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I. BEVEZETÉS

A földi élet kialakulásában igen nagy szerepe volt 

a földfelszín hőmérséklet viszonylagos stabilitásá
nak. Életünk jelenlegi formájának fennmaradásához 

is elengedhetetlenül szükséges, hogy környezetünk 

hőmérséklete szűk határok között maradjon.
A környezeti hőmérséklet ingadozásához és a létfel
tételek változásához a különböző életformák sajátos 

módon alkalmazkodnak. A létfenntartás feltételeinek 

periodikus változása, - elsősorban a nappalok és éj
szakák váltakozása - minden élőlényben létrehozott 

egy nyugalmi-aktivitási ritmust. A különböző élő
lények létfeltételei rendkivül sokrétűek, azonban 

valamennyiük életfolyamatainak fenntartásához szük
ség van egy optimális hőmérséklet-intervallumra.
A homoioterm állatok képesek biztosítani szervezetük 

hőmérsékletének állandóságát a környezeti hőmérsék
let relative nagy ingadozásainak ellenére is, így 

fokozott mértékben képesek magukat függetleníteni 
a külső környezet hőmérséklethatásaiktól. Az állandó 

testhőmérséklet biztosítása a szervezet részéről egy 

aktiv regulációs folyamat, a hőszabályozás eredmé
nyeként jön létre. Az esetek túlnyomó többségében
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-

hőmérséklet szabályozása egy hidegebb környezeti 
mérséklet hatásaival szemben történik, és ez a 

eladat a homoioterm élőlények szervezetétől egy 

állandóan magas metabolikus szintet követel meg 

lind az aktiv, mind a nyugalmi periódusban.
A. homoioterm állatok nagy többsége a nyugalmi perió
dust alvással tölti. Az alvás inhomogén struktúra, 

-onelyet az agykérgi elektromos tevékenység, és 

egyéb fiziológiai jellemzők alapján jól elkülönít
hető stádiumokra lehet bontani.
Alapvetően két különböző alvásstádiumot szokás el- 

dilöniteni. A lassúhullámú alvást, és a paradox al
vást. Az alapvető alvásfázisok elnevezésére a nem
zetközi irodalomban többféle terminológiát is hasz
nálnak. A lassúhullámú alvásra használatos még a 

szinkronizált alvás, nonREM alvás kifejezések, a 

paradox alvásra a deszinkronizált alvás vagy RÉM 

/Rapid eye movement/ alvás kifejezések is. Dolgoza
tunkban ezek közül a terminológiák közül a NREM és RÉM 

rövidítéseket használjuk, valamint az ébrenlét jelö
lésére a W betűt a megfelelő angol kifejezés kezdő
betűje után.

A lassuhullámú alvást az alvás mélysége /felébreszt- 

hetőség/ alapján egyes esetekben, így embernél is, 

további osztályokba szokás sorolni. Megkülönböztetünk 

ezeken kivül átmeneti vagy intermedier stádiumokat

-Л
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is némelyik esetben.
Az utóbbi évek kutatásai alapján ismertté váltak 

azok a mechanizmusok amelyek révén a különböző ágy
struktúrák szerepet játszanak az alvás-ébrenléti 
ciklicitás szabályozásában. Az agytörzsben elhelyez
kedő struktúrák alapvető szerepére már az alvás ku
tatásának kezdeti szakaszában is találtak több bizo- 

nyitókot (Gayet, 1875$ Mautner, 1890$ Economo, 1926/. 
Később a deafferentációs teóriák elsődleges szerepet 
tulajdonítottak az alvás keletkezésében annak, hogy 

az agytörzsi felszálló aktiváló rendszer eléri e az 

agykérget, vagy sem (Moruzzi és Magoun, 1949). Ezen 

teóriák kisérletes alapját elsősorban Bremer labo
ratóriumban létrehozott "cerveu isole" preparátumo
kon nyert tapasztalatai képezték (Bremer, 1935). A ké
sőbbi vizsgálatok is alátámasztották az agytörzsi 
struktúrák szerepét az alvás különböző jelenségeinek 

létrehozásában.
Jouvet és munkatársai (1968) szolgáltattak bizonyi- 

tékot, hogy a raphe rendszer serotonin mediációval 
működő neuronrendszere képezheti alapját a lassú
hullámú alvás keletkezésének. A raphe magvak mellett 

a locus coeruleus, valamint a hidbeli gigantocellulá- 

ris tegmentális mező, a nucleus reticularis pontis 

oralis azok az agytörzsi területek, amelyek szerepet
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nszanak az alvás különböző somatikus és vegetativ 

"::noménjeinek létrehozásában (Hobson és ratsai 1974,
>75). Ezen neurális mechanizmusok képeseknek látsza- 

ak arra is, hogy létrehozzák a különböző alvásstádi- 

:aok ritmikus váltakozását.
Ezek mellett az eredmények mellett, melyek 

agytörzs szerepét mutatják az alvásstádiumok szer
veződésében, alapvető bizonyítékok vannak arra nézve, 
nogy előagyi struktúrák is szerepet játszanak ebben 

a mechanizmusban (Clemente és Sterman, 1967). Ezek 

szerepe kettős lehet. Egyrészt az aktiváló ascendáló 

rendszer gátlásával elősegítik az alvásba való átme
netet, másrészt az alvás-ébrenléti ciklus váltakozá
sát a környezeti hatásoknak alárendelik.
A hypothalamikus-preoptikus regio működése megfelel 
ennek a kettős működési elvnek. Ez a terület ugyanis 

gazdag információt kap a külső és belső környezetek 

állapotáról /a hőmérséklet és fényviszonyokról, a 

belső környezet kémiai összetételéről, stb./, másrészt 
a terület ingerlésével a reticularis ascendáló rend
szer gátlását lehet létrehozni (Bremer, 1970, 1973). 
feltételezhetjük, hogy a környezeti és maghőmérsék
let alvás-ébrenléti ciklusra gyakorolt hatását a hy
pothalamus preoptikus területein keresztül hatva éri el. 

Az alvás-ébrenléti aktivitás és a testhőmérséklet nap-
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szaki ritmusának létezése már abban az időben ismert 

volt, mikor poligráfiás regisztrálásra még nem volt 

mód, és az alváson belül a NREM-alvás és a REM-alvás 

elkülönítése sem történt meg (Kleitman, 1923). A két 

ritmus közötti kapcsolat a legkülönbözőbb spekulciók- 

ra nyújtott lehetőséget. Kezdetben a hőmérséklet rit
musát az alvás-ébrenléti aktivitás következményének 

tekintették, abból kiindulva, hogy a testhőmérséklet 
emelésének legfontosabb tényezője a motoros aktivitás 

(Abrams és Hammel, 1965). Később, elsősorban embere
ken alvás-deprivációval végzett kísérletekben kiderült, 

hogy a hőmérsékletritmusnak nem alapfeltétele az alvás- 

ébrenléti aktivitás, sőt izolált körülmények között, 

amennyiben a környezet diurnális változását kizárjuk, 

a hőmérséklet és az alvás-ébrenléti ritmus szét is 

válhat egymástól (Aschoff, 1970).
Noha az a felfogás, hogy az alvás hat a test- 

hőmérsékletre, szinte közhely, igen kevés erőfeszítés 

történt, hogy ezt kísérletesen is igazolják. Mindaddig, 
mig az alvás-ébrenléti aktivitást tekintették a circa- 

dián hőmérséklet ritmus eredetének az ilyen kísérletek 

elhanyagolása indokolt volt. Azzal azonban, hogy bebi
zonyosodott, hogy a circadián hőmérséklet ritmus az al
vás-ébrenléttől független, egyáltalán nem fogadható el 
természetesnek, hogy az elalvás után megfigyelhető hő-
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aérsékletcsökkenés valóban az alvás következménye, 
ehetséges, hogy circadian hőmérsékletesésről van 

ózó. Másik problémát jelent a REM-alvással kapcsola
tos hőmérsékletváltozás. Ismeretes, hogy a REM-alvás 

3orán hőmérsékletemelkedés figyelhető meg számos spe- 

cieszben (Heller és Glotzbach, 1977), nem tisztázott 

azonban, hogy az agyra lokalizálódó reakcióról van-e 

szó, vagy az egész szervezetet érintő termőregulációs 

változásról.

Az alvás önálló hatása a testhőmérsékletre 

olyan módon vizsgálható, ha alkalmunk van az alvás
ra adott hőmérsékleti reakciókat a nap különböző idő
pontjában vizsgálni. Day (1941) gyerekeken azt tapasz
talta, hogy a rectális hőmérséklet délutáni alvás fo
lyamán is csökken. Geschickter és mtsai (1966) felnőtt 

emberen a délutáni szunyókálás folyamán nem tapsztal- 

tak hőmérsékletcsökkenést, és végeredményben a Day- 

-féle eredményeket a gyerekek éretlen hőszabályozá
sával magyarázták. A szerzők szerint az alvásnak nincs 

önálló hatása a hőmérsékletre, amit az alvás hatásának 

tulajdonítunk, a circadián ritmus következménye.
Mills és mtsai (1978) nagy távolságokra történő re- 

pülőutak során bekövetkező időzóna átlépések hatá
sát vizsgálták emberek alvására, és regisztrálták a 

testhőmérsékletet is. Azt tapasztalták, hogy az elal-
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väat minden időpontban hőmérsékletcsökkenés kisérte.
Az ellentmondó adatok végül arra indították Gillberg 

és Akerstedtet (1982), hogy olyan kísérleteket ter
vezzenek, ahol az emberek a nap különböző időpontjá
ban fekszenek le, és így tanulmányozták a testhőmér
sékletet. Elalváskor hőmérsékletcsökkenést tapasztal
tak, a csökkenés azonban függött attól, hogy az alvás 

a nap melyik szakaszán következett be.
Az emberen végzett kísérletek értékelésekor azon

ban figyelembe kell vennünk, hogy a különböző lefekvé- 

si időpontok eléréséhez a vizsgált személyeket külön
böző hosszúságú alvás-deprivációnak kellett alávetni,

V .

és végeredményben nehezen dönthető el, hogy a kapott 

reakciók milyen mértékben tulajdoníthatók az alvás- 

deprivációnak.
Célszerűnek látszik ezért a jelenséget olyan 

állaton vizsgálni, amely határozott circadián ritmus
sal rendelkezik ugyan, mégis mutat bizonyos mennyiségű 

alvást a circadián aktiv periódusban, illetve bizonyos 

időt ébren tölt a circadián nyugalmi szakaszban. A 

patkány optimális kísérleti alanynak látszott (Borbély, 

1981); mint eredményeink igazolják a patkány alvás- 

-ébrenléti aktivitására pontosan ezek a kritériumok 

jellemzőek. Az állatkísérlet lehetőséget nyújtott to
vábbá, hogy tanulmányozzuk az agy és testhőmérséklet-
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-változások közötti kapcsolatot, amely hozzájárulhat 

\nnak eldöntéséhez, hogy a változás lokális eredetű-e 

■agy az egész szervezetet érinti.

vz alváa-ébrenléti aktivitás jellemzésére használt

Jogalmak

Az alvás-ébrenléti aktivitás leírására a nemzetközi
leg is elfogadott fogalomrendszert használtuk, ezek 

mellett azonban bevezettünk néhány új fogalmat is 

amelyek a dolgozat tárgyalását nagymértékben megköny- 

nyitik. A használt fogalmak a következők: 
Alvás-ébrenléti stádiumnak nevezzük azt a rövid ideig 

/kisérléteinkben 40 másodpercig/ tartó állapotot, a- 

melyet az alvásjenemzőinek /EEG, motoros aktivitás/ 

túlsúlya alapján valamelyik alvásállapothoz /W,NREM, 
НЕМ/ rendelünk.
Hipnogrammnak nevezzük az időben egymást követő alvás
stádiumok sorát, illetve ennek grafikus ábrázolását, 

amely során az alvásstádiumokhoz egy-egy számot (W=li 
UREM=2j REM=3) rendelünk hozzá.
Alvás ébrenléti epizódnak /a dolgozatban sokszor csak 

epizódnak/ nevezzük egy alvásstádium folyamatos fenn
maradásának tartamát amelyet az epizód hosszával jel
lemezhetünk.
Alvás-ébrenléti ciklusnak vagy röviden ciklusnak ne-
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vezzük valamely alvásstádium két egymást követő epi
zódjának kezdő időpontjai közötti időtartamot. 

