
Az agykéreg elektromos tevékenysége 

• Elektroenkephalogram, electrocorticogramm 

• A fejbőrre/agykéregre helyezett elektróddal az egész 
agykéregről alacsony frekvenciájú potenciálváltozások 
regisztrálhatók.  

• 0-200 Hz néhányszor 10 V 

• A térbeli felbontása nem túl jó, de az időbeli minden 
más technikánál jobb. 

 
• Tudománytörténet: Richard Caton, liverpooli orvos elektromos jeleket 

regisztrál majom és nyúl agykérgéről (British Medical Journal 1875) 

• Hans Berger német fiziológus az emberi fejbőrről regisztrálja az 
elektromos jeleket 1920-ban. Ő nevezi el a módszert 
elektroencephalográfiának.  



Az EEG forrása 

• Elsősorban a piramissejtek posztszinaptikus 
potenciáljainak összegződése.  
– Több, mint 10000 szinapszis  

– Az apikális dendrit területén (sok működő szinapszis) pozitívabb a 
membránpotenciál, a sejttesten (kevés és gátló szinapszis), 
negatívabb. 

– A kettő együtt a felszínre merőleges dipólust alkot. 

– Az áramkör az EC téren keresztül záródik. 

–  A gyors lefolyású akciós potenciálok nem szerepelnek az EEG 
görbe keletkezésében.  



Az EEG regisztrálhatóságának 
feltételei 

1. Hosszú, elnyújtott sejtek legyenek 

2. A kérgi oszlopok piramissejtjei parallel módon 
helyezkednek el. 

3. Az oszlopok piramissejtjei (és néha több oszlop is) 
egyszerre kerülnek ingerületbe.  

Attól függően, hogy az utóbbi kritérium milyen mértékben 
teljesül, különböző frekvenciájú és amplitúdójú makropotenciálok 
keletkeznek. 

4. Csak azok a dipólusok (piramissejtek és oszlopok) 
regisztrálhatóak, amelyek az elektródra merőlegesek.  



 Az EEG genezise 
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Nemzetközi 10-20-as rendszer 



elnevezés frekvencia generátor előfordulás 

lassú kérgi ritmus 0 – 1 Hz agykéreg mélyalvás (DS3-4), altatás 

delta hullámok 1 – 4 Hz talamusz, agykéreg mélyalvás (DS3-4), altatás 

teta hullámok 4 – 8 Hz hippokampusz 
human: elalvás 

patkány: ébrenlét, REM 

alfa hullámok 8 – 12 Hz talamusz nyugalom, csukott szem 

szigma orsók 12 – 14 Hz talamusz felületes alvás (DS2) 

beta hullámok 12 – 20 Hz agykéreg ébrenlét, REM 

gamma oszcilláció 20 – 80 Hz agykérgi interneuronok figyelem, aktiváció 

ripple oszcilláció 80 – 200 Hz agykéreg aktiváció 

 

Az EEG hullámok 
 frekvencia szerinti felosztása 



EEG hullámformák 
• Delta: 

– felnőttekben a mély alvás 3. és 4.  szakaszában 

– újszülöttekben általános 

– kómában, encefalopátiákban, agysérülések következményeként 

– opiátnarkózis alatt.  

• Teta: 
– gyermekkorban nagyobb arányban 

– felnőttekben átmenetileg, álmosság, felületes alvás, elalvás és 
ébredés során 

– hipnózis és meditáció kapcsán 

• Alfa 
– nyugodt ébrenlét során, főleg csukott szem mellett elsősorban az 

okcipitális kéreg felett 

– Az elalvás és a szem kinyitása megszűnteti 

– A jóga és a zen gyakorlóira megnövekedett alfa aktivitás jellemző.  
 



EEG hullámformák 

• Béta: 
– normál ébrenlét nyitott szemmel 

– aktív gondolkodás és koncentrálás során 

– A paradox alvás jellegzetes hullámformája.  

– Néhány patológiás állapot és drog (benzodiazepinek) hatására. 

– Egyes altatók (propofol) alfa-béta sávba eső aktivitást okoznak. 

