
Ь 5/104

Akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciálok

modellezése számítógépes szimulációval

Krajcsó Tibor

19 9 1





TARTftLOMJEGYZgK

11. Bevezetés

32. A kutatómunka célkitűzései

43. Irodalmi áttekintés

43.1 A model 1-módszer elméleti háttere

( akusztikusán kiváltott 
kutatásának történeti

3.2 A modellezett jelenség 
agytörzsi potenciálok ) 
áttekintése ........................... 19

284. Modellezés

28A modellezés célszerűségének felvetése4.1

324.2 A model 1-reláció felállítása

4.3 A számitógépes szimuláció mint a modell tanulmá
nyozásának eszköze ..................................................................... 38

405. Számítógépes szimuláció

40Szimuláció a legegyszerűbb modellel5.1

A fiziológiai struktúrát is figyelembe vevő model 
szimulációja ................. ...................................................... ..

5.2
45

5.3 A zajtényezöt is figyelembe vevő modell szimulá
ciója ............................. .. . . .......................................................... .. . 51

5.4 Szimuláció a kétoldali generátorkapcsolatokat is 
figyelembe vevő teljes modellel ....................................... 53

6. A model 1-módszerrel szerzett új ismeretek értelmezése 59

6.1 A szinaptikus kapcsolat gyengülésének hatása 
(generátorhely kiesés) a BAEP hullámokra ................. 60

6.2 Az ingerületvezetö idegrostban az axonszám csök
kenés hatása a BAEP hullámokra ......................................... 62

6.3 Az ingervezetési idő megváltozásának hatása a 
BAEP hullámokra ........................................................................... 64

677. Megbeszélés

698. összefoglalás

729. Irodalomjegyzék



BevЛ. _

Az emberi civilizáció kialakulásának hajnalán az

öntudatra ébredő ember bizonyára az elsők között tette fel

azt a kérdést, amely saját megismerő tudatára vonatkozik.

Hogyan működik az emberi agy? A kérdés megválaszolása az

emberi civilizáció fejlődése, a gondolkozás tökéletesedése,

a tudományos megismerés kialakulása és fejlődése során

mindvégig a középpontban maradt és aktualitásából azóta sem

vesztett. A minden részletet pontosan leíró válasz azért

várat magára mert az emberi agy bizonyára a legbonyolultabb

képződménye jelenleg ismert világunknak.

Az agyműködés megismerését minden történelmi kor a saját

eszközökkeltudományos módszereinek megfelelő specifikus

kisérelte meg. Korunkban, az emberi civilizáció eddigi

fejlődésének legutóbbi fázisát képviselő technikai kultúra

körülményei között az agykutatások egyik leghatékonyabb

eszköze olyan logikai kibernetikai berendezésekgépek,

gondolkozásmega 1kotása amelyek alkalmasak egyesa

egyes részterületeinekvonatkozásainak, emberi agyaz

szimulálására. A mesterséges intelligenciautánzására,

kutatás és az agykutatás olyan tudományterületek amelyek

bármelyikében elért eredmény előmozdítja a másik terület

fejlődését. Ma már széleskörben közismertek és elterjedtek

azok a számítástechnikai eszközök, amellyel az emberi agy

teljesítményét bizonyos részleteiben például az aritmetikai

műveletvégzés sebességében vagy az információ tárolóképesség
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nagyságában sokszorosan fölülmúlják. Az emberi intelligencia

olyan lényeges területei, mint a beszéd, az alakfelismerés,

szimulálásánakkövetkeztetésekelvont logikaiaz

lehetőségéhez évekkel ezelőtt fűzött remények azonban nem

igazolódtak be. Ügy tűnik, hogy a logikai eszközök ma ismert

és általánosan használt rendszerével, a félvezető alapú

fölépítettáramkörökbőlintegráltelektronikus

emberi agyatszámítástechnikai eszközökkel magaaz a

teljességében, minden részletének megnyilvánulásával együtt

szimulálni nem lehetséges.

A számítógépes szimuláció hatékony és eredményes lehet

azonban az agyműködés egyes részterületeinek pontosabb

megismerésében. Az általunk tanulmányozott jelenség, az

akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciálok vizsgálata az

agy funkcionális működésének kutatása mellett az orvosi

к 1inikai gyakorlatban is ma már egyre elterjedtebben

alkalmazott módszer az akusztikus idegpálya és az agytörzs

vizsgálatára. A jelenség tanulmányozását matematikai modell

felállításával al kalmassá számítógépestesszük a

szimulációra. A szimulációs modellvizsgálat eredményeit

összevetjük valóságosan mért, humán kiváltott potenciál

vizsgálatok eredményeivel.
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2 _ A

Az értekezés alapvető célja az akusztikusán kiváltott

Ismereteinkettanulmányozása.agytörzsi potenciálok a

jelenségről model 1-módszer alkalmazásával szerezzük amikoris

a jelenséget nem közvetlenül tanulmányozzuk hanem indirekt

módon, az eredeti jelenséggel meghatározott megfelelési

viszonyban levő másik jelenséget, a modellt tanulmányozzuk.

A modellt matematikai formalizmus alkalmazásával állítjuk

fel és tanulmányozását számítógépes szimulációval végezzük.