Átmeneti stádiumnak nevezzük azt a két alvásstádium
ból álló szekvenciát, amikor az egymást követő al
vását ádiumok különböznek egymástól, vagyis az egyik 

alvásállapot átmegy egy másik alvásállapotba az al
vás folyamatában.
Átmeneti epizódnak nevezzük két egymást követő epi
zód együttes időtartamát.

A hőmérséklet jellemzésére használt fogalmak
Cirkadián átlag hőmérséklet-amplitúdónak nevezzük 

egy 24 órás hőmérsékletregisztrátum nappali és éj
szakai átlagának különbségét.
A hőmérséklet jellemzésére használunk még néhány fo
galmat, ezek pontos meghatározását a metodikai részben 

található számítási módszerük szolgáltatja.
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I. ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK
libben a fejezetben ismertetjük a kísérletek végre
hajtásában és a regisztrátumok feldolgozása során 

használt eszközöket, illetve alkalmazott módszereket.

II.1. A kísérletek eszközei és módszerei
A kísérleti állatok
A kísérletekben hím CPY törzsű patkányokat használtunk. 

A patkányok súlya 300-400 gramm között volt. A kísérle
tek alatt és azt megelőzően a patkányok 12-12 órás fény 

sötét megvilágításban éltek. A fény sötét váltakozását 

kapcsolóóra biztosította. Ételt és vizet a nap bármely 

időszakában korlátlanul fogyaszthattak.

Az elektródák beültetése
Az állatokat 50 mg/kg pentobarbitállal történő altatás 

alatt műtöttük. Az állatok fejét sztereotaxikus készü
lékkel rögzítettük, majd a fejbőrt középen megnyitottuk. 

Eltávolitottuk a csonthártyát, és fogászati fúróval el
készítettük az elektródák és a hőmérő behelyezésére 

szolgáló nyílásokat. A frontális és occipitális kéreg 

fölé aranyozott óracsavarokat rögzítettünk. Két darab 

kampót is elhelyeztünk a koponyatetőn, amely az elve
zető kábel rögzítésére szolgált. Ezek után az állatok 

koponyájára fogászati acryláttal integrált áramköri
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aljzatból készült csatlakozót rögzítettünk. A sebet 
antibiotikumos porral kezeltük.

Hőmérsékletmérés
Az agy- és a testhőmérséklet folyamatos regisztrálásá
ra kisméretű /2x2x4 mm/, diódából készült hőérzékélő
két ültettünk a pariétális agykéreg felszínére, illet
ve a hasüregbe. A hasüregbe épitett hőérzékelőből az 

elektromos jelek a bőr alatt vezetett huzalon jutottak 

el a koponyához, ahol az agyhőmérséklet jeleivel és 

az EEG elvezerésekkel együtt közös kábelhez csatlakoz
tak. A, hőmérsékletek analog jeleit egy analóg-digitál 
konverter alakította át decimális számjegyekké, majd 

ezek binárisan kódolva kerültek az EEG készülék vala
melyik csatornájára. A binárisan kódolt decimális szá
mokkal ábrázolt hőmérsékletértékek + 0,05 °C pontos
sággal voltak kiírhatók és kis gyakorlással könnyedén 

le lehetett olvasni azokat a regisztrátumról. A hőér
zékelőket beültetés előtt minden esetben kalibráltuk.

A motoros aktivitás regisztrálása
A patkányok motoros aktivitásának regisztrálásához az 

EEG elvezető kábel mozgásait használtuk fel. Az elveze
tő kábel egy az egyik végén fixált 25 cm hosszú fémpál
cához csatlakozott a patkány elhelyezésére szolgáló
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termosztát felső nyilásán keresztül. A pálca a fixált 

vége mint forgástengely körül elfordulhatott és a 

kábelnyílással ellentétes irányban egy finom rugó fe
szitette. Ez a rendszer biztosította, hogy az elvezető 

kábel mindig feszesen maradjon. A feszesség mértéke 

finoman szabályozható volt aszerint, hogy a kábelt a 

pálcához a forgástengelytől milyen távolságban rög
zítettük. A kábel mozgását a kísérletek egy részében 

induktiv érzékelő /kisméretű elektromos motor/, más 

részében piezo elektromos érzékelő /lemezjátszó ér
zékelőfej/ alakította elektromos jelekké. Az első eset
ben a kábel a kismotor forgástengelyén levő csigán volt 

átvezetve a második esetben az érzékelő kristályhoz 

csatlakozó és a kábellel érintkező vékony drót segí
tett a jelátalakításban. A mozgásból származó elektro
mos jelek szintén az EEG készülékhez csatlakoztak.

Az alvás-ébrenléti aktivitás regisztrálása 

Az állatokat termosztátokban lévő regisztráló dobo
zokban helyeztük el, melynek mérete 220x220x350 mm volt. 

Az állatok a műtét után minimálisan egy héttel, fel- 

gyógyulásukat követően kerültek a regisztrálás helyé
re, ahol 2-3 nap habituációt biztosítottunk.
A termosztátokat hangszigetelt kamrákban helyeztük el, 

ahol zajgenerátor segítségével keltett monoton fedőzaj
jal biztosítottuk a külső hanghatásoktól való izolációt.
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Az állandó hőmérsékletet (21°G) és a szellőzést lég
kondicionáló tartotta fent. Az elvezető kábel sebészi 
selyembe húzott nikrothal huzalból készült. A szokta
tás időszakában álkábelt használtunk. A kisérleti ál
latokról elvezetett elektromos jeleket EEG készüléken 

regisztráltuk. Az alvás-ébrenléti aktivitás stádiumai
nak elkülönítéséhez elegendőnek bizonyult egy hosszanti 
elvezetés és a motoros aktivitás regisztrálása. A re
gisztrálás sebessége 7,5 mm/sec volt.

Az EEG regisztrátumok értékelése
Az EEG regisztrátumot 40 másodperces szakaszonként 
értékeltük. Három alvásstádiumot különítettünk el. Az 

ébrenlétet /a továbbiakban W/, a lassuhullámú alvást 

vagy ГОЕМ-alvást és a paradox alvást vagy REM-alvást.
Az alvásstádiumok EEG jellemzőit az 1. ábrán szemlél
tetjük. Az ábra jobb szélén az alvásjellemzők EEG-jének 

frekvenciaspektrumait láthatjuk. Az ébrenlétet alacsony 

amplitúdó és 10 Hz körüli frekvencia, valamint magas 

motoros aktivitás jellemzi. Igen gyakori a mindig 

motoros aktivitással jelentkező 6-8 Hz közötti frek
venciájú szabályos aktivitás. HREM-alvásban az EEG 

amplitúdója megnő a frekvencia pedig lecsökken. Alvási 
orsók és delta hullámok megjelenése és a motoros akti
vitás hiánya jellemzi. A REM-alvás EEG képe hasonló

A
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ébrenlétihez. Az amplitúdó alacsony és szabályos 

-8 Hz közötti aktivitás jellemzi, de a motoros ak
ivitás hiányzik, csak néha fordulnak elő kisebb rán

tás szerű moccanások.
40 másodpercenként értékelt alvásstádiumok a meg

felelő időszak hőmérsékletértékeivel együtt számitó
gépes adathordozóra kerültek /lyukkártya vagy mágnes- 

szalag/ a további feldolgozás céljából.

II.2. Az adatfeldolgozás módszerei
A. kisérletek során nyert nagy mennyiségű adatot a 

Szegedi Orvostudományi Egyetem Számitástechnikai Köz
pontjának R-10-еэ kisszámitógépén és az Élettani Intézet 

Rosy 80 В tipusú mikroprocesszorán dolgoztuk fel.

a./ Az alvás jellemzőinek számitása
Az alvás legtöbb jellemzőjének számításai gyakorlati
lag már definíciója alapján könnyen elvégezhető. A 

kisérletek során nyert regisztrátumok adatai azonban 

a regisztrálni kivánt folyamatoknak csupán a különböző 

hibalehetőségekkel és zavaró hatásokkal terhelt torz 

tükörképei, melyekből a matematika eszközeivel meghatá
rozhatjuk a valódi hatásokat. Matematikai nyelven meg
fogalmazva a kísérleti adatokat egy sztochasztikus fo
lyamat eredményeinek kell tekintenünk, és ennek figye-
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lembevételével kell vizsgálnunk a márt vagy számí
tott paraméterek megbízhat óságát, stabilitását.
Az eredeti adatokból nyert különböző átlagok száim.- 

üásánál elegendő a matematikai statisztika szokvá
nyos alkalmazása, az eredeti adatokból származtatott 

mennyiségeknél azonban figyelembe kell vennünk azok meg
bízhatóságát. Az alvásparaméterak közül különösen ér
zékenyek erre a ciklushosszok, melyek egy egy vélet
lenszerűen bekövetkező alvásstádiumváltozásra felére 

csökkenhetnek és nagymértékben meghamisíthatják ered
ményeinket. Az ilyen jellegű véletlenszerű hatások ki
küszöbölésére, a ciklusok hosszainak megbízhatóbb meg
határozására dolgoztunk ki intézetünkben egy számítási 
módszert (Bari és mtsai, 1981).
A probléma megoldásához az eredeti ciklus definíciót 

kismértékben átfogalmazzuk értelmét megtartva.
Ezek alapján a ciklushosszot definiáljuk azzal a leg
rövidebb idővel, amely alatt a vizsgált alvásstádium 

nagy valószinűséggel visszatér önmagába.
Az emlitett ciklusjellemző meghatározásához a különböző 

gyakoriságok közelítésével ki kell számítani a követke
ző valószinűségi függvényeket. Adott A alvásstádiumból 
kiindulva T idő elteltével milyen valószinűséggel ke
rül a kísérleti állat valamely В alvásstádiumba.
( A,B=W,HREM,REM ). Ilyen módon 9 darab ű.n. átmeneti
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valószinűségi függvényhez jutunk melyekből a kivánt 

iklusjellemzők és mint látni fogjuk néhány egyéb ér
tékes információ az alvás-ébrenléti aktivitás változá
saival kapcsolatban meghatározható.

A módszer matematikai leírása: legyen D egy vélet
len esemény és jelöljük a D esemény valószínűségét 
pr{D)-vel. Hasonlóképpen ha C és D véletlen események 

pr{c|Dj jelölje a C esemény D eseményre 

vonatkozó feltételes valószinűségét.
Tekintsük a:
TA^B(T)=pr{h(t+r)=B[h(t)=A} = pr{h(t+T)=B,h(t)=A}/pr{h(t)=A}

átmeneti valószínűségeket, ahol h(t) az alváshipnogramm 

a t időpontban / t=l,2
Ha az alvási folyamatot stacionárisnak tekintjük a 

vizsgált időintervallumon, akkor a fenti átmeneti való
színűségek függetlenek a t kiindulási időponttól.
Jelölje h.(t) az A stádium indikátorfüggvényét, azaz

S3 pr{l| о

/ és T=1,2 N min., • • • , • • •

■{ 1 ha h (t) =A 

0 különben
h. (t)A

Ekkor ha EX jelöli az X véletlen változó várható érté
két akkor az átmeneti valószinűségi függvény felírható 

a következő formában:
E hB(t+T).hA(t)

TA,B(T^ " Pr^A(t) =1}

Itt a számláló a hA(t),hB(t), bináris véletlenfolya-



17

matoknak a keresztkorrelációa függvénye.
A fenti átmeneti valóazinűségeket a megfelelő gyakori
sággal közelitve az elemazám növekedésével atuxgy szá
mok erős törvényei alapján az a kivánt valószinűség- 

hez fog konvergálni.

Az alváaatádium átmeneti valéazinúaégek értékelése
Az emlitett átmeneti valószinűaégek mint láttuk az 

alváaállapotok bináris függvényeinek kereszt-és auto- 

korrelációs függvényei egy normálé tényezővel leoszt
va, így információt szolgáltatnak az alvásstádiumok 

fázisos viszonyairól is. Az autokorrelációs függvények 

0 pontjában húzott érintő az adott stádium fennmara
dásának valószinűségét fejezi ki, az érintő alapvonal
lal való metszéspontja pedig az epizód hosszáról nyújt

-ktfelvilágositást• Az érintő pontos meghatározását e 

alakú függvénnyel történő regressziós közelités к para
métere szolgáltathatja az autokorrelációs függvény 

kezdeti szakaszán. Ugyanez a függvény nyújt felvilá- 

gositást az alvásstádiumok periodikus jelentkezéséről 
is az első lokális maximum idejének meghatározásával.
A periódusidő pontosabb meghatározása történhet csök
kenő koszinuszfüggvényekkel való közelités segitségével. 

