált feladat helyzetekben is a legnagyobb
életkori hatást a frontális területek bevonását igénylĘ komponensek jelezték: a P3a
komponens érzékenyebb volt az öregedésre, mint a P3b, illetve míg a CNV korai szakaszán
eltértek a csoportok, addig az egyéb agyterületek aktiválódását igénylĘ második szakaszban
nem.
A frontális lebeny változásai a gátlási folyamatok romlását okozhatják, amely a
helyzetek egy részében mérhetĘvé vált. Az idĘseknél nyugalmi állapotban mért magasabb
komplexitás arra utal, hogy megnĘtt az aktuális információ-feldolgozáshoz nem kapcsolódó
folyamatok száma, csökkentve a specifikus folyamatok hatékonyságát, ami okozhatta például
a különbözĘ modalitásokból eredĘ aktivációs hatások interferenciáját.
Az öregedés során a szenzoros-perceptuális rendszerek korai folyamatai viszonylag
érintetlenek maradtak, míg a kognitív mĦködésekhez kapcsolódó késĘbbi folyamatok
nagyobb mértékben változtak meg. Számos tényezĘ befolyásolhatja a megfigyelhetĘ
különbségeket, ezért a feladat típusától függ, hogy találunk-e eltérést a korosztályok között.
EgyszerĦbb feladatokban az öregedés hatásai észrevétlenek maradhatnak, míg nehezebb,
összetett helyzetekben hatványozottan jelentkezhetnek. Befolyásolhatja az inger érzelmi
tartalma is az eredményeket: míg a semleges képek lekötötték az idĘsek számára elérhetĘ
kapacitásokat, az érzelmi töltet aktiváló hatása megszüntette az amplitúdó-különbségeket.
Az inger modalitásának, komplexitásának is jelentĘsége van: az egyszerĦ akusztikus
ingerekre megjelenĘ komponensek eloszlása nem tért el a korcsoportokban, a komplex képek
által kiváltott VKP komponenseié viszont igen; az idĘsek kiterjedtebb aktivációval reagáltak
az ingerekre.
Ezeknek a kísérleteknek a fĘ hozadéka, hogy feltérképezzük velük az agy
plaszticitásának biológiai lehetĘségeit, határait, mely késĘbb felhasználható az öregedés
hatásainak kompenzálásában. Bizonyított, hogy az agy nem veszti el plaszticitását idĘs korban
sem, bár a fejlesztĘ tréningek már kisebb hatékonyságúak, mint a fiataloknál.
Kutatásaink távlati célja az lehet, hogy meghatározzuk azokat a faktorokat, melyek az
öregedés hatásaiért felelĘsek, és használható, megtanulható kompenzációs stratégiákat
alakítsunk ki. Ezek akkor lehetnek hatékonyak, ha olyan alapvetĘ kognitív folyamatokat
érintenek, amik a laboratóriumból kilépve, a hétköznapi életben is relevánsak.
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Age-related psychophysiological changes of cognitive processes

1. Introduction
Aging effects are studied in this paper by EEG recorded in simple cognitive tasks.
Resting EEG and its frequency bands, event-related potentials (ERPs: N1, P2, N2, P3b, P3a,
CNV) in auditory and visual tasks are discussed.
Both the microscopic and macroscopic structure and the function of the central
nervous system change during the ontogenesis. The most affected area of all in this process is
the frontal cortex.
The cognitive theories of aging are based on behavioural data and do not discuss the
changes of brain activation. Nevertheless, the results of psychophysiological studies can be
adjusted to these theories. The main theories, which are not mutually exclusive, in this area:
the sensory deficit theory, the speed deficit theory, the resources deficit theory, the inhibition
deficit theory and the frontal / executive control deficit theory.
Aging effects can be observed already in the resting EEG. During the first two decades
these can be related to the maturation of the brain. The amplitude of the EEG is smaller, delta
and theta activities are decreased, alpha activity is increased. Relative alpha power and
frequency reach their peak at 25 years and then decrease after the age of 30, while the relative
theta power shows the opposite pattern. An age-related monotonous increase can be seen in
relative beta power.
Alpha frequency slows down, its amplitude decreases and the maximum moves to
anterior sites with aging. Coherency between the two hemispheres is decreased, EEG
complexity is increased in elderly adults.
It is well known that aging has an influence on the ERP components, but the question
to what extent the different components are affected, and what mechanisms could be behind
these processes is not yet clear.