• Szigma orsók 
– frekvencia alapján béta, de jellegzetesen NREM2-ben figyelhető 

meg és más a generátor. 

• Gamma: 
– magas mentális aktivitás 

– figyelem és percepció 

– paradox alvás alatt is 



Az EEG és az éberségi szint kapcsolata 

• Berger 1929: az éberségi szint szoros kapcsolatban áll az EEG 
hullámaival: A magasabb éberségi szint gyorsabb EEG hullámokkal jár 
együtt.  

• Loomis 1937: 5 alvási-ébrenléti szakasz – É és 4 LA 

• Aserinsky és Kleitman 1953: paradox alvás leírása, kapcsolat az 
álmodással 

• Az emberi alvás két jellegzetes komponense a mélyalvás 
(NREM) és az álomlátásos alvás (rapid-eye-movement, REM). 

 

• W – Ébrenlét 
– Aktív ébrenlét (AW), gondolkodás és koncentrálás során (nyitott 

szem mellett) béta ill. gamma aktivitást lehet regisztálni. 

– Nyugodt ébrenlét (QW), álmosság ill. relaxált állapot esetében 
(szembecsukás mellett) alfa hullámok regisztrálhatóak, különösen 
az okcipitális kéreg fölött.  



Az EEG és az éberségi szint kapcsolata 
• NREM1 - szendergés 

– Az alfa hullámok csökkennek, teta hullámok jelennek meg 

• NREM2 – felületes alvás 
– Megjelennek az alvási orsók (jellegzetes rövid és szabályos béta 

hullámok), és a K komplexek (egy lassú hullám, melyet orsó aktivitás 
követ, gyakran külső inger triggereli) 

• NREM3 és NREM4 – lassú hullámú alvás 
– A delta hullámok aránya egyre nagyobb lesz  

• REM vagy paradox alvás 
– rövid NREM2 átmenet után következik 

– Béta, gamma hullámok jellemzőek – „paradox” 

– A REM alvásból néha felébredünk és az egész ciklus kezdődik, vagy 
egy újabb ciklus kezdődik NREM1 nélkül. 

• Az alvás során kb. 90 perces periódus idővel váltakozik a 
NREM és a REM – basic rest activity cycle, BRAC 



A hipnogram 
• A hinogram az alvás-ébrenléti fázisok grafikus ábrázolása 

Álmos (szem csukva): 8-12Hz-es alfa hullámok  

Éber: alacsony feszültségű, gyors, szabálytalan hullámok 

Mélyalvás (alvás III-IV): 0,5-2Hz-es nagy feszültségű  delta hullámok 

REM alvás: alacsony feszültségű, gyors, szabálytalan hullámok 

Felületes alvás (alvás I): 3-7 Hz-es theta hullámok 

Szendergés (alvás II): alvási orsók, K-komplexek 
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Paradox alvás 
• Erőteljes agykérgi aktiváció, ám nehezen ébreszthető az 

alvó ember 

• Izomtónus megszűnik, (néha rángások) 

• Gyors szemmozgások: REM 

• Jellegzetes vegetatív tünetek: 
– pulzusszám, légzés vérnyomás növekszik, illetve nagy ingadozásokat 

mutat 

– férfiakban erekció – impotencia vizsgálata 

– hőszabályozás felfüggesztődik 

• Valószínűleg mindig álmodással jár  
– Utólagos történetté rendezés – általában erős érzelmi tartalom 

– SWS-ben is van álmodás: racionálisabb, irányíthatóbb – alvajárás is 
ebben a stádiumban 
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Alvás és életkor 
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Kórosan alacsony éberségi szintek 
• Agyhalál: Az agyműködés (kérgi és agytörzsi is) teljes és irreverzibilis 

hiánya. Az alany EEG-je lapos, nem reagál fájdalmas ingerre sem, 
nincsenek reflexei, és nem képes önállóan lélegezni sem. 

• Kóma: az alany eszméletlen, bár önállóan lélegzik, szeme csukva, nem 
ébreszthető, nem mozog, nem reagál fájdalmas ingerre sem, nincs 
alvás-ébrenléti ciklusa.  