Az alkalmazás bemutatására vizsgáljuk meg a 8. ábrát, 

ahol a RÉM alvásból kiinduló 3 átmeneti valószinűségi 
függvény látható. REM-ből kiindulva az első lokális
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maximum a REM-W átmenetben van, majd sorrendben a RÉM
HÍREM átmenet és végül a REM-REM átmenet maximuma lát- 

ató. Ez alapján felépíthetünk egy REM-W-NREM-RÉM cik
lust, amelynek periódusideje az ábrán látható görbén 

15 perc körül van.

b./ A hőmérséklet jellemzőinek számítása 

a hómérsékleti adatok értékelésénél a különböző hő
mérsékletátlagokon kivül szükségünk van a hőmérséklet 
alvásállapotokkal kapcsolatos változási folyamatok di
namikájának feltárására.

Az alvásállapotok változásával kapcsolatos hómérséklet
változások számítása
Az alvásállapot változásainak hőmérséklethatásait egy 

átlagolási eljárással vizsgálhatjuk meg. Valamely stá
diumátmenetet kiválasztva egy hipnogrammon meghatározzuk 

azokat az időpontokat, amikor ez a változás bekövetkezik.
Ezen időpontok szimmetrikus /esetünkben 20 perces/ kör
nyezetében kiválasztjuk a megfelelő hőmérsékleti gör
beszakaszokat, majd ezeket pontonként összeátlagoljuk 

oly módon, hogy az átmenet időpontjában mért hőmérsék-
0-nak, és az ettől való elleti értékeket tekintjük

téréseket vesszük figyelembe. Az átlagolással együtt
a megfelelő szórásokat is. Az így kakiszámit juk
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pott 40 perc hosszúságú görbeszakasz minden pontja 

egy önkontrollos kisérlet különbségeinek átlagaként 

tekinthető, ahol a referenciapont mindig a stádium
átmenet hőmérséklete. Ez alapján az átmenet időpont
jától való eltérés mértéke egymintás t-próbával köny- 

nyen meghatározható a normalitási feltétel teljesü
lése esetén. Ezt az átlagolási eljárást minden le
hetséges stádiumátmenetre elvégezve fontos informá
ciókat nyerünk az alvásciklus során tapasztalható hő- 

mérsékletváltozásokról.
A görbék értékelésénél nem vonhatunk azonban le mesz- 

szemenő következtetéseket az epizódok hőmérsékletha
tásainak dinamikájáról, ugyanis a stádiumátmenet kez
deti és végstádiumai az átmenet időpontjától távolod
va egyre kisebb gyakoriságokkal szerepelnek, így a 

hőmérsékletátlag kialakításában egyre nagyobb súllyal 
szerepelnek más stádiumok hőmérséklethatásai is.
A hőmérsékletátlagok mellett ezért szükségünk van a 

vizsgált időszakban az alvásstádiumok előfordulásá
nak valószinűségeire is. Egy számitógépes eredmény
lapot láthatunk a 2. ábrán. Az ábra felső részén lát
ható a hőmérséklet és alatta az alváshipnogramm a 

vizsgált időszakban. Alattuk a fent leírt hőmérsék
leti görbék a különböző stádiumátmenetekre, végül az 

ábra alsó felén a három alvásstádium előfordulási
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százalékai láthatók az átmenetek megfelelő időpont
jaiban. Az alvásstádiumot előforduláai valószinűsé- 

geiből az alvás periodikua váltakozáaa ia nyomon kö
vethető.
Az epizódok hőméraéklethatáaai egyértelműbben megha
tározhatók az átlagoláai eljárás kiaaé módoaitott 

f ormáj ával.

Az átmeneti epizódok hőméraéklethatáaainak azámitáaa
Ennél az eljárásnál az előbbihez haaonló átlagoláat 

végeztünk. A különbaég caupán abban áll, hogy az átme
neti stádiumok környezetében caupán azokban a pontok
ban végeztük el az átlagoláat, ahol az átmenetet meg
előző éa követő stádium folyamatosan fennállt, vagyis 

az átmeneti epizódok ideje alatt. Az átlagolás elem- 

azáma az átmenet időpontjától távolodva csökken, ez 

azonban mint az előző szakasz okfejtéseiből kiderült, 

nem befolyásolja a görbepontok értékelését, ugyanis a 

referenciapont az átmenet időpontja nulla fok és szó
rása is nulla. Ilyen átlaghőmérsékletgörbéket látha
tunk a 3. ábrán. Az ábrán egy patkány két egymást kö
vető napi regisztrátumaiból számitott átmeneti hőmér
sékleteket láthatjuk. A görbék hasonlósága is igazolja 

az eljárás megbizhatóságát.
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A hőmérsékletváltozás sebességének számitása
A hőmérséklet változását különböző feltételek mellett 

az időegységre vonatkoztatott hőmérsékletváltozás 

mértékével jellemezhetjük általában. Nem ilyen egy
szerű a helyzet azonban ha ezek a változások nem mo
noton növekvők vagy csökkenők, ekkor ugyanis a vál
tozás fenti módon való jellemzése nem tükrözi kellő
képpen a valóságot. Minthogy a hőmérsékletek vizsgála
tánál a monotonitási feltétel még egyazon alvás stá
dium esetén sem teljesül, így más módszerhez voltunk 

kénytelenek folyamodni. Módszerünkben különválasztot
tuk a hőmérséklet növekvő és csökkenő szakaszait és 

az időegységre vonatkozó hőmérsékletváltozás mellett 

kiszámoltuk ezen belül a hőmérsékletnövekedés és csök
kenés sebességét is. Ezeket a számitásokat elvégeztük 

különböző feltételek mellett /alvásstádiumok, napsza
kok/ és megvizsgáltuk a feltételek különbözőségéből adó
dó különbségeket. A hőmérsékletek fenti módon való szét
választása egyszerűen kivitelezhető, ha az egymást kö
vető hőmérsékletek különbségeinek a gyakoriságát ki- 

számitjuk. Mivel ezek a különbségek esetünkben csak 

ritkán haladták meg +0,3 fokot és a hőmérsékletértékek 

0,1 pontossággal álltak rendelkezésünkre, így ez a gya
korisági eloszlás legfeljebb 10 oszlopból állt. Ezek 

alapján már nehézség nélkül meghatározhattuk a hőmér
séklet növekedésének és csökkenésének mértékét, illetve
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a teljes változást, valamint ugyanezeket az érté
keket időegységre vonatkoztatva.

test- és agyhoméraéklet fázisos viszonyainak számitása
A test és agyhőmérséklet összefüggésének mértékét 

/mivel pontonként vizsgálva az összetartozó pontpárok 

kétdimenziós normális eloszlást követnek/ jól vizsgál
hatjuk a lineáris korrelációs együtthatók számitásá- 

val. Mint az a 4. ábrán jól látható az agy és testhő
mérsékletértékek nagymértékben együtt változnak. Az áb
rán egy huszonnégy órás regisztrátum agy és testhőmér
séklet értékei, valamint az alváshipnogrammot tekint
hetjük meg. A két görbe között kiszámított 90 % feletti 

korreláció is ezt mutatja. Ha azonban figyelmesen meg
vizsgáljuk a két hőmérsékletet, azt találjuk, hogy egyes 

szakaszokon fázis eltolódások tapasztalhatók a két gör
be között.
Ezeket a fáziseltolódásokat jól vizsgálhatjuk a ke
reszt korrelációs függvények számításával. Ha a korre
lációk számítását különböző feltételek mellett kivá
lasztott görbeszakaszokon végezzük el, akkor informá
ciót nyerhetünk az esetleges fáziseltolódás kiváltó 

tényezőire. A korrelációk összehasonlításánál, illetve 

össze átlagolásánál azok z transzformáltjait számítot
tuk ki, mivel a kiindulási adatokra való normalitási
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feltétel teljesülése esetén a korrelációk z transz- 

formáltjai szintén normális eloszlásúnk lesznek, így 

statisztikai szempontból jól kezelhetők.
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III. EREDMÉNYEK

A. kísérleti adatok két vizsgálatsorozatból származnak. 
Az első alkalommal 6 patkányban az alvás-ébrenléti 
aktivitást és az agyhómérsékletet regisztráltuk 2 napon 

/48 órán/ keresztül. A kísérletekben 12 nappali és 12 

éjszakai felvételt értékeltünk. A második sorozatban 

az alvás-ébrenléti aktivitással párhuzamosan regiszt
ráltuk mind az agy- mind a testhőmérsékletet. A kísér
letek 6 patkányon történtek, minden állaton lehetőség 

szerint 3 nappali és két éjszakai felvételt készítet
tünk. Összesen 18 nappali és 15 éjszakai regisztrátu- 

mot értékeltünk. A 4. ábrán egy 24 órás regisztrátumot 

tüntettünk fel, a test- agyhőmérséklet és a hyp_jaogram- 

mot 6 órás periódusokban egymás alatt ábrázoltuk.
Minthogy a két vizsgálatsorozatban az agyhőmér

sékletre vonatkozó eredmények azonosak voltak, ezeket 
együtt tárgyaljuk. Azokban az esetekben viszont, mi
kor az agyhőmérséklet és a testhőmérséklet alakulását 

hasonlítjuk össze, csak a második kisérletsorozatból 
származó agyhőmérséklet és testhőmérséklet adatokat 

használtuk fel.
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Az alváa-ébrenléti aktivitás és hőmérséklet cirkadián

ritmusának .jellemzése

Tekintsük meg az átlagos agy- és testhőmérsékletet, 

valamint az alvás-ébrenléti stádiumok százalékos el
oszlását a nappali és az éjszakai 12 órás periódusban:

Éjszaka, % 

68,5 + 1,26 

28,0 + 1,3 

3,52 + 0,29

Nappal, % 

29,4 + 0,7 

59,3 + 0,74 

11,36 + 0,36

ébrenlét
NREM-alvás
RÉM alvás

C°C°
agyhőm. 
testhőm.

36,98 + 0,1
38,11 + 0,1

36,19 + 0,1 

37,27 + 0,1

Az alvás-ébrenléti aktivitás cirkadián ritmusa tükröző
dik az éjszakai magas ébrenléti százalékban /aktiv perió
dus/ és a nappali magas alvás /NREM- és REM-alvás/ szá
zalékban /nyugalmi periódus/. Éjszaka az agy- és test
hőmérséklet egyaránt magasabb, mint nappal, a cirkacián 

hőmérsékletritmus amplitúdója az agy- és testhőmérsék
let esetén egyaránt kb. 0,8 C volt. Napszaki különbségek 

figyelhetők meg az alvási epizódok átlagos hosszában is:
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Éjszaka, perc 

9,31 + 3,13 

3,38 + 0,53 

1,67 + 0,19

Nappal, perc 

2,86 + 0,25 

4,33 + 0,59 

2,03 + 0,12

ébrenlét

REM-alvás

REM-alvás

Azaz, éjszaka az ébrenléti epizódok lényegesen hosszab
bak, mint nappal, mig ez alvási epizódok a cirkadián 

nyugalmi szakaszban hosszabbak.
Az egyes alvás-ébrenléti stádiumok óránként ka

pott százalékos gyakoriságát a világos és a sötét pe
riódusban az 5. ill. 6. ábrán tüntettük fel. A NREM al
vásban töltött idő a világos periódus 5. ábra első órái
ban eléri a 60-70 %-t és bizonyos oszcillációval ezen a 

szinten marad egészen a 12. óráig, mikor 50 % körüli ér
tékre csökken. Az ébrenlét alakulása mintegy tükörképe 

a NREM-aÍvásnak. A RÉM alvás mennyisége a világos perió
dus kezdetén alacsony, szintje fokozatosan emelkedik, 
és a nappal második felében éri el a legmagasabb érté
ket. к világos periódus végén a RÉM alvás mennyisége is 

jelentős csökkenést mutat.
Az éjszaka 6. ábra kezdetén az ébrenlét mennyisé

ge hirtelen 75-85 %-ra emelkedik, a NREM alvás mennyisé
ge alacsony szintre csökken. Megfigyelhető, hogy az első 

3 órai aktivitás után a NREM alvás mennyisége átmeneti
leg emelkedik. Az éjszaka utolsó két órájában az ébrenlét
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fokozatosan csökken, mennyisége a 12. órában 50 % kö
rül mozog. A RÉM alvás mennyisége egész éjszaka ala
csony szinten marad.