További célunk, hogy az akusztikusán kiváltott agytörzsi

valóságosjátszópotenciálok keletkezésében szerepet

agystruktúra lényeges vonásait, a jelenség lefolyásának

felállított modell helyesenmeghatározó összetevőit a

tükrözze vissza. Mind a modellalkotást mind a számítógépes

szimu1ációt fázisban végezzük el . A legnagyobbtöbb

mértékben leegyszerűsített, csak legalapvetőbba

összetevőket tartalmazó modellből kiindulva a valóságos

fiziológiai struktúrát és a mérések során mindig föllépő

zajt is figyelembe vevő modellig.

Végső célunk, hogy a felállított modell és a modell

igazságáróltanulmányozásával kapott új ismeretek

meggyőződjünk. Ezen cél elérésére a megalkotott modell

működtetésével szimulálunk olyan mérési eredményeket amelyek

valóságos megfelelőit humán vizsgálattal kaptuk. Összevetjük

va1ósággal vizsgálatok szimulációval kapottolyana

agytörzsi struk túramegfelelőit is amelyeknél az

elváltozásai ismertek.
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I г~ос1а1 1 mi3 _

3.1 A model1-módszer elméleti háttere

Korunk tudománya a tudományos ismeretek gyarapítása

során a valóság egyre újabb és újabb területeire hatol be.

Az új kutatási területek sokszor bonyolultságuk, (pl. élő

szervezetek) méretük, (pl. az elemi részecskék világa vagy

másik végletként a mákrokozmosz) vagy egyéb ok miatt a

közvetlen vizsgálódás számára elérhetetlenek. Elsősorban

tudományoskutatási területek igénye vezetett aezen

megismerés közvetett formájának a modell módszernek az

utóbbi időben tapasztalható hatalmas iramú fejlődéséhez és

rendkívül széleskörű elterjedéséhez.

közvetettA model 1 módszer a tudományos megismerés

formája, amikor nem a kutatás tárgyát képező jelenséget vagy

objektumot vele meghatározott megfelelésihanem egy

viszonyban lévő, többnyire szoros hasonlóságot mutató másik

jelenséget vagy objektumot a modellt tanulmányozzuk. A

modell tanulmányozásának a célja új ismeretek szerzése de

természetesen nem a modellről hanem a kutatás eredeti

tárgyáról. A modellel szerzett új ismereteket tehát át kell

vinni a kutatás eredeti tárgyára. Az ismeret átvitelnek

szigorú szabályok szerint kell történnie, hogy a megszerzett

új ismeret ne torzuljon.
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A modell módszer története

A modell módszer mint a tudományos megismerés egy

formája csak az utóbbi évszázadban vált egzakt tudományos

módszerré. A valóság megismerésének hasonlóságon alapuló

közvetett formája azonban az új ismeretek szerzésének

legösztönösebb és legrégebben használt módszere, mind az

emberiségfejlfídésében, mindindividuálisegyén az

történelmi fejlődése folyamán.

Közismert tapasztalat, hogy ha a gyermek egy mondatban

számára ismeretlen szót hall és nincs módja a szó jelentését

megkérdezni, akkor az ismeretlen szót egy általa ismert

hasonló hangzásúval helyettesíti még akkor is, ha az

jelentése miatt nem illik a mondatkörnyezetbe.

Az emberiség történelmének kezdetén a kialakuló emberi

társadalom az ismeretlen jelenségeket már ismert hasonló

jelenségekből kiindulva próbálta értelmezni. Az ismert

jelenségre elképzeléseket éppenhason 1ó vonatkozó a

felfedezést jelentő új ismerettel kellett kiegészíteni az

ismeretlen megmagyarázása céljából. Ha a felfedezésre nem

sikerült rájönni az ismert jelenségre vonatkozó ismereteket

torzítani kellett. Az ismeretek szélsőséges torzításainak

történelem korai időszakában kialakulttekinthetők a

hiedelmek és mítoszok.

felfedezhetők aAz ókori görög tudósok munkáiban már

modell módszer mai értelemben vett csírái. Démokrítosz

is kiindulásáulmodern atommodel 1eknekatommodel 1 je a
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Euklidesz geometriaiszolgált, hasonlóságról alkotott

elmélete pedig ma is része a matematikának.

A középkorban és az újkorban a modellezés tudományának

kialakulásában legnagyobb szerepet a klasszikus fizika

j átszotta. GaIliiei például tanainak hirdetésében nagy

sikerrel alkalmazta a gondolatkísérletet, (pl. a relativitás

elvének szemléltetésére az egyenletesen mozgó hajókabinban)

amely egy anyagi objektum eszmei modelljének tekinthető. A

gondolatkísériet gondolatok mozgásának formájábana

eszmeileg reprodukál egy elvileg lehetséges, a tudományos

törvényekkel és tényekkel összhangban álló reális

kísérletet.

A legutóbbi időkben a modell módszer fejlődéséhez

legnagyobb mértékben a kibernetika és a rendszerelmélet

kialakulása és fejlődése járult hozzá. Ezek a tudományok a

jelenségek és objektumok vizsgálata során elvonatkoztatnak

azok konkrét megjelenési formájától és a bennük rejlő belső

törvényszerűségeket, a jelenségek belső logikáját emelik ki.