Most of the papers claim that the latency of the N1 component does not change with
aging, but some authors have found a moderate increase. The results connected with the N1
amplitude are also diversed. A frontocentral increase was found in some cases, while others
could not demonstrate any age-related changes. Most of the papers have not reported changes
in P2 latency with aging, but in some an increase was reported. The amplitude of the P2
component was found to be either increased or decreased, or not changed at all.
The latency of the N2 component shows a linear increase with aging, but the data
concerning its amplitude are inconsistent.
The latency of the P3b component increases with aging. Most papers found a linear
increase, some reported acceleration from the age of 45 years. P3b amplitude does not change
with aging, or if a change can be found, it is mostly a decrease. Age-related change of the P3b
distribution is also typical: it can be seen with a parietal maximum in young adults, while the
elderly adults it has a frontal peak also.
CNV studies comparing young and older participants reported that CNV amplitudes
were similar or smaller in the elderly relative to young adults. The absence of age effect can
be due to motor preparation when a motor response is necessary.
The structural and functional changes with aging also influence the processing of
emotional stimuli. Experiments in this field use complex affective pictures or faces. The
results show that the subjective experience of elderly adults is enhanced compared to young
subjects, while their physiological reactivity is decreased. According to a recent approach,
elderly adults show a positivity bias. The cause of the differences can be that the different age
groups use different neuronal circuits during perception and processing of emotional stimuli.
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2. Experiments
We examined first whether group differences could already be seen during the resting
state and how did the age groups react to the activation caused by opening of the eyes.
After this, the results obtained during auditory oddball paradigms were analyzed,
during which the effects of task difficulty and instruction were examined in five age-groups.
The novelty oddball paradigm, during which the complexity of the task was increased
owing to the novel stimuli, was also studied parallel to the two-tone oddball task. These tasks
(among others) engage attention and memory systems that are the new factors during the
analysis of age differences.
The fourth experiment goes beyond on a simple visual oddball task in that the stimuli
were complex emotional pictures; the new parameter studied was emotion.
The last condition shows how emotional stimuli influence the execution of a CNV task
(which demands more permanent attention) in young and elderly adults.
3. Method

3.1. Participants
1st experiment: 64 participants were divided into 2 groups: young (18-35 yrs, n=31 –
16 women, 15 men, mean age: 22.71±3.58 yrs), and elderly adults (60-75 yrs, n=33 – 26
women, 7 men, mean age: 66.09±3.88 yrs).
2nd and 3rd experiment: 55 persons participated in this study (39 women and 16
men). The following 5 age groups were defined: (I) 18-29 yrs (mean age: 24.5±3.1 yrs, n=12),
(II) 30-39 yrs (mean age: 33.2±2.6 yrs, n=12), (III) 40-49 yrs (mean age: 43.1±3.1 yrs, n=9),
(IV) 50-59 yrs (mean age: 53.8±2.2 yrs, n=11), (V) 60-70 yrs (mean age: 63.7±2.1 yrs, n=11).
4th experiment: 20 young (21.75 ± 1.65 yrs, 8 women, 12 men) and 20 elderly (66.65
± 4.11 yrs, 13 women, 7 men) adults participated in this experiment.
5th experiment: Two groups were defined: young adults (n=17, 7 women and 10 men)
were 18-23 yrs old (mean age: 20.7±2.02 yrs), elderly adults (n=16, 13 women and 3 men)
were 62-75 yrs old (mean age: 66.7±3.93 yrs).
3.2. EEG recording
The EEG was recorded by NuAmp amplifiers (bandpass: DC-40 Hz or DC-70 Hz)
using NeuroScan 4.3 software (sampling rate: 1000 Hz) by Ag/AgCl electrodes (19 or 33)
referred to the tip of the nose, with forehead or FCz as ground. Vertical and horizontal eye
movements were also recorded.
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4. Recording paradigms and results

4.1. Resting EEG
Two-minute EEG-recordings were performed both in eyes closed and eyes open
conditions. Frequency differences were studied between the age groups (“slowing” of the
EEG). We hypothesized that reactivity to eyes opening was lower in elderly persons shown by
absolute spectra and complexity changes. We also hypothesized that increased Omega
complexity and decreased synchronization likelihood could be found in the older group,
occurring mainly in the frontal areas, corresponding to the frontal theory of aging.