Annak megfelelően, hogy az ébrenlét és a NREM al
vás egymással ellentétesen változik, a két stádium 

gyakorisága között szignifikáns negativ korreláció 

mutatható ki. Ennek értéke nappal -95%» éjszaka -99%. 
Éjszaka szignifikáns korreláció mutatható ki a NREM-al- 

vás és a RÉM alvás alakulása között /89 %/, nappal 
azonban a két stádium mennyisége közötti kapcsolat nem 

éri el a szignifikancia határát /44 %/.
Az alvás-ébrenléti stádiumok óránként eloszlá

sához hasonló eloszlást kaptunk az alvás stádiumok 

óránkénti hosszának kiszámolásával, melyet nem tüntet
tünk fel külön ábrán.

Az átmeneti epizódok tanulmányozása további fel- 

világositást nyújthat az alvás struktúrájára. Ötféle 

átmeneti epizódot különitettünk el, ezek W/NREM, NREM/W, 
NREM/REM, RÉM/NREM és REM/W. Az alvás-ébrenléti epizódok 

hossza függ attól, hogy milyen átmeneti epizódban for
dulnak elő. Patkányban az alvás ultradián ritmusának 

hossza 20 percnél rövidebb, ezért a stádium-hosszak 

átmenettől való függőségének vizsgálatánál csak a 20 

percnél rövidebb epizódokat vettük figyelembe, az en
nél hosszabb epizódokat egységesen 20 percesnek tekin-
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tettük. A 7. ábrán a feltételes epizódhosszakat /+SE/ 
tüntettük fel, az ábra felső sora a nappali, az alsó 

oszlopsor az éjszakai értékeket tartalmazza. Az ébren
lét hossza sem nappal, sem éjszaka nem függött attól, 

hogy milyen átmeneti epizódból származik. Ezzel szem
ben a NREM-alvás leghosszabb epizódjait nappal és éj
szaka egyaránt REM-alvást megelőzően regisztráltuk. A 

НЕМ alvás hosszában éjszaka átmeneti epizódtól való 

függést nem tapasztaltunk. Nappal viszont az ébrenlé
tet, azaz a felébredést megelőző RÉM alvás epizódok 

szignifikánsan hosszabbnak bizonyultak, mint a NREM 

alvást megelőző vagy követő RÉM alvás szakaszok.

Az alvás-ébrenléti aktivitás ultradián ciklusának
jellemzése
az alvás ultradián ciklusának jellemzésére a RÉM stá
diumból kiinduló stádiumátmeneti valószinűségi függ
vényeket használjuk. Mivel az ultradián ciklusok hosz- 

szában nem tapasztaltunk jelentős egyedi különbségeket, 
így ezt jól reprezentálhatjuk a nappalokra és éjszakáik
ra kiszámított összesített átmeneti valószinűségi gör
békkel.
A nappali periódus REM-W-NREM-REM ciklusának időbeli 
viszonyait követhetjük nyomon a 8. ábrán. RÉM alvás 

követően 3 perc múlva van az ébrenlétnek lokális maxi-
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пиша, majd ezt követi 5 percnél a EREM és 17 perc 

körül a RÉM viszonylagos emelkedése.
Az éjszakai átmeneti valószinűségi görbéket láthat
juk a 9. ábrán. Itt az ébrenlét latenciaideje REM-et 
követően 1-2 perc, rövidebb mint nappal. Az első NREM 

maximum 4,5 percnél látható, mig az első RÉM fázis 

maximuma már 6 perc után megfigyelhető. A továbbiak
ban ezek ismétlődnek periodikusan.
A nappali időszakban kimutatható tehát egy 15-20 perc 

körüli periódusidejű RÉM ciklus mig ez az éjszakai 
időszakban feltöredezve, 6 perc körüli szakaszokban 

jelentkezik.

Az alvás-ébrenléti stádiumok eloszlása és a hőmérséklet
közötti összefüggés
Az 5« és 6. ábrán az alvás-ébrenléti stádiumok órán
kénti eloszlása alatt feltüntettük az agy- és testhő
mérsékletnek a napszaki átlagos agy- ill. testhőmérsék
lettől való eltérését. Látható, hogy az agy- és testhő
mérséklet többé-kevésbé párhuzamosan változik, a kettő 

közötti korreláció értéke 95 % volt.
Az agy- és testhőmérséklet alakulása az egyes napsza
kokon belül függ az alvás ébrenléti aktivitástól. Az 

agyhőmérséklet és az ébrenlét mennyisége közötti kor

reláció a világos periódusban 59,5 % /p <0,05/ volt,
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a kapcsolat éjszaka lényegesen erősebb /82,8 %t 

p < 0,001/. Hasonló összefüggés mutatható ki a test- 

hőmérséklet és az ébrenlét mennyisége között, bár a 

korreláció értéke 5-10 %-kal elmarad az ébrenlét és 

agyhőmérséklet kapcsolatának szorossága mögött.

Az alvás-ébrenléti stádiumok alatti agy- és testhő
mérséklet alakulása a cirkadián ritmus függvényében 

A nappali és az éjszakai 12 órás periódusban 4 órás 

szakaszokban kiszámítottuk az egyes alvás-ébrenléti 
stádiumok átlagos agy- és testhőmérsékletét. Ezeket az 

értékeket mint a nappali, illetve éjszakai átlagos 

hőmérséklettől való eltérést tüntettük fel a 10. áb
rán. Az ábra felső részén az oszlopdiagrammok az agy
hőmérséklet, a középső részen a testhőmérséklet érté
keket mutatják, az ábra alsó részén a 4 órás periódu
sokban az egyes alvás-ébrenléti stádiumokban töltött 

időt ábrázoltuk a regisztrálási idő százalékában. A 

4 órás hőmérsékletértékeken szaggatott vonallal jelöl
tük az egyes alvás-ébrenléti stádiumok nappal, illet
ve éjszaka mért átlagos értékét a teljes napszak át
lagos agy, ill. testhőmérséklettől való eltérés formá- 

j ában.
Megállapítható, hogy az ébrenlét alatti hőmér

sékletek nappal és éjszaka egyaránt meghaladják az át-
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lagos hőmérsékletet. Kiugróan magas értéket találunk 

a világos periódus utolsó 4 órás periódusában: ebben a 

szakaszban az ébrenlét alatti agy- és testhőmérséklet 
messze meghaladja az átlagos hőmérsékletet. А ШЕМ- 

-alvás alatti hőmérsékletek szignifikánsan alacso
nyabbak voltak, mint a nappali vagy éjszakai átlagos 

hőmérsékletek, kivételt egyedül a nappal utolsó 4 órás 

periódusa képzett, mikor a ШЕМ alatti hőmérséklet is 

magasabb a nappal mért átlagos hőmérsékletnél. Jelen
tős eltérés figyelhető meg ШЕМ alatt az éjszaka utolsó 

4 órás periódusában, ekkor a hőmérséklet szignifikán
san alacsonyabb volt az átlagos hőmérsékletnél, mint 
bármely másik 4 órás periódusban.
A REM-alvás alatti átlagos hőmérsékletek általában a 

ШЕМ-alatti átlagos hőmérsékletet követik: a világos 

periódus utolsó 4 órájától eltekintve a REM-alvás 

alatti hőmérsékletek alatta maradnak a napszaki át
lagos hőmérsékletnek. Kivételt az agyhőmérséklet nap
pal mért REM-alvás alatti átlagai képeztek, szemben a 

ШЕМ-alvással a REM-alvás alatt a hőmérséklet alig 

maradt el az átlagtól, és a nappal végén igen jelen
tős fokozódást mutat.
Általában megállapítható, hogy a 4 órás periódusok 

vizsgálata a nappal és az éjszaka utolsó 4 órás perió
dusában eredményezett kiugró értékeket. A világos pe-
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riódus végén az ébrenlét alatt jelentős hőmérséklet 
emelkedés történik, a NREM-alvás alatti hőmérséklet 
is meghaladja a napszaki átlagot. A sötét periódus 

/égén viszont az alvás alatti hőmérsékletcsökkenés 

mértékejelentősen nagyobb, mint a többi vizsgált 

szakaszban. Pigyelemre méltó, hogy a nappal, ill. az 

éjszaka végén tapasztalt hőmérsékletváltozások mérté
ke nagyobb, mint azt az egyes alvás-ébrenléti stádi
umokban töltött idő változása indokolná /10. ábra 

alsó rész/.

Az alvás-ébrenléti stádiumok és a stádiumok változá
sakor mért hőmérsékletek
A 11. és 12. ábrákon feltüntettük az alvás-ébrenlét 

stádiumok és a stádiumok váltakozásakor mért átlagos 

agy- és testhőmérsékletet a világos periódusban mért 
átlagos hőmérséklettől /11.ábra/, ill. a sötét perió
dusban kapott átlagos hőmérséklettől való eltérés for
májában (12. ábra). Az ábra alsó része az egyes stá
diumok átlagos gyakoriságát mutatja.
Nappal az agyhőmérséklet ébrenlét alatt az átlagos hő
mérsékletet meghaladja. Az elalváskor mért hőmérséklet 
/W/NREM/ már jelentősen az átlag alatt van, a NREM-al- 

váshoz tartozó hőmérséklet további csökkenést mutat. A 

felébredéskor /NREM/W/ mért hőmérséklet valamivel ma-
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gasabb, mint a NREM-alvás alatti átlagos hő
mérséklet. A REM-alvás alatti hőmérséklet magasabb 

a NREM/REM átmenetkor mért hőmérsékletnél.
További hőmérsékletemelkedés figyelhető meg akár fel
ébredés, akár ismét NREM-alvás követi a REM-alvást, 
az átmenetkor mért hőmérséklet meghaladja a REM-al- 

vásban mért átlagos hőmérsékletet.
Éjszaka hasonló változások figyelhetők meg. Szemben 

a nappal kapott értékekkel, alváskor további hőmérsék
letcsökkenés figyelhető meg, ha a NREM-alvást REM-al- 

vás követi, ezért a NREM/REM átmenet hőmérséklete ala
csonyabb a NREM-alvás alatti átlagos hőmérsékletnél. 
REM-alvás éjszaka is jelentős agyhőmérséklet-emelkedés 

van, a REM/NREM átmenet hőmérséklete magasabb a REM/W 

átmenet hőmérsékletnél.
A testhőmérséklet az agyhőmérséklethez hasonlóan ala
kul. Lényeges különbség figyelhető meg a REM-alvással 
kapcsolatosan, a REM-alvás alatti hőmérsékletemelke
dés a testhőmérsékletben nem vagy alig figyelhető meg. 
Összefoglalva, mindkét napszakra jellemző, hogy az éb
renlét magas átlagos hőmérsékleténél alacsonyabb hő
mérsékleten következik be az elalvás. NREM-alvás alatt 

további hőmérsékletcsökkenés figyelhető meg. REM-alvás 

alatt az agyhőmérséklet emelkedik, a testhőmérséklet 

kismértékben változik.
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Jtádiumátmenetekkel kapcsolatos hőmérsékletváltozások
A stádiumátmenetekkel kapcsolatos hőmérsékletválto
zások vizsgálatára az átmenetek környezetében lévő 

hőmérsékleteket átlagoltuk. Az 

kozását kisérő agyhőmérséklet-változásokat a 13. ábrán, 
a testhőmérséklet változásokat a 14. ábrán mutatjuk be.