Ez a gondolatmenet nagyon lényeges szerepet játszik a modell

módszerben is, mivel a modell általában leegyszerűsített, de

a kutatás tárgyának lényeges vomásait kiemelő, azt anyagilag

reprodukáló vagy eszmeileg visszatükröző rendszer.

A modell fogalmának meghatározása

A modell és modellezés terminusok éppen a modell módszer

következtébenáltalános és széleskörű elterjedése a
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tudományos modellezés általános megfogalmazásától eltérően

szőkébb, esetleg félreértelmezett, hétköznapivagy

értelemben is használatosak. Ezek az értelmezések általában

kiragadják a modellek egyes konkrét formáját, funkcióját,

valamely lényeges tulajdonságát vagy éppen ellenkezőleg túl

tág értelemben modellezést azonosítják magáva1a a

tudományos megismeréssel az eszmei képmással.

Nézzünk néhány példát model 1 terminus olyana

értelmezésére amely eltér az általunk használt tudományos

meghatározástól.

A modellt sokszor azonosítják a makettel amennyiben egy

tárgy méretarányos kicsinyített, esetleg nagyított mását,

kópiáját értik alatta (hajómodell, egy épület makettje).

Ebben az esetben a modell általános fogalmát azonosítják a

modellek egy speciális formájával a geometriai modellel.

A mindennapi életben gyakran nevezik modellnek dolgok

valamely osztályának (pl. termékek, árucikkek) idealizált

vagy tipizált megjelenési formáját, prototípusát (pl. ruha,

cipő model 1). Ez értelmezés ellentétes miaz a

meghatározásunkkal, mert a modell nem azon dolgoknak a

reprezentánsa amelynek maga is tagja, hanem egy másik

osztály képviseletében lép fel.

Gyakran modellnek nevezik egy jelenség matematikai vagy

más absztrakt je1 rendszerre1 történő formális leírását (pl.

egy jelenség matematikai modellje differenciálegyenletek

formájában). Egy jelenség matematikai leírása önmagában nem

tölt be modell funkciót. Modellé akkor válik, ha a jelenség



helyetteseként ö maga válik a vizsgálat tárgyává azon

célból, hogy új ismereteket szolgáltasson az általa leírt

jelenségről.

valóságos jelenséget vagy objektumotIdőnként egy

neveznek egy elmélet vagy elképzelés modelljének. Ezt a

felfogást is el kell utasítanunk hiszen elméletegy

interpretációja nem csak az elmélet tanulmányozása, hanem

céllal is létrejöhet (pl. oktatási demonstráció) egymás

elképzelés vagy terv megvalósítása pedig maga a gyártási

folyamat melynek csak a legritkább esetben célja a terv

tanú 1mánуozása.

Végezetül nem fogadhatjuk el a modell terminus túl

széleskörű értelmezését sem, amely a modellt azonosítja az

eszmei képmással a modellezést pedig magával a tudományos

megismeréssel. Ez a túl bő értelmezés elmosná a modell

terminus specifikumait.

ft továbbiakban a modell meghatározásaként azt fogadjuk

megismerés objektumát anyagilagel , hogy model 1a a

reprodukáló vagy eszmeileg visszatükröző, azzal objektív, a

kutató által ismert megfelelési viszonyban lévő, a kutatási

folyamatban azt helyettesítő anyagi vagy eszmei rendszer.

amelynek tanulmányozása új információ megszerzését teszi

lehetővé magáról a megismerés eredeti objektumáról, ft modell

amelynekeszközemegismerésénektehát obj ek tűmaz

objektum megismeréséneklegfontosabb funkciója azaz

elősegítése.
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A modellezés pedig a tudományos megismerésnek olyan

módszere amelynek során az objektum tanulmányozása egy

ismertmásik. vele meghatározott és kutató általa

megfelelési viszonyban lévő anyagi vagy eszmei objektum

kutatása útján valósul meg. A modellezés tehát olyan

tudományos módszer. eljárás amelynek során a megismerés

tárgyát modellje segítségével tanulmányozzuk.

A modell tulajdonságai

legfontosabb tulajdonsága az a megfelelésiA modell

viszony, amely a modellezett jelenség vagy objektum és a

modell között van. Ezt a kapcsolatot modell relációnak

nevezzük. A modell csak úgy képes az objektum megismerését

szolgálni ha rendelkezik obj ek tumnak kutatásaz a

szempontjából lényeges tulajdonságaival. A modell reláció

másfelöl nem lehet azonosság hiszen akkor a modell éppolyan

eredetialkalmatlan lenne tanulmányozásra, mint aza

objektum. A modell és objektum közötti különbségeknek ezért

a kutatás szempontjából lényegtelen tulajdonságokban és

azokban kell lennie amely tulajdonságok alkalmatlanná tették

az eredeti objektumot a közvetlen tanulmányozásra.

A modell általában egyszerűbb a modellezett objektumnál

vagy jelenségnél ezáltal elősegíti az objektum vagy jelenség

tiszta formában történő tanulmányozását.
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A modell rendelkezzen azzal a lehetőséggel, hogy új

ismeretet szolgáltasson a modellezett objektumról, ezért azt

anyagilag reprodukálja vagy gondolatilag visszatükrözze.