4.1.1. Results
Frequency bands showed no differences between age groups, but the total power did.
Opening the eyes caused power decrease in young adults not seen in the elderly, which
indicates a decrease in reactivity with aging. Area differences between the two groups were
detected above posterior sites based on the spectrum analysis.
Omega complexity increased, synchronization likelihood decreased to eyes opening in
the 4-40 Hz frequency band. Omega complexity showed group differences during the eyes
open condition: it was higher in elderly people. Omega complexity was also higher in the
anterior sites compared to the posterior areas, and its value was higher in elderly compared to
the young adults at anterior sites. Synchronization likelihood also showed age-related
differences: it was higher in the young group at anterior sites compared to the elderly subjects.
While the spectrum analysis did not show the manifestation of the supposedly existing
structural changes with aging, complexity analysis indicated the age-related sensitivity of the
anterior areas. The results refer to the decline of interneuronal connectivity and effectiveness
of information processing.
4.2. Auditory oddball paradigms
Age-related ERP changes were studied in auditory oddball paradigms. It was
hypothesized that the later the component is, the greater the aging effect will be, as manifested
by its latency, amplitude and distribution.
Two-tone and novelty oddball tasks were used. Two-tone oddball paradigm was
performed with two difficulty levels: easy (standard tone: 1000 Hz, probability: 0.8, target
tone: 1100 Hz, 0.2 probability) and difficult (standard tone: 1000 Hz, 0.8 probability, target
tone: 1050 Hz, probability: 0.2). In subsequent sessions two kinds of instructions were given.
Subjects were asked either to be accurate or fast when making a response.
In the novelty oddball paradigm 1000 Hz (standard), 1500 Hz (target) tones and
“novel” (complex environmental sounds without repetition) stimuli (probability: 0.85, 0.1 and
0.05, respectively) were presented with 1 s ISI.
It seemed reasonable to suppose that in the two-tone oddball condition the “fastdifficult” task was the most demanding and the “accurate-easy” one was the easiest to
perform. It was hypothesized that age-dependent changes in P3b latency would be more
apparent in the “fast-difficult” compared to the “accurate-easy” condition.
The amplitude of the P3 components is related to the available mental capacity
engaged in the actual task. If this capacity declines in the elderly, this effect can be expected
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to be manifested in the decrease of the amplitude of both the P3a and P3b components. This
change for the P3b would be more pronounced in the eldest subjects, especially if the speed of
task execution becomes a critical factor, and/or the task is more difficult. We also
hypothesized that the P3a is even more sensitive to aging than the P3b, as suggested by the
frontal theory of aging. The influence of age on both components was studied in a novelty
oddball paradigm. An easy frequency discrimination task was used, which, however, was
made more complex by presenting three different kinds of stimuli.
4.2.1. Results
In accordance with our expectations aging effects could be observed in the later
components, which indicated that cognitive processes are more affected by aging than the
function of sensory-perceptual systems.
In the easy oddball task a linear increase was seen for the P3b latency, while in the
difficult task a quadratic function could be fitted for the slowing of P3b latency. In this latter
case information processing is under higher demand and the involved processes can delay
each other producing a more expressed slowing of the latency of the P3b component.
The latency of the P3b component in the novelty oddball task was also found to
increase with age, and a quadratic function could be fitted for this change also. Although
discrimination of the standard and target tones was easy in this task, it is possible that
ignoring novel stimuli made this condition more complex, requiring the engagement of
increased processing capacities. The fact that no differences were found with respect to the
number of false alarms in between the age groups indicates that increased processing required
by higher task complexity, rather than inefficient inhibitory mechanisms could be responsible
for the latency increase. P3b latency was the shortest in the middle age group, however, this
difference was not statistically significant. Until the age of 60 years – similar to that seen in
the two-tone oddball task – no significant difference was found between the age groups. Only
in the eldest group was the P3b latency longer than in other groups. A possible explanation for
this finding could be that although the efficiency of the mechanisms responsible for the
generation of the P3b presumably begins to decline at an earlier age, the result of the
accumulation of these effects becomes manifested at a later age.
P3b amplitude was found to decrease with task difficulty indicating increased demand
on processing capacity. No age main effect was found in this regard, i.e. decreased processing
capacity caused by aging could not be verified by our data. Contrary to our expectations, task
x age group interaction was not found. These results seem to refute our hypothesis that
available capacities decrease with age.