• Tartós vegetatív állapot: az alany eszméletlen, a szeme általában 
nyitva, fájdalmas ingerekre néha reagál, alvás-ébrenléti ritmusa lehet. 
Néha előfordul mozgás: nyelés, sikítás, mosoly. A komát követően 
fordul elő. 

• Locked-In szindróma: az alany éber de nem képes mozogni, és beszélni 
sem, általában súlyos agytörzsi sérülés következtében. 

• Akinetikus némaság: Az alany nem beszél és nem mozog, általában a 
frontális lebeny súlyos sérülése miatt kialakuló passzivitás miatt. 

• Katatóniás stupor: mozdulatlan apatikus állapot, a szenzoros és 
motoros aktivitás hiánya.  

 



Bioritmusok 
• Körülbelül azonos időközönként ismétlődő jelenségek. 
1. Belső irányítottságú ritmusok (pl. légzés, szívverés, bélmozgás, stb.) 

2. Külső tényezők által meghatározott ritmusok: (pl. egyes madarak éneke)  

3.Belső óra által irányított ritmus, külső szinkronizáló 
tényezőkkel (Zeitgeber: ált. valami geofizikai változó – ennek 
hiányában szabadonfutó ritmus). 

– tidális (ár-apály) ritmus - periódusidő: 12,8 óra 

• szinkronizáló tényező: nyomás, mechanikai ingerek 

– napi ritmus - periódusidő: 24 óra 

• szinkronizáló tényező: fény, (hőmérséklet, aktivitás) 

• Az alvás ébrenléti ritmus cirkadián (cca. 24 órás) 

– lunáris (holdhónapos) ritmus - periódusidő: 29,5 nap 

• szinkronizáló tényező: telehold? 

– annuális (éves) ritmus - periódusidő: 365 nap 

• szinkronizáló tényező: ??? 



A napi ritmusok mester órája 
• A látópálya mentén keresték, sorozatos irtásokat végezve. Két 

csoport, egymástól függetlenül, és egyidőben találta meg az emlősök 
óráját: 

• Stephan and Zucker, 1972 

• Moore and Eichler, 1972 

• A látóideg kereszteződése fölött, a hipotalamusz előtt 
található páros mag: nucleus suprachiasmaticus. Más 
állatfajokban is a látópályához kapcsolódik. 

 

 



SCN működése 

1. Belső, endogén ritmusgeneráló mechanizmus 
Ma már nagyrészt ismert. Sok más szervben is jelen van (ez 
magyarázza az izolált szervek fennmaradó ritmusát), de az SCN a 
mester óra. 

2. A Zeitgeber a fény  
Retinohipotalamikus és genikulohipotalamikus pálya 

Állandó környezetben szabadon fut (kb. 25 óra emberben) 

fény-sötét viszonyok között szinkronizálódik. 

3. A hormonális rendszeren és a magatartáson át 
szabályoz. 

Egyéb pályák, pl. szerotonin – visszajelzés. 

A pontos kapcsolat az alvás felé nem ismert 



A tobozmirigy szerepe 

Szerepe nem tisztázott 

Éjjel a legmagasabb a melatonin szintje (éjszakai és nappali 
állatokban is...). A melatonin gátolja az SCN működését. 

SCN közvetve (szimpatikus neuronok serkentése által) serkenti. 

Az időzónákat átrepülők alvászavarai melatonin tartalmú 
gyógyszerekkel csökkenthetőek. 

szem 

tobozmirigy 

agytörzsi 
magvak 



Alvás-ébrenlét 
• Az életmódtól függően az éjszaka vagy nappal kedvez az 

állatok aktivitásának. Kedvezőtlen időszakot nagyrészt 
alvással töltik.  

• Az alvás nem egyszerűen pihenés, nélkülözhetetlen az 
életben maradáshoz. 

• Az alvás általános kritériumai (gerincteleneknél) 
– emlős-madár esetében EEG alapján definiálják... 