A modell általában ismertebb az objektumnál. Ez a

tulajdonság elősegíti megszerzendő ismeretlen tudása

visszavezetését az ismertre.

A modellnek lehetővé kell tenni a tanulmányozása révén

megszerzett ismeret átvitelét az objektumra, ezért fontos az

is hogy a modell reláció a kutató által ismert legyen.

A modellezés folyamata

1 . A model 1ezés szükségességének vagy célszerűségének

felvetődése

Mivel a modern tudományos kutatás a valóság egyre újabb

és újabb szféráiba hatol be a tudományos megismerési

folyamatban egyre többször találja a kutató szembe magát

olyan helyzettel, amikor a kutatás tárgyának közvetlen

tanulmányozása nem lehetséges vagy nem célszerű. Tekintsük

át azokat legjellemzőbb szituációkat, amelyben aa

modellezés szükségessége vagy célszerűsége felmerül.

A kutatás tárgya túl bonyolult, túl komplex a közvetlen

tanulmányozás céljára. Ez eset jellemző élőaz az

szervezetek és életjelenségek tanulmányozásakor. Aaz

komplex folyamat egyszerűsítése tanulmányozás céljából

gyakran modellalkotással valósul meg.
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A kutatás tárgyának méretei olymértékben eltérnek a

szokásos emberi méretektől (pl. a miкrorészecskék világa

vagy a makrokozmosz), hogy a közvetlen megfigyelés nem

lehetséges. A tanulmányozandó anyag esetleg jelenlegi

ismereteink szerint az ember számára még műszerekkel sem

érzékelhető (pl. atommag egyes elemi részecskéi). Ilyen

esetekben nincs is más lehetőség a kutatásra csak az

objektum modellezése.

A közvetlen kisérletezés megzavarná a tanulmányozandó

jelenség természetes lefolyását. Ez a helyzet gyakran áll

elő társadalmi folyamatok gazdasági jelenségekvagy

tanulmányozása során.

A modellezést szükségessé tehetik a humanizmus elvéből

fakadó követelmények amikor is a közvetlen kisérletezés vagy

a kutatás tárgyára vagy a kutatóra veszélyes (pl - az

élőlényeken végzendő kisérletek tilalma, tűi magas vagy túl

mély hőmérsékletek kutatása, káros, mérgező anyagok,

rádióaktív sugárzás tanulmányozása, űrkutatás)

A hétköznapi szóhasználatban is értelmezett modellezés

(makettkészítés) válik szükségessé ha a kutatás tárgya

valóságosan nem létező objektum pl. egy tervezett építmény

vagy berendezés.

Végezetül de tendenciájában 1eggyorsabban fejlődő

területe a modell módszer alkalmazásának az az eset, amikor

a reális kisérlet is elvégezhető lenne, de gazdaságossági

megfontolások miatt célszerűbb a modellezést választani.

Kü1önösen térj ed valamely objektum folyamatvagy
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számitógépprogrammal történő modellezése mert az általában

gyorsabban és többnyire lényegesen olcsóbban szolgáltatja a

keresett információkat mint a reálisan elvégzett kisérlet.

2. A modell elméleti előkészítése

Ámbár a modellt éppen a modellezendő objektum ismeretlen

sajátosságainak a megismerése céljából hozzuk létre a

kutatás tárgya mégsem abszolút ismeretlenként áll a kutató

előtt. Bizonyos tulajdonságai, összefüggései már ismertek

előző megfigyelés, kisérlet, tudományos vizsgálatból éppen

azokból amelyek során felvetődött a modellezés szükségessége

vagy célszerűsége. össze kell tehát gyűjteni azokat az

ismereteket amelyek lehetővé teszik a modell kiválasztását

Fontos lépés tanulmányoznimega1kotását. azonvagy

jelenségek és objektumok körét amelyek modellként jöhetnek

szóba. Ezek általában az objektumnál egyszerűbb és ismertebb

jelenségek köréből kerülnek ki.

3. Modellalkotás vagy model 1 kiválasztás

model 1 relációA modellalkotás tulajdonképpen a

írni azt a megfelelésile kellfelállítása. Pontosan

között fönnáll. Aviszonyt, amely az objektum és a modell

alábbimegalkotandó modellnek elégíteniki kell az

fel tételeket.

Rendelkezzen az objektum azon tulajdonságaival, amelynek

megismerése a kutatás célja
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El kell térnie az objektum azon tulajdonságaiban amelyek

megnehezítik vagy lehetetlenné teszik az eredeti objektum

tanulmányozását

A model 1 és objektum közös tulajdonságainakaz

lényegesnek kell lenniük

A modellnek egyszerűbbnek és ismertebbnek kell lennie az

objektumnál

Lehetővé kell tennie ismeretek átvitelétaz az

objektumra

4. A modell tanulmányozása

A modell mint, az objektum helyettese a modellezés ezen

szakaszában a kutatás közvetlen tárgya. A modell vizsgálata

a tudományos kutatás általános módszereivel történik. Ezek a

megfigyelés, leírás, mérés, va1óságos kísérlet,

gondolatkísérlet, hipotézis, absztrahálás, idealizáció,

logikai következtetések, stb. A modell azonban nem önmagában

érdekli a kutatót hanem csak annyiban, mint az objektum

helyettese. Ebből egyrészt az következik, hogy a modell

tanú1mányozásának irányát obj ek tűm tu1ajdonságaiaz

határozzák másrészt a modellezés csak akkor leszmeg ,

eredményes ha a megszerzett ismeret az objektumra is

vonatkozik.