Az ábrákon a baloldali görbe sor a nappali, a jobb 

oldali görbesor az éjszakai hőmérséklet-változásokat 
jelzi. Az elalvást, a W/NREM átmenetet, az agyhőmér
séklet esése kiséri. A görbéket kisérő vékonyabb vona
lak a szignifikáns eltéréseket jelzik az átmenet hőmér
sékletétől. Nappal az elalvás előtt a hőmérséklet re
lative stabil, közvetlenül az elalvás előtt csökken.
Az elalvás után újabb meredek hőmérséklet esés figyel
hető meg. Éjszaka az átmenet közvetlen környezetében 

a változás hasonló, de az elalvást megelőző csökkenés 

sokkal kifejezettebb.
A felébredést, a NREM/W átmenetet, megelőzően folya
matos hőmérsékletcsökkenés figyelhető meg. A felébredés 

után a hőmérséklet átmeneti további csökkenése látható, 

majd a hőmérsékleti görbe emelkedni kezd. Az éjszakai 
változások a nappalihoz hasonlóak, amplitúdójúk nagyobb. 
A REM-alvást megelőzően /NREM/REM átmenet/ a hőmérsék
let csökken. A RÉM alvás bekövetkeztét hirtelen jelent
kező, nagy amplitúdójú hőmérséklet emelkedés jellemzi.

alvás-ébrenlét válta-
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A REM alvást követő ébrenlétben /REM/W átmenet/ vagy 

NREM-alvásban /REM/NREM átmenet/ a hőmérséklet elő
ször újra csökken, majd az ébrenlétben ismét emelkedni 
kezd. Éjszaka hasonló jellegű változások figyelhetők 

meg, bár a REM-alvás alatti hőmérséklet-emelkedés amp
litúdója alacsonyabb, mint nappal.
A testhőmérséklet görbéknél (14. ábra) az elalvást és 

a felébredést kisérő változások hasonlóak az agyhőmér
sékletéhez. A REM-alvással kapcsolatos hőmérsékletemel
kedés a testhőmérséklet-görbéken alig észlelhető, és 

csak nappal mutatható ki szignifikánsnak.
A fenti megfigyelések rámutatnak arra, hogy az 

alvás-ébrenléti aktivitás váltakozásait jellegzetes 

hőmérséklet-reakciók kisérik. A jelenség további vizs
gálatára tanulmányoztuk az átmeneti epizódokat kisérő 

hőmérséklet-változásokat.

Az átmeneti epizódokat kisérő hőmérséklab-vált ozások
Az ismertetett stádiumátmeneteket kisérő hőmérséklet- 

-változásgörbéket az átmenetet közvetlenül megelőző 

és követő stádiumok szabták meg. Érdemesnek látszott 

ezért megvizsgálni, hogyan alakul az agy- és testhő
mérséklet olyan esetekben mikor az átmenetet megelő
zően és követően tartósan áll fenn egy-egy stádium.
A 15. ábrán az agyhőmérséklet ilyen átmeneti epizódok
kal kapcsolatos változását mutatjuk be. Elalvás előtt
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'VnREM átmenet) az agyhőméraéklet caökkenéae mintegy 

10 perccel még az átmenet előtt kezdődik. Az elalváa 

után további mintegy 10 percen kereaztül folytatódik 

a hőméraékletcaökkenéa. A felébredéat megelőzően 

(ЖШЗМ/W átmenet) a hoaazabb NREM-atádiumokban enyhe 

nőméraékletemelkedéa figyelhető meg, majd a hőméraék- 

let állandó azinten atabilizálódik. A felébredéa után 

1-2 perccel indul be a hőméraéklet emelkedéae, amely 

az ébrenlét elaő 15-18 percében tovább folytatódik.
A REM-alváa a hőméraékletemelkedéa meredekaégével emel
kedik ki. Amennyiben a RÉM alváat ébrenlét követi (REM/W 

átmenet) az agyhőméraéklet átmeneti caökkenéae figyel
hető meg, majd a hőméraéklet gyoraan emelkedik. REM/KREM 

átmenet eaetében a hőméraéklet tartóaan caökken.
A 16-17. ábra az agyhőméraéklet éa a párhuzamoaan 

regiaztrált teathőméraéklet változáaokat mutatja be nap
pal éa éjazaka, az átmeneti epizódok hőméraékletátlagá- 

val. Az agyhőméraékletet illetően az elalváat éa a fel
ébredéat kiaérő hőméraékletváltozáaok amplitúdója éj
azaka nagyobbnak tűnik, mint nappal, a REM-alváaaal 
kapcaolatoa hőméraékletemelkedéa amplitúdója viazont 

éjazaka kiaebb. A teathőméraékletváltozáa elalváakor 

éa felébredéakor az agyhőméraéklet változáaát kiaéri 
a görbe meredekaége általában enyhébb, mint az agyhő
méraéklet eaetén. A REM-alváaaal kapcaolatoa hőmér-

)
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sékletemelkedés a testhőmérséklet-görbéken kis ampli
túdóval jelenik meg, esetenként, különösen éjszaka, 
ez a változás nem is észlelhető. Érdemesnek tartjuk 

azonban kiemelni, hogy nappali NREM/REM átmenetet 
jellemző testhőmérséklet-görbén, amely értelemszerű
en a legtöbb REM-stádium adataiból van számolva, a 

REM-alvás során egyértelműen megfigyelhető a testhő
mérséklet emelkedése. Ez az emelkedés az agyhőmérsék- 

let-változást jelentős késéssel követi.

A napszaki ritmus hatása az alvás-ébrenléti aktivitás 

által kiváltott hőmérséklet-változásokra 

A 18. ábra az alvás-ébrenlét átmeneti epizódok alatt 

megfigyelhető hőmérsékletváltozásokat mutatja be 4 órás 

periódusokban: a felső három görbe sor a nappali szaka
szon, az alsó három görbesor az éjszaka kapott hőmér
séklet reakciók. A görbék megtekintése az átmeneti epi
zódok napszakon belüli homogenitását igazolja és nem 

nyújt több információt, mint a 16-17. ábrán összege
zett eredmények. Nyilvánvaló, hogy a változások ampli
túdója nappal és éjszaka különbözik. A jelenség fino
mabb analizise végett megvizsgáltuk az alvás-ébrenléti 
stádiumokban tapasztalható időegységre eső hőmérsék
let-változásokat 4 órás periódusokban. Ezeket a se
besség jellegű paramétereket a 19. ábrán tüntettük fel.
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Alvásstádiumok hőmérsékletének sebességei 4 óránként.
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.z ébrenlét alatt az agy- és a testhőmérséklet emel
kedésének és csökkenésének sebessége a 24 órás ritmus 

folyamán nagyjából egyensúlyban van, a sötét periódus 

kezdetén a hőmérséklet emelkedés sebessége enyhén meg- 

naladja a csökkenését. A NREM-alvás alatt az időegy
ségre első hőmérsékletcsökkenés mindig jelentősebb a 

hőmérsékletemelkedés sebességénél, a különbség különö
sen a sötét periódusban kifejezett. Ez a megállapitás 

elsősorban az agyhőmérsékletváltozásoknál figyelhető 

meg, a testhőmérséklet változásokban a csökkenés se
bességének túlsúlya csak éjszaka jelentős. Valamennyi 
alvásstádium közül a REM-alvásban figyelhetők meg a 

legnagyobb agy hőmérsékletváltozás-sebességek. Nappal 
és éjszaka egyaránt az agyhőmérséklet emelkedésének 

sebessége dominál. Az utolsó két 4 órás periódus kivé
telével a REM-alvás alatti testhőmérséklet-emelkedés 

sebessége is meghaladja a csökkenést.
Minthogy az ébrenlét alatti hőmérséklet-emelkedés 

elsősorban az ébrenléti periódus kezdetén, csökkenés 

pedig az ébrenlét végén következik be, az emelkedés és 

a csökkenés egyensúlya azt jelenti, hogy az ébrenlé
ti periódus végén az agy- és testhőmérséklet alig ha
ladja meg az ébrenlét kezdetén mért hőmérsékletet, an
nak ellenére, hogy közben igen jelentős változások



20.ábra. Alvásstádiumok hőmérsékletváltoztató hatása 4 óránként.
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zajlottak le. Ezzel szemben a ШЕМ-alvásban és a 

RSM-alvásban a hőkonzerváló és hőleadó folyamatok 

úgy tolódnak el, hogy a NREM-alvás eredményeként a 

hőmérséklet csökkenése a REM-alvás eredményeként a 

hőmérséklet emelkedése következik be.
A 2d. ábrán 4 órás periódusokban az egyes &1- 

vás-ébrenléti stádiumokban bekövetkezett hőmérsék
let-változások 4 óránkénti összegét tüntettük fel. 

Nappal az ébrenlét a testhőmérsékletet összességé
ben alig befolyásolja, ezzel szemben éjszaka jelentős 

hőmérsékletemelkedést eredményez. Ez elsősorban az 

éjszaka ébrenlétben töltött jelentős időnek tulajdo
níthat ó. A NREM-alvás nappal és éjszaka egyaránt hő
mérsékletcsökkenést eredményez, a NREM alvás éjsza
ka talált relative kisebb hőmérsékletcsökkentő hatá
sa annak a következménye, hogy ebben a periódusban a 

NREM-alvásban töltött idő kevesebb, mint nappal. A 

REM-alvás hőmérsékletnövelő hatása főleg az agyhőmér
sékletben érvényesül. A hatás kifejezettebb nappal, 
mint éjszaka, ami szintén a REM-alvásban töltött idő 

különbségére vezethető vissza.

Az agy- és testhőmérséklet összefüggése 

Az ismertetett eredményekből kitűnik, hogy az agy- és 

testhőmérséklet többé-kevésbé párhuzamosan változik. A
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-<ét hőmérséklet változása közötti kapcsolat szoros
ságának ellenőrzésére korreláció számitást végeztünk. 
Különböző alvás-ébrenléti stádiumok alatt kiszámítot
tuk az agy- és testhőmérséklet-változás közötti lineá
ris korrelációs együtthatókat} a korreláció nagyságát 
az együtthatókból számolt z-transzformációval jelle
meztük:

Éjszaka, Z 

1,74 + 0,17 

1,57 + 0,17 

1,38 + 0,25

Nappal, Z 

1,47 + 0,17 

1,42 + 0,17 

1,17 + 0,15

ébrenlét
NREM-alvás
REM-alvás

Valamennyi alvás-ébrenléti stádiumban szignifikáns 

korrelációt találtunk az agy- és testhőmérséklet 

alakulása között. A z-érték legmagasabb ébrenlétben, 
legalacsonyabb REM-alvásban volt, a különbség azon
ban nem szignifikáns. Hasonlóképpen a korreláció 

erősebbnek tűnt éjszaka, mint nappal, de itt sem ta
pasztaltunk szignifikáns különbséget.

Az agy- és testhőmérséklet változás közötti 
időbeli kapcsolatot a két hőmérséklet között számitott 

kereszt-korrelációs függvényekkel tanulmányoztuk. A 

korrelációs együtthatók z-transzformáltjait átlagol
tuk, és ezeket tüntettük fel a 21. ábrán. A RÉM stá
diumok relative alacsony száma és az eredmények szó-
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4за miatt a számítást erre a stádiumra nem tudtuk
■

elvégezni.
Nappal az ébrenlét alatti hőmérséklet-változás 

késést szenved az agyhőmérséklethez képest, NREM-al- 

/ásban viszont a két hőmérséklet azonos fázisban van. 
Éjszaka a testhőmérséklet-változás előzte meg az agy
hőmérséklet változást NREM-alvásban, az ébrenlétben 

a két hőmérséklet együtt változott.



42

IV. MEGBESZELES

Az alvás-ébrenléti aktivitás cirkadián ritmusa
Annak ellenére, hogy a patkány, szemben az ember
rel éjszaka - aktiv állat, az alvás-ébrenlét határo
zott cirkadián organizációja alkalmassá teszi arra, 

hogy tanulmányozásával alvás-ébrenléti aktivitás 

szerveződésére vonatkozó, az emberre is extrapolál- 

ható adatokat nyerjünk. Adataink egyértelműen iga
zolják, hogy a patkány a sötét periódus túlnyomó 

részét ébrenlétben tölti, a világos periódus nagy 

részén alszik. Az éjszaka közepén megfigyelhető az 

alvási idő átmeneti emelkedése. Ez az alvás, szem
ben a világos periódus alatti alvással, felületes 

(Borbély és Neuhaus, 1979} Obál és mtsai, 1983), a 

ШЕМ-alvási és REM-alvási periódusok rövidek, ébren
lét gyakran szakitja meg. Az éjszakai alvás egészé
ben véve az embereken is megfigyelhető délutáni szen- 

dergéshez hasonló folyamat, amely emberben elsősor
ban szociális-kulturális okok miatt szorult háttér
be ( Soldatos és mtsai, 1982). Számunkra a határozott 

cirkadián ritmus mellett jelentkező kis mennyiségű 

éjszakai alvás azért volt jelentős, mert lehetőséget 

adott arra, hogy az alvással kapcsolatos hőmérséklet- 

-változásokat az aktiv napszakban is vizsgálhassuk.
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Végül érdemes rámutatni az ember és a patkány alvá
sának egy további analógiájára: szemben az éjszakai 
felületes alvással, ahol a NREM-alvás és a REM-alvás 

mennyisége szignifikáns korrelációt mutatott, nappal 
a két alvásstádium között hasonló kapcsolatot nem 

találtunk. A jelenség arra vezethető vissza, hogy a 

NREM-alvás a cirkadián nyugalmi periódus kezdetén 

azonnal maximális intenzitású, ezzel szemben a RÉM- al
vás mennyisége a nyugalmi periódus második felében éri 
el legmagasabb szintjét (Borbély, és Neuhaus, 1978;
Obál és mtsai, 1983). A jelenség az ember alvásából 
jól ismert, mig az éjszaka kezdetén a NREM-alvás, azon 

belül is a legtöbb delta hullámmal jellemzett III-IV 

stádium dominál, reggel felé az alvás felületessé vá
lik és emelkedik az álomképekkel járó REM-alvás meny- 

nyisége (Borbély, 1982).