P3b scalp distribution did not change with age. One possible reason for this is that the
mean age of our participants was 63.7 years while in other studies the eldest subjects are often
80 or 90 years old.
In the novelty oddball task a marginally significant age group main effect was found
for the P3b amplitude which may indicate increased processing demands in the more complex
task probably caused by the distracting effect of novel stimuli.
P3a latency increased and its amplitude decreased with age. In all age groups (30-70
yrs) a frontocentral scalp distribution was seen, except in the youngest group where a parietal
maximum was found. This observation may be explained by overlapping neural generators
activated in a different way in the age groups, with the functional distinction between an
initial frontal/central P3a and a subsequent parietal P3b.
Rather than being linear, a quadratic function was also found for the latency of the P3a
with age indicating that a single linear relationship seems to be too simple to account for this
function. Similarly to that suggested for the P3b latency changes, it seems likely that during
the course of the aging process various mechanisms, although to different degree, become
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simultaneously involved resulting in an acceleration of functional changes the consequence(s)
of which become more apparent at later years of age.
The fact that P3a amplitude showed an age-related decrease, while that of the P3b did
not, and its latency change was accelerated can be explained by the theory according to which
the novelty system is less redundant than the target detection network, and hence it has less
compensatory plasticity.
In sum the early processes of the sensory-perceptual systems seem to remain
unaffected by aging, while the later cognitive processes change in a greater extent. One main
parameter among the causes can be the difficulty of the task. In simple tasks aging effects can
pass unnoticed, while in complex conditions these effects can accumulate and become even
more conspicuous.
4.3. Visual oddball paradigm with emotional stimuli
Some of our decisions in everyday life are based on the quick evaluation of the visual
environment. We react to the stimuli of the environment according to their emotional and
motivational relevance, which requires fast processing within a few 100 ms period. These
processes can be studied with the method of ERPs.
As no relevant ERP study in the literature is known, we decided to investigate how
emotional stimuli affect processing of young and elderly groups in a visual oddball paradigm.
We hypothesized that the ERP components connected with attention, encoding and memory
processes (N1, P2, N2, P3) would change in a different way in the age groups.
Data obtained by fMRI suggest that different age groups utilize different networks for
the perception of the emotional stimuli. Therefore the distribution of the analyzed components
was expected to differ between the groups.
Pictures were selected from IAPS by Lang et al. on the basis of the valence and
arousal scores. The standard stimulus was a neutral picture (probability: 0.85). Target stimuli
were neutral (0.05), positive (0.05) and negative (0.05) pictures (duration 1s, ISI 2s).

4.3.1. Results
Earlier studies found that the two dimensions of emotional pictures have different
effect on the ERP components: valence influences the earlier (100-250 ms), and arousal the
later (200-1000 ms) components.
Aging effect on ERPs in an emotional visual oddball task has not been studied before.
We were interested in group differences in processing negative and positive, emotional and
neutral pictures. We did not investigate arousal as a distinct dimension.
Other published data are concerned with the amplitudes of the components. In our
study only the P3b amplitude showed condition main effect: the amplitude was increased to
emotional pictures compared to those elicited by neutral ones. Although it is in accordance
with other results, it is feasible that not valence but arousal caused the difference since the
emotional pictures had high, and the neutral had low arousal scores.
No age group x condition interaction was found for the amplitude of the components,
but their scalp distribution differed between the groups. It is likely that different activity
patterns of the networks are behind this finding, which may indicate compensatory
mechanisms or the use of different strategies.
In sum, age groups did not vary in processing neutral, positive and negative emotional
stimuli, but their activity pattern during this process was different.
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4.4. Auditory CNV paradigm with emotional pictures
Emotional stimuli capture attention, increase arousal level and activate the organism to
prepare to the adequate reaction. In our study we were interested in how their presence
influences the processing in a CNV paradigm, during which neutral, positive or negative
pictures were presented.
CNV is a slow negative potential in the EEG, which is the result of a widespread
depolarization in the dendritic trees of cortical pyramidal neurons and indicate mobilization of
attentional resources. The early subcomponent of the CNV was suggested to be related to
orientation elicited by the warning stimulus and the late subcomponent reflects the
anticipation of the imperative stimulus. Arousal influences the early, attention the late
subcomponent of the CNV.