– mozgás hiánya, sztereotíp testtartás, specifikus pihenőhely 

– emelkedett szenzoros küszöb 

– könnyű visszafordíthatóság 

– cirkadian szerveződés, szabályozottság: depriváció – rebound 

• Az alvás bekövetkezését 3 tényező válthatja ki: 
– homeosztatikus alvás igény (akármit is takar) 

– napi ritmus (megfelelő napszak) 

– ingerszegény környezet (luxus alvás) 



Az alvás homeosztatikus szabályozása 
• Alvásdepriváció hatása 

– stressz, fájdalommal 
vetekedő motiváció 

• Valami elfogy?, valami 
felszaporodik? 

• alvásfaktorok keresése 
– alvásdepriváció utáni, vagy 

természetes alvást követő 
izolálás 

– szervezet saját anyagainak hatása 
– amit találtak:  

• interleukin-1,TNF, interferon-α, inzulin, a GH, a GHRH, a CCK az alvást 
serkentik  

• stresszhormonok (ACTH, CRF), hisztamin, TRH, orexinek az 
ébrenlétet serkentik 

• Az immunrendszer és a hormonális rendszer kapcsolata 
az alvással nyilvánvalóvá vált. 
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Az alvás homeosztatikus szabályozása 
Pieron, ~1910: kutyasétáltatás 10 napig 

– pozitív alvás transzfer (S-anyag) 
Kruger 1980: emberi vizelet gyűjtése 

végeredmény: muramyl peptid  
Borbély: two process” elmélet 

 
 
 
 
 
 
 
• Az adenozin  

– alvást elősegítő faktor 
– az ébrenlét hosszát közvetíti 

az agytörzsi kolinerg 
neuronokon keresztül 

– a koffein az adenozin gátlásán 
keresztül fejtik ki hatását. 

 



Az alvás idegi szabályozása 
• Átmetszéses kísérletek (Bremer, 30-as évek) 

– Izolált agy – encéphale isolé (gerincvelő-nyúltvelő határán metszve) 

• alvás-ébrenlét 

– Izolált előagy – cerveau isolé (colliculus-ok előtt metszve) 

• csak alvás, kettő között aktiváló rendszer kell, hogy legyen 

– „Midpontine pretrigeminal” preparátum 

• döntően ébrenlét, pár nap után a ritmus jelei, innentől lefelé „alvás központ”? 

 

• Aktív hipotézis – alapállapot az ébrenlét 
– Pavlov: a gátlás irradiációja 

– von Economo: encephalitis letargica 1917-1928 Oliver Sacks: Ébredések  

• Passzív elképzelés - alapállapot az alvás 
– Moruzzi és Magoun, 1959 felszálló agytörzsi aktiváló rendszer 

– Shute és Lewis, 1967 kolinerg sejtek az agytörzsben 

– Dahlstrom és Fuxe, 1964 noradrenerg és szerotoninerg magok 



• Agytörzsi aktiváló rendszerek: 
– Középagy-híd formatio reticularis FR glutamáterg  

– Locus coeruleus LC - NA 

– raphe - 5-HT 

– PPT/LDT – ACh 

– VTA – DA 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Alvásközpont 
– VLPO – ventrolaterális preoptikus area  - GABA, galanin 

Az alvás idegi szabályozása 

• Köztiagy–előagy aktiváló 
területei 
– Hátsó hipotalamusz 

tuberomamilláris magja TMN  - 
hisztamin 

– Laterális hipotalamusz - orexin 

– Bazális előagy - ACh, GABA, ? 

– Talamusz középvonali magvak - Glu 



Az emlősök alvásigénye 

sok alvás közepes mennyiségű 

alvás 
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Diurnális és policiklusos alvás 

HUMÁN 

PATKÁNY 

óra 



A delfin unilaterális alvása 
A két félteke alvása 
• Mukhametov, 1985-87 delfinek alvása – a két félteke külön alszik 
• más állatokban is előfordul: madarak, bálna, stb – feltétel a 

látópálya teljes kereszteződése 



Alvásfázisok állatokban 
• LA3 és LA4 az igazi SWS, állatokban mély alvás (DS) 

• LA1 és LA2 állatokban a felületes alvás (LS) 

ébrenlét mélyalvás REM alvás 