A NREM alvás és hőmérséklet összefüggése 

Kísérleteink elsősorban arra irányultak, hogy meg
vizsgáljuk van-e az alvás-ébrenléti aktivitásnak ön
álló, a cirkadián hőmérséklet ritmustól független ha
tása a hőmérsékletre. Az első probléma az alvás hő
mérsékletcsökkentő hatása.

Eredményeink szerint a NREM-alvás alatt az agy 

és testhőmérséklet egyaránt csökken. A NREM-alvás
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mind nappal, mind éjszaka az átlagosnál alacsonyabb 

hőmérsékletű stádium, az elalváat a cirkadián rit
mustól függetlenül hőmérsékletcsökkenés kisérte. Ezek 

az eredmények összhangbein állnak azokkal a megfigyelé
sekkel, melyek izolált körülmények között élő embere
ken az alvás hőmérsékletcsökkentő hatását mint "masking" 

effektust észlelték (Wever, 1979 ). Az alvással kapcso
latos hőmérsékletcsökkenés az agy- és testhőmérséklet
ben egyaránt kimutatható, nem lokális jelenségről van 

tehát szó, hanem az egész szervezetet érintő termore- 

gulációs változásról. Figyelemreméltó, hogy a NREM-al- 

vás alatt a hőmérsékletváltozások sebessége úgy alakult, 

hogy az időegységre eső hőmérsékletcsökkenés minden 

esetben meghaladta az időegységre eső hőmérsékletnö
vekedés^ azaz a NREM-alvás olyan termoregulációs ál
lapot, amely a hőleadásnak kedvez. Nem kontrollálatlan 

hőmérsékletesésről van szó, a hőmérsékletcsökkenés az 

elalvást követő 5-10 percre jellemző, ezt követően a 

hőmérséklet az új, alacsony szinten stabilizálódott. 

NREM-alvás alatt azonban a hőmérséklet nem emelkedik 

vissza a kiindulási szintre, különösen nem az ébrenlét
ben mért valamely magas értékre. A hőmérséklet emelke
dése a NREM-alvást követő ébrenlétben vagy REM-alvás- 

ban következik be. Ezek a megfigyelések alátámasztják 

azokat az elképzeléseket, melyek a hibernáció és a
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ГКЕМ-alvás között keresnek analógiát (Heller és 

Glotzbach, 1977; Walker éa mtsai, 1981). A hiberná- 

ciót a NREM-alvás olyan extenziójának tekintik, ahol 
a reguláit hőmérsékletcsökkenés igen nagy hőmérsék
let-intervallumban valósul meg. Az általunk patká
nyon, illetve Gillberg és Akerstedt (1982) által em
beren megfigyelt NREM-alvással kapcsolatos hőmérsék
letcsökkenés tehát potenciálisan igen nagy termoli- 

tikus kapacitást rejt magába.
Feltéve, hogy a NREM-alvás alatti hőmérséklet

csökkenés az egész szervezet hőháztartását érintő 

koordinált termőregulációs reakció eredménye, azt vár
juk, hogy ez a csökkenés a hőszabályozás effektor mecha
nizmusainak valamilyen összehangolt működéseként való
sul meg, azaz a termolizis fokozódását a termogenezis 

csökkenése kell kisérje. Léteznek olyan kisérleti ada
tok, amelyek valóban erre utalnak, sajnálatos azonban, 
hogy a vizsgálatok többségét csak a nyugalmi napszak
ban végezték el, ezért az esetleges cirkadián termő- 

regulációs változások nem zárhatók ki. Mindenesetre 

NREM-alvásban az ébrenlétinél alacsonyabb alapanyag
cserét mutattak ki emberben és állatban egyaránt 
(Brebbia és Altschuler, 1965; Kreider és mtsai, 1958} 

Stothers és Warner, 1978} Roussel és Bittel, 1979). 
Emberben az elalvást vazodilatáció és fokozott veinsjté-
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kezés kiséri, a vazodilatáció a délutáni szunyókálás 

alatt is kimutatható (Geschickter és mtsai, 1966$
Ogawa és mtsai, 1967, Takagi, 1970)• Vazodilatációt és 

fokozott hőleadást találtak ШЕМ-alvás alatt különbö
ző állatokban (Hammel és mtsai, 1963» Roussel és Bittel, 

1979).
Számos adat bizonyltja, hogy a cirkadián hő

mé rs ékle tritmus az alvás-ébrenléti aktivitástól füg
getlen folyamat (Aschoff és Pohl, 1970). Eredményeink 

szerint az alvás alatti hőmérsékletcsökkenés szintén 

önálló jelenség. Mindamellett, hogy a napszaki hőmér
sékletcsökkenést, és az alvás okozta hőmérsékletcsök
kenést független mechanizmusnak tekintjük, érdemes fel
figyelni a két jelenség számos közös vonására. Emberen 

és állatokon végzett kísérletek arra utalnak, hogy a 

nyugalmi napszakban a hideg elleni védekezés termore- 

gulációs reflexkészsége csökkent, a meleg elleni vé- 

dekezézés fokozott (Smith, 1969$ Graf és Hecker, 1979; 
Graf, 1980 a,b). Hasonló jellegzetesség a NREM-alvás- 

ban is megfigyelhető, ha a termoregulációs reflexek 

aktivitását az ébrenlét alatti reflexkészséggel hason
lítjuk össze: hidegben NREM-alvás alatt a hőtermelő

képesség csökkent (Glotzbach és Heller, 1976$ Graf,
1981, Haskell és mtsai, 1981), melegre viszont az alvó 

szervezet az ébrenlétit meghaladó verejtékezéssel, vazo-
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dilatációval vagy, macakában, ;égzésfrekvenciávai 
reagál (Haekell és mt3ai, 1981; Henane éa mtaai, 1977í 
Ogawa éa mtaai, 1967; Gráf és mtaai 1981; Parmeggiani 
éa Rabini, 1970). Ahogyan a NREM-alvást caökkent alap- 

anyagcsere jellemzi, a nyugalmi napszakban mért anyag
csere az aktivitás bármely szintje mellett elmarad 

az aktiv szakban hasonló aktivitás során mért anyag
csereértéktől (Heusner,1972). Mind az alvás, mind a 

nyugalmi napszak alacsony hőmérsékletének magyarázatára 

feltételezték, hogy a hőszabályozás alacsonyabb szint
re való átállásáról van szó. Ennek során hőleadás kö
vetkezik be, amely addig folytatódik mig az új, ala
csony hőmérséklet ki nem alakult (Hammel és mtsai,
1963; Hensel, 1973). A hőszabályozás a továbbiakban 

ennek a hőmérsékletnek a megtartását biztosítja. Eb
ben az elképzelésben azonban az alvást és a nyugalmi 
napszakot azonosnak tekintették.

Hasonló elgondolás húzódik meg az alvás funkció
jára a Berger (1975) által kidolgozott restorációs teó
ria mögött. Berger okfejtése a következő: a legtöbb 

szervezet számára a külső környezet diurnális válto
zása miatt a napnak egy szakasza biológiailag kevéssé 

hasznosítható. Miután ebben a napszakban az energia- 

felvétel lehetősége korlátozott, a szervezet energia
konzerválásra rendelkezik be. Az energiakonzerváció
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az anyagcsere csökkentése révén valósul meg. Az ek- 

toterm állatok anyagcseréje a külső környezet függ
vénye, a környezet lehűlésével az enrgiakonzerváció 

is megvalósul. Az endotermia, a homoiotermia, megjele
nése azonban biztosította a szervezet számára azt a 

képességet, hogy a nap bármely periódusában aktiv ma
radjon. Az endotermia fenntartása azonban nagyon ener
giaigényes, az aktivitás fenttartása a biológiailag 

kevéssé hasznos periódusban az energiaellátás súlyos 

problémáját vetné fel. Ezért a környezethez való adap
táció eredményeként kialakultak azok a mechanizmusok, 
melyek ebben a periódusban az energiakonzervációt, az 

anyagcsere csökkentését szolgálják. Ez az alvás funk
ciója. Az elképzelést alátámasztják a következő megfi
gyelések: 1./ egyértelműen definiálható alvásstádiu
mok csak a homoioterm állatokban, emlősökben és mada
rakban figyelhetők meg (Tobler, 1984)í 2./ a NREM-alvás 

ontogenetikus megjelenése párhuzamos a hőszabályozás 

érésével (Walker és Berger, 1980; 3./ a ШЕМ-alvás szá
mos analógiát mutat az energiakonzervációs folyamatnak 

tekintett hibernációval (Heller és Glotzbach, 1977).
Annak ellenére, hogy erdményeink szerint az al

vás valóban rendelkezik hőmérsékletcsökkentő hatással, 

és a hőmérsékletcsökkenés mechanizmusa is hasonló lehet 

ahhoz, amely a napszaki hőmérséklet csökkenésért felelős,
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számos kísérleti adat bizonyltja, hogy a cirkadián 

hőmérséklet ritmus nem az alvás-ébrenlét következmé
nye. így ismeretes, hogy az alvás-depriváció a cirka
dián hőmérsékletritmust nem szünteti meg, másrészt izo
lált környezetben, külső jeladók, "Zeitgeberek" hiá
nyában a circadián ritmusok szabadonfutóvá válnak 

(Aschoff, 1970). Ilyen körülmények között a cirkadi
án hőmérsékletcsökkenés fázisban megelőzi az alvást, 

azaz az elalvás a hőmérséklet leszálló szárán követ
kezik be, vagy teljes deszinkronizáció alakul ki, mi
kor az alvás-ébrenléti aktivitás és a hőmérséklet rit
mus egymástól disszociál (Wev9r, 1979, Weitzman, 1982). 
Ehhez jelenlegi adataink birtokában hozzátehetjük, hogy 

az alvás hőraérsékletcsökkentő hatása a nap bármely sza
kában jelentősen kisebb, mint a cirkadián ritmus amp
litúdója. Ennek megfelelően alvás depriváció esetén mint 
korábban emlitettük, a hőmérsékletritmus nem szűnik meg, 
de amplitúdójának csökkenése megfigyelhető (Aschoff és 

Pohl, 1970). Mindemellett az alvás és a hőmérséklet- 

ritmus között kétségtelenül van kapcsolat, mert deszink- 

ronizált ritmusok mellett is NREM-alvás legnagyobb va~ 

lószinűséggel az alacsony hőmérsékletű fázisban követ
kezik be (Czeisler és mtsai, 1980).