5. Ismeret átvitel a megismerés objektumára

Mivel a modellezés végső célja nem a modell hanem a

kutatás eredeti tárgyának a megismerése, ezért a modell
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tanulmányozásával nyert ismereteket át kell vinni a

modellről az objektumra. Az ismeret átvitelét a kutató által

ismert modell reláció alapján kell megtenni és közben a

következtetések során olyan szigorú logikai eszközöket kell

használni, hogy az új ismeret az objektumra vonatkozóan is

meggyőzően igaz maradjon.

6. Az új ismeret ellenőrzése és igazolása

A modell módszerrel szerzett és az objektumra átvitt új

ismeretek igazságáról több független módszer alkalmazásával

kell meggyőződni. A legalapvetőbbek az alábbiak:

Az ismeret átvitel ellenőrzése. Amennyiben az ismeret

átvitelénél olyan szigorú logikai eszközöket alkalmaztunk

amely biztosítja azt, igaz premisszákból kiindulvahogy

meggyőzően igaz következtetéseket kapunk (pl. a dedukció)

akkor az ismeret átvitel során az ismeretek nem torzulnak és

nemcsak a modellre hanem az objektumra vonatkozóan is

szükségszerűen igazak maradnak.

Az új ismeretek összevetése az objektumról korábban

nyert tényekkel. Ha összevetés során ellentmondáshoz jutunk

akkor a modell alkalmatlannak bizonyul és elvetik vagy

jelentősen módosítják.

Az új ismeret összevetése az objektumra vonatkozó,

tudományosan már igazolt törvényekkel és elvekkel. A már

igazolt tudományos törvényekkel és elvekkel való összhang az

új ismeret megerősítését szolgálja. Az összhang hiánya nem
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jelenti azt hogy az új ismeret tévesfel tétlen vagy

pontatlan, kisszámú de annál lényegesebb az az eset amikor

az ellentmondásnak látszó új ismeret jelenti az új törvény

felfedezését és bebizonyítható, hogy a régi ismeret volt a

téves vagy kevésbé pontos. Az új ismeret megerősítését

jelenti az is, ha összhangban áll a tudományok alapját

képező általános elvekkel és egyetemes törvényszerűségekkel.

Amennyiben lehetséges a modellel szerzett új ismereteket

az objektumon gyakorlati kisérlettel kell igazolni. Az

ismeret megerősítését szolgálja ha belőle olyan

előrebecsléseket, jóslásokat, következtetéseket lehet az

objektumra tenni, ami az objektumon közvetlen kisérlettel

igazolható.

7. Az új ismeret beépítése a tudományos elmélet rendszerébe

A modellezés folyamata végleg lezárul, ha a

modellezéssel kapott, az objektumra átvitt és az előbb

felsorolt módszerekkel kellően igazolt új ismeret beépül az

objektumra vonatkozó tudományos elméletbe. Ez azonban nem

jelenti az objektum kutatásának lezárulását. Az egyrészt

tovább folytatható az objektum közvetlen tanulmányozásával

amelyet esetleg éppen a modellezéssel kapott új ismeret tesz

lehetővé, vagy az objektum magasabb szintű modellezésével.

Erre akkor objektum közvetlenkerül hét hasor, az

tanulmányozását gátló tényezők nem hárultak el, de az új

ismeret birtokában a modellt tökéletesíteni lehet vagy az
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objektum lényegét pontosabban visszatükröző modellt lehet

építeni.

A modell és az objektum viszonya

A modellezés sikerének záloga a modell és az objektum

viszonyának a modell relációnak a célszerű és helyes

felállítása. A modell relációra nem az azonosság, hanem a

hasonlóság jellemző. A hasonlóság egyszerűbb esetekben

kifejeződhet a formák geometriai hasonlóságában, a fizikai

folyamatokat leírótörvények invarianciájában avagy

matematikai egyenletek azonosságában. A hasonlóság erősebb

formái az analógia, a homomorfia és az izomorfia.

Analógia a hasonlóságnak az a formája, ha két rendszer

rendszerekelemek közötti viszonyai (ae 1 emei , az

struktúrája), vagy az elemek funkciói között hasonlóság áll

fenn .

Homomorfia a modell és objektum közötti megfelelésnek

egy erősebb formája. Homomorfiáról beszélünk, ha az egyik

rendszer egyértelműen leképezhető a másikba, vagyis az egyik

rendszer egy eleme hozzárendelhető a másik rendszerben egy

és csakis egy elemhez, továbbá az egyik rendszerben az

elemek között ugyanolyan viszony áll fenn mint a másik

rendszerben a hozzájuk rendelt elemek között. A homomorfia

reflexiv és tranzitív, azaz az egyik rendszer tulajdonságait

átviszi a másikba.
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Izomorfia a megfelelés legerősebb formája. Ebben az

esetben a két rendszer kölcsönösen egyértelmüem leképezhető

közöttiegymásba. A rendszer elemeinek és elemekaz

viszonynak az egymáshoz rendelése szimmetrikus. Amennyiben a

modell reláció izomorfia a modellel szerzett új ismeretek

megbízhatósága az objektumra vonatkozóan is igen nagy, mert

a modellben mintegy reprodukálódik az objektum struktúrája.