The generators of the CNV are – at least partly – in the frontal cortex, which is mostly
affected by aging, therefore it can be hypothesized that the CNV would differ between the age
groups. Data of the literature are contaversial in this field due to the differences in task
difficulty and some variables that can be hardly controlled, like effort or fatigue.
We hypothesized that the amplitude of the CNV would be decreased in the elderly
compared to young group during neutral pictures. The emotional pictures have an activation
effect, the level of the arousal increases, stimulus processing is facilitated. This excitation
during the presence of emotional pictures can enhance the amplitude of the ERP components.
If the physiological reactivity of elderly is lower, the amplitude enhancement will be more
pronounced in young adults.
Similarly to the fourth experiment, we studied the changes of visual ERP components
as a function of the emotional content and aging. This condition differed from the visual
oddball paradigm as no task was required of the participants concerning the onset of the visual
stimulus.
Pairs of auditory stimuli were presented (ISI= 3000 ms, Ȟ= 1000 Hz or 1200 Hz, 8-9 s
between the pairs of tones). No task was told the participants in the control condition. In the
task condition they had to press the right button if the two tones were similar (probability 0.4),
and to press the left button if they were different (probability 0.6). Sometimes (probability
0.4) a picture was presented on the monitor (-1500 ms - + 5000 ms with respect to the first
tone).
4.4.1. Results

4.4.1.1. Visual evoked potentials (VEP)
N1 latency showed a marginally significant condition main effect: orientation was
quicker for emotional pictures than for neutral pictures in accordance with their biological
relevance.
Negative valence has an effect for the late components: N2 latency was shorter, P3
latency was longer for negative pictures. Since the pictures were selected on the basis of the
American scores, it is uncertain whether the effect was the result of negative valence or these
pictures evoked higher arousal.
Group differences were visible mainly in scalp distribution. Young adults had a local
maximum for each component, while the scalp distribution was uniform in the older group.
This result indicates that different neural circuits could have activated during stimulus
processing in the two groups.
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To sum up one main difference was observed between the active and the passive
condition: condition x age group interaction was found for the N2 amplitude in the passive
task, but not in the visual oddball paradigm. N2 amplitude was decreased in the elderly
compared to the young adults and did not differe between conditions. In the young group the
amplitude of the N2 component decreased during the presentation of pictures in the following
order: neutral, positive, and negative valence. The participants had no task concerning the
pictures, hence we can conclude that the young group tried to eliminate the presence of the
neutral pictures by inhibition. Processing of emotional stimuli, mainly the negative ones, is
adaptive, therefore it could have been hard to eliminate their effect. Older participants may
have been weaker in inhibition of irrelevant stimuli from the beginning, which was
manifested in the lower amplitude.
4.4.1.2. CNV
In the task condition a CNV developed between the two tones. Its scalp distribution
indicated that different processes were activated during the first and second period. In the
beginning a frontal scalp distribution was seen corresponding to orientation. During the last
subcomponent preparation for the motor response may have occurred manifested in a
centroparietal scalp distribution.
For the young group the highest amplitude was found in the control condition in the
first period, which indicates that orientation was elicited automatically by the tones. The fact
that the amplitude was smaller in the task condition suggested the possibility that a slow
negativity started at the appearance of the pictures and that for the young adults the picture
was a warning stimulus (S1), while the first tone was a probe stimulus. If this proves to be
correct, and a subsequent analysis did show the developing CNV after the picture in the
young group, it was the baseline correction that decreased the amplitude of the CNV in the
task condition.
The effects we hypothesized were found in the older group. The CNV developed in the
task condition. The amplitude decreased for the neutral pictures compared to the condition
when no pictures were presented, indicating their capacity-demanding effect. This effect was
counterbalanced by the arousal increasing effect of the emotional pictures, for which the
amplitudes were comparable with that seen in the absence of the pictures. It was an interesting
fact that the CNV began only after the first tone in the elderly group, the appearance of the
pictures did not initiate anticipation.
While differences were seen between task conditions in the elderly group, it was not
observed in the young adults. The processing of visual and auditory stimuli probably took
place in separate systems and the young subjects could inhibit irrelevant stimuli more
effectively. The inhibitory processes of elderly adults are less effective, therefore the
activation arising from different modalities did not separate and the effect of the pictures was
not eliminated.
Processes discussed above are thought to be frontal lobe functions. The processes
linked to motor preparation involve other cortical areas, which are less affected by aging. In
compliance with this, group differences were less pronounced during the second
subcomponent of the CNV.