Eredményeink egy olyan elképzelést támogatnak 

(Obál, 1984), mely szerint az alvás az energiakonzer-
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váció autonom mechanizmusa mellett, mely az alvástól 
független hőmérsékletritmusban tükröződik, olyan ma
gatartási mechanizmust biztosit, amely 1./ gondos
kodik arról, hogy a szervezet nyugalomban legyen egy 

olyan periódusban, mikor aktivitása a biológiai adott
ságok miatt amúgy sem volna effektiv, és 2./ önálló 

hőmérsékletcsökkentő hatása révén támogatja az autonom 

mechanizmus által biztosított energia-konzervációt.
Bár az autonom mechanizmus és az alvás egymástól többé- 

-kevésbé független szabályozással rendelkezik, fizioló
giás körülmények között a környezetből származó szink- 

ronizátorok vagy "Zeitgeberek", melyek közül legfon
tosabb a fény-sötét, biztosítják a két mechanizmus har- 

moniáj át.
Az alvás önálló hőmérsékletcsökkentő hatásának 

demonstrálása további bizonyitékokat szolgáltathat an
nak az elképzelésnek is, hogy az alvás bizonyos körül
mények között a meleg elleni védekezés fiziológiás mecha
nizmusai között szerepelhet. Kísérleti adatok szólnak 

amellett, hogy bár magas környezeti hőmérsékleten az 

alvás mennyisége az ébrenlét javára csökken (Benedek és 

mtsai, 1980), enyhe melegben a JUREM-alvás fokozódása 

figyelhető meg (Qbál és mtsai, 1983). Ugyancsak a 

ЖЕМ-alvás mennyiségének emelkedése tapasztalható preop- 

tikus termoreceptor régió lokális melegítése alkalmával
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(oakaguchi és mtsai, 1979), mig akut preparátumban 

a lokális fűtés az alvásra emlékeztető EEG aktivi
tást eredményez (Benedek és ratsai, 1976, 1982; Von 

Euler és Söderberg, 1957). Kísérleteink szerint az 

alvás hőmérsékletcsökkentő hatása révén valóban hozzá
járulhat enyhe melegben a hőegyensúly biztosításához, 

különösen az aktiv periódusban, ahol az alvás hőmér
sékletcsökkentő hatása erőteljesebbnek tűnik. Ebben a 

periódusban az alvásban töltött idő kismértékű emelke
dése igen jelentős hőmérsékletcsökkenést eredményez
het. Valóban, meleg környezetben végzett kísérletek 

is azt igazolják, hogy az alvás-fokozódása elsősorban 

a cirkadián aktiv, sötét periódusban következett be 

(Obál és mtsai, 1983). Természetesen erős melegben 

az alvás termolitikus hatása már elégtelen a hőmérsék
let biztosításához, ilyenkor az alvással ellentétes 

magatartási mechanizmusok, menekülés, patkányban, mo
sakodás aktiválódnak, és az alvás mennyisége csökken 

(Benedek és mtsai, 1980).

Ébrenlét hatása a hőmérsékletre
Az ébrenlét bekövetkezése az agy- és testhőmérsékle
tet egyaránt emeli, ez azonban csak pár perces láten
ciával következik be. Ezt legjobban a REM/W átmenetet 
kisérő hőmérséklet-változás igazolja (15.ábra). A
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REM-alvás alatt kialakult magaa hőmérséklet előbb 

átmenetileg csökken, majd ezután iámét emelkedik éa 

végeredményben meghaladja a REM-alváa alatti azintet.
A látenciával megjelenő hőmérsékletemélkedéa azt is 

jelenti, hogy rövid ébredési reakciók "mikro-arousal", 

nem befolyásolják a hőmérsékletet. Hasonló megfigye

lésre jutott Kovalzon (1973) is. Ezért a stádium-át
meneti valószinűségi függvényekben a REM-alváa után 

pár perccel alacsony gyakorisággal jelzett ébrenléti 
epizódok az alvás-ébrenlét ultradián ciklusához illesz
tett hőmérséklet ritmust nem befolyásolják, azaz tar
tós alvási folyamat esetén a hőmérséklet elsősorban 

а ШЕМ- és a REM-alvás függvénye. Ezzel összhangban 

az ébrenlét mennyisége és a testhőmérséklet között éj
szaka találtunk jelentékenyebb korrelációt. Hasonlókép
pen, a cirkadián aktiv periódusban volt magas a korre
lációs együttható értéke (Moxana és Hiroshige, 1978;

DeCastro, 1978) az aktivitás és a testhőmérséklet kö
zött. Ez egyúttal arra is utalhat, hogy az ébrenlét 

alatti hőmérsékletemelő faktor döntően nem önmagában 

az ébrenlét, azaz nem az ébrenlét által determinált 

valamilyen alapvető termoregulációs változás, hanem a 

motoros aktivitás. Ez magyarázatul szolgálhat arra is, 

hogy a rövid ébredési reakciók miért nem járnak jelen
tős hőmérséklet-változással. Kísérletünkben az ébren-
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léti szakaszok között nem tettünk különbséget az ak
tivitás minősége szerint. DeCastro (1980) vizsgálatai 
szerint azonban, a különböző aktivitások hőmérséklet- 

-^melő hatása nem azonos. Kiemelkedik hőtermelő-hőkon- 

zervációs kapacitásával a táplálékfelvétel, amely tar
tós hőmérsékletemelkedést eredményez. A táplálékfelvé
tel szintén határozott cirkadián ritmussal jelentkező 

aktivitás, amely túlnyomóan, sőt csaknem kizárólag, éj
szaka figyelhető meg nyugodt környezetben élő patkányban 

(Borbély és Ifeuhaus, 1978). Ezért az ébrenléti és a 

hőmérsékletemelkedés között a sötét periódusban talált 

magas korreláció oka között szerepelhet az is, hogy az 

erőteljes hőmérsékletemelő sajátsággal rendelkező ak
tivitások, így a táplálkozás, elsősorban az éjszakai 
ébrenléti periódusokban fordultak elő. Érdekes megem
líteni, hogy egyes vizsgálatok kapcsolatot találtak az 

elfogyasztott táplálékmennyiség és a táplálkozást kö
vető alvás között (Nicolaidis és Danguir, 1984). A 

táplálkozást követő, a táplálék specifikus dinámiás 

hatásának tulajdonított hőmérsékletemelkedés után a 

testhőmérséklet normalizálásában felmerült az endogén 

cholecystokinin szerepe (Mórley és mtsai, 1981). Újabb 

adatok szerint, a cholecystokinin bevitele álmosságot, 
és rövid alvást okozhat (Mausbach és Lorenz,1983; 
Stecher és mtsai, 1979). Ezért felmerülhet a lehető-
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sége, hogy az éjszaka közepén megfigyelt alvási epi
zódok a sötét periódus első felében mutatott táplál
kozási aktivitással kapcsolatosan jelentkeznek, ami 
további analógiát jelentene ezen alvás és az emberben 

megfigyelt délutáni, ebéd utáni szunyókálás között.
Az ébrenlétre nemcsak az erőteljes hőtermelő 

kapacitás jellemző, sőt, az alvás-ébrenléti stádiu
mok közül az ébrenlét egyedülálló sajátossága az, hogy 

az időegységre eső hőmérséklet-változások alapján meg
becsülve, a nap túlnyomó részén a hőmérsékletemé lő ké
pességgel arányos hőleadó kapacitással is rendelkezik. 

Mig a NREM-alvás minden esetben hőmérsékletcsökkenést 
eredményez a REM-alvás alatt pedig legalábbis az agy
hőmérséklet feltétlenül emelkedik, az ébrenlét alatt 

a szervezet képes a megváltozott, rendszerint megnö
vekedett hőmérsékletet normalizálni. DeCastro (1980) 

kísérleteiben azt vizsgálta, van-e az aktivitásnak 

termoregulációs korlátja, azaz, kénytelen-e az állat 

egy spontán aktivitást azért abbahagyni, mert a test- 

hőmérséklet veszélyesen magasra emelkedett. Ilyen hő
mérsékletkor látót nem sikerült definiálni. Ezzel össz
hangban kísérleteink azt bizonyítják, hogy a szerve
zetnek nincs szüksége alváshoz arra, hogy az ébrenlét 

alatt megemelkedett hőmérséklet visszatérjen a kiin
dulási értékre, legalábbis 21 C-os környezeti hőmér
sékleten. Mindamellett az ébrenlét alatti hőmérsék-
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letcsökkenésben jelentős szerepet tulajdonítunk az 

aktivitás csökkenésének. Ez a hőmérsékletcsökkenés 

elsősorban az ébrenléti stádiumok végén, az elalvás 

előtt figyelhető meg, ebben a szakaszban az aktivi
tás feltehetően gyorsan csökken. Az elalvást megelő
ző hőmérséklet csökkenés éjszaka különösen jelentős 

volt. Irodalmi adatok szintén arra utalnak, hogy az 

inaktivitás a sötét periódusban nagyobb mértékű hő
mérséklet csökkenést eredményez, mint nappal (DeCastro, 
1978). Az aktivitás csökkenésének szerepére utalnak 

azok a megfigyelések is, mely szerint enyhe melegben 

az állatok motoros aktivitása alacsonyabb, mint neut
rális környezetben, bár ezekben a kísérletekben nem 

tettek különbséget a passziv ébrenlét és az alvás kö
zött (Finger, 1976 ).

A fenti okfejtés ellenére nem világos az elal
vást megelőző, valamennyi napszakban jelentkező éb
renlét alatti hőmérsékletcsökkenés és a NREM-alvás 

közötti viszony. Elvileg nem volna akadálya annak, hogy 

az elalvás az aktivitás alatt feltornászott legmaga
sabb hőmérsékleteknél következzen be, hiszen patkány
ban az emberben ismert moccanás mentes nyugodt ébren
lét pár másodperces szakaszoktól eltekintve gyakor
latilag nem létezik, a mozdulatlan állat EEG aktivi
tásában szinte azonnal orsó aktivitás jelentkezik,
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melyet már a ЖЕМ-alváshoz sorolunk. Ennek ellené
re a hőmérsékletcsökkenés minden esetben megelőzte 

az elalvást, sőt éjszaka, mikor a hőmérséklet aktivi
tás függősége kifejezettebb, az elalvást megelőző hő
mérsékletcsökkenés is nagyobb volt. Úgy tűnik, hogy 

az ébrenlét alatti magas hőmérséklet nem kedvez az 

elalvásnak. A hőmérséklet és az elalvás közötti vi
szony emlékeztet a cirkadián hőmérsékletritmus és a 

nyugalmi periódus közötti kapcsolatra, mint említettük 

szabadonfutó körülmények között a hőmérsékletcsökke
nés ilyenkor is megelőzi az elalvást (Weitzman és mtsai, 

1982). A Borbély-féle alvásmodellt (1982) kiterjeszt
ve az alvás ultradián organizációjára azt mondhatjuk, 

hogy az alvást megelőző hőmérsékletcsökkenésben az al
vásküszöb csökkenése tükröződik. Ennek mechanizmusa 

további vizsgálatokra érdemes, különösen ha mérlegel
jük, hogy az emberi civilizáció nyújtotta élénkítő sze
rek is anyagcsere fokozó hatásúak, és az alvászavarok 

elterjedtségük folytán gyakorlatilag népbetegségnek 

tekinthetők.

REM-alvás hatása a hőmérsékletre
A REM-alvást az agyhőmérséklet hirtelen nagy amplitúdójú 

emelkedése jellemezte, amit a testhőmérséklet csak késve 

és kis reakcióval követett, esetenként a testhőmérséklet
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reakciója bizonytalan volt. Ez különösen éjszaka 

volt így. Éjszaka a REM-alvás alatti agyhőmérsék- 

let-emelkedés kisebb volt, mint nappal, amely fel
tehetően a sötét periódusban megfigyelhető REM-al
vás epizódok rövidségére vezethető vissza. A REM-al
vás alatti hőmérsékletemelkedés kifejezettebb volt 

abban az esetben, ha a REM-alvást ébrenlét követte.
Úgy találtuk, hogy ezek a REM-alvás szakaszok hosz- 

szabbak voltak, mint a NREM-alvást megelőző REM-al- 

vások. A különbség oka nem világos. Ha a cirkadián 

ritmusban keresünk analógiát, érdemes rámutatni arra 

a korábban emlitett megfigyelésre, hogy a REM-alvások 

mennyisége a nyugalmi periódus vége felé, azaz a fel
ébredés előtt növekszik, és ez szintén a REM-alvás 

hosszabb voltának tulajdonítható. A McCarley és Hobson 

(1974) által kidolgozott szabályozási modell gátló in
terakciót feltételez a NREM-alvás és a REM-alvás között. 