A modell módszerrel szerzett új ismeretek igazsága

Az igazság kérdése a modellezéssel kapcsolatban két

vonatkozásban merül föl.

A modell igazsága. Van olyan nézet, hogy a modellel

kapcsolatban az igazság kérdése nem merülhet föl, mivel az

csupán a megismerés eszköze s mint ilyen az nem lehet igaz

vagy hamis, hanem csak alkalmas vagy alkalmatlan eszköz a

megismerési cél elérésére. Mi ezzel ellentétben azt a

nézetet fogadjuk el, hogy a modell igazságának a mértékeként

a modell és az objektum megfelelése a modell reláció

szolgál, mivel a modell lényegi sajátossága, hogy az

gondolati1agreprodukál jaobj ek tumot anyagi1ag vagy

visszatükrözze s ezért céljának csak akkor felelhet meg ha

(ál tálábanállhasonlóságbanobj ektummal szorosaz

homomorfia vagy izomorfia áll fenn).

Sokkal lényegesebb a modellel szerzett új ismeretek

igazságának a kérdése annak eldöntése, hogy a modellezéssel

szerzett új ismeretek az objektumra vonatkoztatva mikor
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adnak szükségszerűen igaz és mikor csak valószínűen igaz

megválaszolásához elsősorbanismereteket. A kérdés a

model 1relációt kell megvizsgálni és azokat logikaia

ismeretétviteleszközöket amellyekkel megvalósul az a

modellről az objektumra. Ha a modell reláció analógia és az

ismeret átvitel analógikus következtetés a kapott ismeret

csak valószínűen igaz mivel az objektum a modellben is

szereplő analógiákon kívül még sok egyéb lényeges

a model 1tulajdonággal is rendelkezhet. Megái lapíthatók

relációra és az ismeretátvite1 re azonban olyan feltételek

(többnyire szigorú logikai következtetési szabályok) amelyek

fennállása esetén a modellel szerzett és az objektumra

ismeret szükségszerűen igaz lesz. Ha az ismeretátvitt

átvitel dedukció (pl. egy elmélet interpretációs modellje)

az átvitt ismeret nem más, mint egy axiómákból levezetett

logikai kövekteztetés így szükségszerűen igaz. Ha a modell

reláció izomorfia a kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés

model lel obj ek tumramiatt kapott ismereteka az

vonatkoztatva is szükségszerűen igazak. Ha a modellt és az

objektumot azonos matematikai formalizmus Írja le azon

tulajdonságok vonatkozásában amelyeket e közös formalizmus

ír le szintén szükségszerűen igaz ismereteket nyerhetünk.

fel tételeketszigorúAmennyiben lehet azokat anem

szükségszerűen igazfelállí tani amelyek biztosítj ák a

ismereteket, akkor a modellel kapott és az objektumra átvitt

ismeretek igazságáról az előzőekben ismertetett módszerekkel

meg kell győződni (az új ismeretek összevetése az objektumra
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vonatkozó tényekkel, általános tudományos törvényekkel és

elvekkel, új- ismeretek el 1enörzése közvetlenaz

kísérlettel).

3.2 A modellezett jelenség (akusztikusán kiváltott agytörzsi

potenciálok) kutatásának történeti áttekintése

Amikor Einthoven a századfordulón húros galvanométerével

először vezetett el elektromos jelet, EKG-t az emberi test

felszínéről valószínűleg nem is sejtette, hogy nem egy

alkalmi, rövid életű felfedezésről van szó, hanem útjára

indít egy nagyon általános, mindmáig az orvosi diagnosztika

élvonalában levő vizsgálati módszert és kutatási területet.

A testfelszínen mért elektromos jelekből, azok változásaiból

következtetni a szervezet belső működésére merőben új

lehetőséget jelentett akkor s a vizsgálati módszer máig is

az egyik legáltalánosabban használt és egyik leghatékonyabb

diagnosztikai eljárás. Jelentőségét még a legutóbbi időkben

elterjedő képalkotó diagnosztikai eljárások, a különböző

típusú ultrahang computertomográfokkészülékek vagy a

megjelenése sem csökkentette, mert míg ezek elsősorban a

szervezet struktúrális vizsgálatának legalkalmasabba

eszközei, addig testfelszini potenciálok vizsgálataa

elsősorban a szervezet működésének diagnosztikáj ában a

legeredményesebb. A vizsgálat noninvazív jellege hozzájárult

széleskörű elterjedéséhez, s ez fontos szerepet játszik
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abban is, hogy a huszadik század végén sem került a

túlhaladott orvostechnikák közé, sőt számítógépeka

megjelenésével a testfelszini potenciálok vizsgálata új

lendületet kapott.