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4.4.1.3. Auditory evoked potentials (AEP)
Besides the CNV and the visual evoked potential, the AEPs evoked by the two tones
were also analyzed. Aging affected the auditory P3 potentials: their amplitudes in both AEPs
were decreased, and their latencies were increased in the elderly compared to young
participants. N1 components showed group difference only after the first tone: its latency was
longer in the elderly. According to commonly held view, this component is not affected by
aging. The most probable reason for the difference is that the first tone is a probe stimulus for
the young adults (and therefore its processing is facilitated) but not for the elderly.
Our findings concerning AEPs differed from those seen for the VEPs in that the
distribution of the various AEP components was the same in the two age groups. The
importance of stimulus modality is shown by the fact that while no group differences were
observed in the distribution of AEPs recorded in the auditory oddball paradigm, this was not
the case for the VEPs seen in the visual oddball experiment. It may be plausible that while no
particular importance is attributed to pure tones, picture stimuli having rather complex, partly
emotional content require a different type of processing which is achieved by a more
extensive cortical activation in the elderly.
Our hypothesis was that emotional pictures increase arousal level and thus cause
cortical activation, which results in AEP amplitude increase. According to our findings both
the first and also the second P3 AEP component was larger in the presence of pictures than
those observed in the control condition or in the no picture-task condition. The amplitude of
the N1 component evoked by the second tone was larger in all task conditions with respect to
the control condition. A main condition effect was seen for the latency of the two N1
components: orientation was faster during the presence of pictures. No difference was
observed with respect to the content of the pictures, indicating an activated state of the cortex
during the task (and the CNV), facilitating processing mechanisms. It seems likely that the
reason why this effect was seen already for the first AEP was because the occurrence of the
picture signalized the upcoming of the first tone, starting an activation process.
Even though no difference could be verified between the activating effect of neutral
and emotional pictures, the effect of the pictures themselves was obvious since the amplitude
of the P3 did not increase in the task condition but only when the subjects were presented
these.
In summary it seems that the emotional content of the pictures did not increase
significantly the activation level compared to that seen for the task. The mere presence of the
pictures acting as a distracting element did influence information processing, which was
different in the two age groups. Young subjects were flexible in the execution of the task
using the visual input as relevant information in spite of the instruction. Elderly subjects did
not deviate from instructions, they did not use the information yielded by pictures, and their
presence interfered with their auditory information processing.
5. Summary
Age-related changes of the nervous system were studied by using the method of
electroencephalography exploring the variables that modulate this change.
Our results can be best interpreted within the framework of the frontal hypothesis
since according to our findings the frontal lobe was the most sensitive to aging effects. Omega
complexity and synchronization likelihood showed group differences already in the resting
EEG, which were restricted to the anterior areas. Cognitive processes take place on such a
different functional background, characterized by a more efficient connectivity in the young.
ERP components requiring frontal activity were also the most sensitive to aging in the used
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task conditions: aging affected more the P3a component than the P3b, and concerning the
CNV the age groups differed during the first period, not in the second period, where other
cortical areas could have been active.
Changes of the frontal lobe can cause the decline of inhibitory processes, which were
measurable in some conditions. Higher complexity in the elderly during the resting state
refers to processes not necessary utilized in the current task, which decrease the efficiency of
the specific processes, causing e.g. interference between different modalities.
The early processes of the sensory-perceptual systems remain unaffected, but the later
cognitive processes are influenced by aging. Many variables can manipulate these effects,
therefore task conditions determine whether age-related differences can be found or not. In
simple tasks the effects of aging may remain unnoticed, but in complex tasks they may appear
in a cumulative way. The emotional content of the stimuli can also influence the results: while
the neutral pictures engaged available capacities in the old group, the activation effect of
emotional stimuli eliminated the amplitude differences.
Modality and complexity of stimuli are also of significance: the scalp distribution of
ERPs evoked by simple auditory stimuli did not differ between age groups, but the
distribution of visual ERP components evoked by complex pictures did.
The main benefit from these experiments is to map the possible biological plasticity of
the brain and its limitations that can later on be used for the compensation of aging effects. It
is well known that plasticity is not lost in the elderly, although trainings are less efficient than
in the young.
Determining the variables responsible for aging effect can be the goal of these
experiments and also to develop useful, learnable compensatory strategies. These strategies
can be effective if they are associated with basic cognitive processes that are relevant in
everyday life.
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