A NREM-alvási folyamat előrehaladásával a REM-alvásra 

gyakorolt gátló hatás is csökken, amely kedvez a REM-al
vás megnyúlásának. Ezzel a spekulációval összeegyeztet
het őne к látszik, hogy a hosszabb REM-alvásokát gyak
rabban követi ébrenlét, mint NREM-alvás, bár érdemes 

volna az ébrenlétet és NREM-alvást megelőző hosszabb 

és rövidebb REM-alvás szakaszokat a circadián alvás- 

-ébrenléti ciklusban elfoglalt helyük szerint is meg-
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Vizsgálni.
A REM-alvást igen kifejezett termogenetikus 

kapacitás és gyakorlatilag elhanyagolható termoli- 

tikus képesség jellemezte. A REM-alvás alatti agy- 

hóméraékletemelkedés régen ismert (Heller és GloHtbach, 
1977; Hayward és Baker, 1969), és az ember és majom 

(Reite és Pegram, 1968) kivételével a legtöbb speci
esben kimutatták. A hőmérsékletemelkedés eredetére 

nézve ellentmondó elképzelések jelentek meg. Általá
ban elfogadott nézet, hogy a REM-alvás termoregulációs 

szempontból poikiloterm állapot, ahol a hőszabályozás 

képessége gyakorlatilag megszűnik (Parmeggiani, 1977). 
Erre utal, hogy REM-alvásban a termoregulációs ref
lexek gyakorlatilag nem aktiválhatok, sőt paradox re
akciók figyelhetők meg (Shapiro és mtsai, 1974; Buguet 
és mtsai, 1979; Haskell és mtsai, 1981; Parmeggiani, 
1977; Glotzbach és Heller, 1976; Graf és mtsai, 1981).
A hőmérsékletemelkedésre vonatkozó egyik elképzelés a 

reakciót az agy fokozott metabolikus aktivitásának tu
lajdonítja (Parmeggiani, 1977, Kawamura és mtsai, 1966; 
Satoh, 1968). Valójában REM-alvás alatt az anyagcsere 

az ember kivételével csökken, ez azonban az izom-atonia 

következménye (Roussel és Bittel, 1979). Emberen, ahol 
az agy anyagcseréje az alapanyagcsere tekintélyes ré
szét képviseli, REM-alvás alatt az 02 fogyasztás emel-
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kedése mutatható ki (Brebbia és Altschuler, 1965» 

öt others és Warver, 1978). Ebben a koncepcióban az oki 
viszonyok nem teljesen világosak. Az agyhőmérséklet 
emelkedése lehet a fokozott agyműködés miatti emelke
dett anyagcsere passziv reflexiója. Csábitó lehet 

azonban egy olyan elgondolás is, hogy a REM-alvás 

éppen az agy termogenetikus kapacitását használja ki 
az alvás alatti agyhőmérséklet optimalizálásához. Ez 

az ötlet közel áll ahhoz a teóriához, amely a REM-al
vás funkcióját a HREM-alvás alatt lecsökkent "corti- 

cális tónus” helyreállításában látta (Ephron és Carrington, 
1966), nincs azonban olyan bizonyiték, ami ezt valóban 

alátámasztaná.

A hőmérsékletemelkedésének másik magyarázata sze
rint REM-alvásban a legtöbb speciesben, az ember és a 

majom kivétel, perifériás vazokonstrikció következik 

be (Baker és Hayward, 1963). A hőkonzerváció miatt az 

izom atonia következtében kialakuló csökkent hőtermelés 

ellenére is emelkedik a vér hőmérséklete. Az agyban vagy 

agyon elhelyezett hőmérő erre sokkal érzékenyebben rea
gál, mint a szervezet kevésbé jól vascularizált helyeire 

implantált érzékelők. Valóban, újabb adatok arra utal
nak, hogy a REM-alvás alatt patkányban is perifériás 

vazokonstrikció figyelhető meg (Roussel és Hittel, 1979).
Az agyhőmérséklet emelkedéséhez hozzájárul, hogy nem-
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csak az agyon átfolyó vér hőmérséklete emelkedik, 
hanem a vér mennyisége is (Shapiro és Rosendorf,
1975, Tachibana, 1969)./Érdemes megjegyezni, hogy ez 

a fokozott véráramlás jelentős szerepet játszik ab
ban, hogy emberben és majomban a fokozott hőtermelés 

ellenére is csökken az agy hőmérséklete. A fokozott 

véráramlás a perfifériás vazodilatációval kombinál
va mintegy kimossa a hőt és a periférián a környezet
ben leadja/. A perifériás vazokonstrikción alapuló 

hőmérsékletemelkedés ellen azt az érvet emlitik, hogy 

bár a carotis vérhőmérsékletének emelkedését számos 

specieszben sikerült REM-alvásban kimutatni, ismere
tesek negativ eredmények is (Kovalzon, 1973), nyúl 
uterusban mért hőmérséklet REM-alvás alatt egyenesen 

csökkenő jellegű volt (Kawamura és mtsai, 1966).
Kísérleteinkben határozott hőmérsékletemelke

dést az agyban figyeltünk meg. Kétségtelen azonban, 
hogy a vascularizált durán elhelyezett hőmérő jobban 

követhette a rövid REM-alvási szakaszokban kialakuló 

gyors hőmérséklet-változásokat, mint a hasüregben 

szabadon elhelyezett hőmérő: nem véletlen, hogy az 

alvás-ébrenléti aktivitással kapcsolatos hőmérséklet- 

-változások az agyhőmérőn minden esetben nagyobb ampli
túdóval jelentkeztek. Másrészt pozitiv korrelációt az 

agy- és testhőmérséklet között REM-alvás alatt is ki
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tudtunk mutatni. Végeredményben tehát, a REM-alvásra 

adott hőmérsékletreakció kis amplitúdóval, késve, de 

a testhőmérsékletben is jelentkezett, és nem tűnik va
lószínűnek, hogy ez a fokozott agyi metabolizmus során 

termelődött, a véráram útján elvezetett hő következmé
nye. Legelfogadhatóbbnak Parmeggiani és mtsai (1984) 

azon új elképzelése tűnik, mely szerint a REM-alvás 

alatti hőmérséklet-változásban, neutrális környezeti 
hőmérsékleten, az agy anyagcserefokozódása és a peri
fériás vazokonstrikció egyaránt szerepet játszik. A 

kettő közül azonban a lényeges faktor az agyban bekö
vetkező hőtermelés, amit az bizonyit, hogy az agyhő
mérséklet emelkedése hideg környezetben is kimutatható 

annak ellenére, hogy ilyenkor paradox reakció követ
keztében vazodilatáció jelenik meg perifériás hőleadás
sal.

Az agy-és testhőmérséklet kapcsolata 

Az óránkénti test- és agyhőmérséklet-átlagok össze
hasonlításából kiderült, hogy a két hőmérséklet vál
tozásában jelentős összefüggés mutatható ki. Ugyan
akkor az alvás-ébrenléti aktivitás váltakozásával kap
csolatban bizonyos eltérések is tapasztalhatók voltak 

a két hőmérséklet viselkedésében. Az eltérések jelle
gére vonatkozóan sikerült valamelyest információkat
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nyernünk a keresztkorrelációs függvények alvásstádi- 

um feltételhez kötött számitásával. Ezek alapján, a 

korrelációk z-átlagából azámolt átlaggörbén jól defi
niálható fáziaeltolódáa mutatható ki. Ezek az eltéré- 

aek az egyedi kereaztkorrelációa függvényeken is egy
értelműen megfigyelhetők. Ez alapján a nappali éb
renlét időszakában a testhőmérséklet késik az agyhő
mérséklethez képest, mig az éjszakai időszakban NREM- 
-alvás alatt az eltolóddá forditott irányú, az agy
hőmérséklet késése figyelhető meg. Az alvásstádiumok 

hőmérséklethatásainak figyelembevételével valószinű- 

sithető, hogy az elcsúszás jellege nem annyira az al
vásállapotokkal, mint az azokat követő hőmérséklet- 

-változásokkal függ össze, azaz a hőmérséklet csökke
nésekor a testhőmérséklet változása előzi meg az agy
hőmérséklet változását, növekedéskor viszont ez a vál
tozás forditott. Ezt a megállapitást támasztja alá a 

16. ábrán az elalvással és felébredéssel jelentkező 

agy és testhőmérsékletek összehasonlitása. A hosszabb 

alvásepizódokban,ahol a hőmérséklet-változások iránya 

megfordul a maximumok helyének eltolódása egyértelmű
en ezt látszik igazolni.
Az a tény, hogy ezeket a változásokat az alvásstá- 

miok kapcsán abban a napszakban sikerült kimutatni, 

amikor az alvásstámiok mennyisége viszonylag alacsony,
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azzal magyarázható, hogy ezekben az esetekben az 

alvásatádiumok huzamosabb fennállása nem mossa el 
a fennálló különbségeket és csak a változások ha
tása érvényesül.

Az alvás-ébrenléti aktivitás és a cirkadián hőmérsék
letritmus kapcsolata
Kísérleteink azt a kérdést igyekeztek megválaszolni, 

hogy van-e az alvás-ébrenléti aktivitásnak önálló 

hatása a hőmérsékletre. Annak demonstrálása, hogy ez 

a hatás létezik, nem jelenti azt, hogy az alvás-éb
renléti aktivitás okozta hőmérsékletreakciók és a hő
mérséklet cirkadián ritmusa nem állnak kölcsönhatás
ban egymással. A kísérletek ismételten bizonyították, 

hogy az alvás-ébrenléttel kapcsolatos hőmérséklet 
hatásokat a napszaki ritmus befolyásolta, ezek a ha
tások a cirkadián ritmusra szuperponálódva jelent
keznek. Felmerül a kérdés, hogy milyen mértékű az al
vás-ébrenlét okozta hőmérséklet-változások hozzájáru
lása a cirkadián ritmushoz. Az eredményekből leolva- 

ható, hogy a világos periódus végén az ébrenlét által 
létrehozott hőmérsékletemelkedés növekszik, a sötét 

periódus végén az alvás okozta hőmérsékletcsökkenés 

fokozódik, ezek a hatások támogatják a hőmérséklet-
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ritmus kialakítását. További vizsgálatok segíthe
tek elő a két folyamat közötti interakció tisztá
zását.
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V. ÖSSZEFOGLALÁS

Eredményeinket az alábbiakban összegezhetjük:
./ Mind az alvás-ébrenléti aktivitásnak mind az 

agy és testhőmérsékletnek van cirkadián ritmusa. A 

napszakokon be1Ш.az agy- és testhőmérséklet-válto
zása az ébrenlét mennyiségének alakulásával korre
lációt mutat. Ez a korreláció az aktiv periódusban 

f okozott•
2./ Az alvás-ébrenlét ciklikus változásait jól defi
niálható hőmérséklet-változás kiséri, amely
a. / Elalváskor az agy- és testhőmérséklet az ébren
létben kezdődően csökkenést mutat.
b. / Felébredést követően a hőmérséklet pár perces 

látencia után emelkedni kezd. A változás az agy- és 

testhőmérsékletben egyaránt kimutatható.
c. / RÉM alvás megjelenését az agyhőmérséklet meredek 

emelkedése kiséri, amely emelkedés kismértékben a 

testhőmérsékletben is kimutatható.
d. / RÉM alvást követően a test- és agyhőmérséklet a 

RÉM alvásban bekövetkezett hőmérsékletemelkedéstől 
függő mértékben csökken, majd tovább csökken vagy 

emelkedik attól függően, hogy ébrenlét, vagy alvás 

követi.
A nappali és éjszakai változások különbségei az al
vás-ébrenléti epizódok hosszainak napszaki változá
sával magyarázhatók, mindemellett az éjszakai hőmér-
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séklet-változások mértéke nagyobb.
3. / Az alváa-ébrenléti aktivitáat kisérő hőmérsék- 

let-változások iránya független a cirkadián ritmus
tól.

4. / A nappal utolsó 4 órájában fokozottabb a hőmér
sékletemelkedés, az éjszaka utolsó órájában viszont 

fokozottabb a hőmérsékletcsökkenés mint azt az alvás- 

stádiumok gyakorisága indokolná.
5. / A hőmérséklet változását stádiumonként vizsgálva 

a nappali agyhőmérséklet változásokért döntően a las
sú hullámú alvás és a paradox alvás felelős, az ébren
lét kezdetekor jelentkező nagyfokú hőmérsékletemelke
dést az elalvás előtti hőmérsékletcsökkenés kompen
zálja. Éjszaka az ébrenlét hőmérsékletemelő hatása 

nagyobb. A testhőmérsékletnél mind a NREM fázis hő
mérsékletcsökkentő, mind a RÉM fázis hőmérsékletemelő 

hatása kisebb.
6. / Az agy- és testhőmérsékletek alakulása korrelál. 

Jelentékenyebb különbség csupán a RÉM alvás alatt ta
pasztalható. Valószinű, hogy a hőmérséklet csökkenő 

szakaszaiban a testhőmérséklet változása megelőzi az 

agyhőmérséklet változásait, mig a felébredést követő 

hőmérsékletemelkedésben az agyhőmérséklet jár előbb. 
Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy feltártuk az 

alvás-ébrenléti aktivitás és a test- és agyhőmérsékle-
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tek összefüggéseit CPY patkányokon. Eredményeink 

összhangban állnak a nemzetközi kutatások irodalmi 
adataival. Jól mérhető adataink alapot nyújtanak 

az alvás-ébrenléti aktivitás és hőmérséklet kapcso
latának, valamint az ezzel kapcsolatos hőszabályozá
si mechanizmusok további vizsgálatához.
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