Gálvani nevezetes (elektromos feszültség hatására

összehúzódó békacomb) kisérlete óta nyilvánvaló az élő anyag

és az elektromosság közötti kapcsolat. Ma már tudjuk, hogy a

szervezetben lejátszódó összes életfolyamat, minden

biológiai és kémiai változás kölcsönös összefüggésben áll a

belsőszervezet elektromos potenciál terének

megváltozásával. A potenciál változások különböző

életfolyamatok el indítói és fordítva különbözőa

életjelenségek belső elektromos potenciáltér változást

keltenek, potenciál generátorok. Mivel élőaz anyag

elektromosan vezető a potenciálváltozások akár egy sejtből,

egy szövetből vagy egy szervből indulnak ki sosem maradnak

helyiek. A különböző belső potenciál generátorok egymást

módosítva szervezetben szétterjednek és elérika a

testfelszint. Ha figyelembe vesszük szervezetekaz élő

bonyolultságát és azt a tényt hogy az élő test nagymértékben

inhomogén és anizotróp vezető, annak aelképzelhetjük

kapcsolatnak bonyolultságát amely a test belsejébena

végbemenő belső potenciálváltozás és annak

tovatérjedéseképpen mérhető felületitestfélszinéna

potenciálváltozás között fönnáll. Elmondhatjuk ugyan, hogy

az élő test bármely belső pontjában keletkező potenciáltér

testfelszin minden pontjáig elterjed ésváltozás a
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elméletileg bármelyik felszini ponton regisztrálható a

gyakorlati diagnosztikában még mai legmodernebba

számítógépes elektronikai technika alkalmazása mellett is

csak a legdominánsabb kapcsolatok használhatók.

Ennek megfelelően a testfelszini potenciálok vizsgálatát

történeti sorrendben előszűr szívműködésa

diagnosztikájában, az elektrokardiológiában alkalmazták. Az

érrendszer benne lévő amelyvérrel, elektromosana

viszonylag jó vezető, a szív és a testfelszín között egy

kiterjedt és stabil kapcsolatot létesít. Ennek a domináns

kapcsolatnak tudható be, hogy az EKG jel még a szívtől

távoli végtagok felszínén mérve is a maga néhány millivoltos

nagyságává1 legnagyobb felszini potenciál. Enneka

köszönhető, hogy az EKG jel már az elektronikus erősítők

megjelenése előtt is galvanométerrel regisztrálható volt.

A testfelszini potenciálok mérésén alapuló

diagnosztikának kialakulása óta súlyponti problémája a

diagnosztikai értékű hasznos jel EKG jel)(pl . az

elkülönítése vagy inkább kiemelése a testfelszínen mindenhol

mérhető elektromos és egyéb biológiai eredetű zajoktól. Az

elektromos zajokat a test vezető közege mint antenna szedi

össze a környezetünkben mindenhol jelenlevő elektromágneses

hullámok teréből. Biológiai eredetű zajoknak azokat a

felszini potenciálokat tekintjük, amelyek nem a vizsgált

jelenségből (pl. EKG vizsgálatnál szívműködésből)nem a

más fiziológiaihanem a szervezet más helyéről vagy

által keltett felületitevékenységéből (pl. izommozgás
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potenciálok) erednek és a testben mint minden irányú

vizsgálttérfogati vezetőben tovaterjedve eljutnak a

felszini pontig, az ott mérhető hasznos jelhez hozzáadódva

azt zavarják vagy esetleg elfedik. Az elektronikus erősítők

megjelenése és napjainkban is folytatódó tökéletesítése,

később a számítógépek megjelenésével a mérési metodika

elérését tettejobb jel zaj viszonyfejlödése egyre

lehetővé, egyre kisebb amplitúdójú testfelszini potenciálok

váltak detektá1 hatóvá és regisztrá1 hatóvá.

haj asA fejlődés következő jelentős eredménye a

fejbőrről, a skalpról elvezetett felületi potenciál, az EEG

diagnosztika kialakulása volt. A módszer lehetővé tette az

idegrendszer és az agyműködés in vivo vizsgálatát amelyet

korábban az agy számára kitűnő védelmet nyújtó, de egyben a

кirekesz tő zártvizsgálódó fiziológust is telj esen

koponyacsont megakadályozott. Az EEG diagnosztika eddigi

mintegy félévszázados történelme során könyvtárnyi irodalom

keletkezett arról, hogy a skalpon mért felületi potenciálból

hogyan lehet visszakövetkeztetni az azt létrehozó, az agyban

felhalmozódott nagyszámúlej átszódó folyamatokra. A

tapasztalati összefüggés a gyakorlati diagnosztikában is

felhasználható eligazodást jelent a leletezö fiziológus

számára. Megmaradt viszont az EEG diagnosztika kialakulása

óta fennálló probléma, hogy hogyan lehetne a vizsgálatot

egzaktabbá tenni, csökkenteni a diagnosztika szubjektív és

valószínűségi jellegét, növelni a reprodukál hatóságot és

fokozni az érzékenységet. Az EEG jelek nagysága csupán

22



néhányszor tíz, esetenként csak néhány mikrovolt ezért a

megbízhatóbb és érzékenyebb diagnosztikát lehetővé tevő

diagnosztikai értékű hasznos jelek kiemelése a zajból az

elektronikus erősítők és szűrők tökéletesítésével tovább már

nem volt fokozható. A felmerült igények kielégítése csak egy

merőben új módszer a kiváltott potenciálok vizsgálatának

módszerével vált lehetővé.

A módszer kialakulásához nagymértékben hozzájárult a

századunkban kialakult és tudománnyá vált rendszerelmélet,

amelynek szemlélete szinte minden más tudományterületre is

rendszerelmélet alapgondolata szerintbehatolt. A egy

jelre adottrendszer tulajdonságai rendszer külsőa

Avizsgálhatók.válaszjelének analizá1ásáva1az

neurofiziológiában alkalmazott kiváltott potenciál vizsgálat

alapgondolata is ez. A perifériás és a központi idegrendszer

külsőaz a rendszer, amelynek tulajdonságait valamilyen

ingerre adott válaszának analizálása alapján elemezzük. A

idegrendszeri funkciónakkülső vizsgálandóinger a

megfelelően fény, hang, mechanikai mozgás, elektromos,

mágneses stb. inger esetleg valamilyen információ közlése

testfelületenválaszjel(kognitív inger) lehet. A a

perifériásregisztrált potenciál változás, ame1yet a

törzsidegrendszer vizsgálatánál végtagok vagy aa

felületéről a központi idegrendszer vizsgálatánál a hajas

fejbőrről, a skalpról vezetnek el. A skalpon a szervezet

teljes nyugalmi állapotában is jelentős felületi potenciál

mérhető. Ez nem más mint a spontán, nyugalmi EEG jel amely
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néhányszor tíz mikrovolt nagyságrendű. A külső inger

hatására az inger tipusának megfelelően az érzékszervtől az

agykéregig terjedő ingerületi afferens idegpálya mentén az

és feldolgozásában résztvevővezetésébeningerület

idegsejtekben akciós potenciál, az axonokon axonpotenciál ,

pontjaiban preszinaptikus ésátkapcsolódásiaxonokaz

posztszinaptikus potenciálok generá1ódnak. Ezek a különböző

generátorhelyeken keletkező kiváltott potenciálok azbelső

idegszövet és az extrace11u1 áris folyadék nagymértékben

inhomogén és anizotróp közegében mint térfogati vezetőben

eljutnak a fejbőr felszinéig. A terjedés közben az egyes

sejtek kiváltott potenciáljai egymást erősítve vagy éppen

gyengítve egymással összegződnek és a közegben jelentősen

kisebbcsillapodnak. A skalpon már csak 1 mikrovoltnál

amplitúdóval jelennek meg. Mivel ez az érték 10-szer némely

esetben százszor kisebb a spontán EEG jel amplitúdójánál és

a regisztrálást még az elektromos és a fiziológiai eredetű

felületi potenciálok) iszajok izommozgásból eredő( pl .

keletkezőzavarják az inger egyszeri alkalmazása esetén

lehet EEG-npotenciált áltaIábanкivá1tott aznem

A kiváltott potenciálok regisztrálhatóvá ésfelismerni.

feldolgozhatóvá tétele érdekében a szinkronizált átlagolás

technikájához kell folyamodni.

A szinkronizált átlagolás módszerének lényege, hogy a

külső ingert többször (esetenként több ezerszer) alkalmazzák

kiváltott válaszokatés az egyes ingerekre adott egyedi

összegzik. Az összegzés eredményeképpen a jelzaj viszony
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jelentősen javul, a kiváltott potenciál felismerhetővé

válik. A spontán EEG jel és a zaj összege nullához tart

mivel ezek a jelek nincsenek szinkronban a külső ingerrel,

míg a külső ingerrel szinkronban lévő kiváltott potenciálok

várható értékükhöz tart. Aösszege a saját, nem nulla

jelösszegzést a számítástechnikai eszközök megjelenése előtt

potenciált is tartalmazó, külső ingerhezкivá1totta

szinkronizált EEG görbeszakaszok egymásra rajzolásával vagy

egymásra fényképezésével végezték. A vékony vonalakkal

egymásra rajzolt görbék az egyes görbék véletlen ingadozása

és a bennük levő zaj miatt elmosódott vastag sáv képét

formálják ki. Az eredő sáv menete azonban a hasznos jelet

reprezentáló kiváltott potenciál helyén követi a kiváltott

potenciál alakját, mivel azon a helyen minden egyes görbe

tér ki. Ennél aszisztematikusan ugyan olyan irányban

technikánál a jelátlagolástrégebben alkalmazott vizuális

tulajdonképpen a látás kontúralkotó, lényegkiemelő képessége

végzi el. Manapság a jelátlagolást számítógép segítségével

végzik. Az EEG előerősítő kimenő feszültségét analóg-digitál
látalakítóval digitális adatsorrá alakítják, amely adatok a

mintavételezésAmemóriájába kerü1nek.számítógép

szinkronizálása céljából az ingerlő egység az alkalmazott

külső ingerrel egyidöben indítójelet ad a számítógépnek a

mintavételezés indítására. A jelátlagolás elvégzéséhez az

egyedi kiváltott válasz görbéket reprezentáló adatsorokat

csupán össze kell adni. Az eredő görbeátlag numerikusán vagy

grafikusan képernyőn vagy papíron megjeleníthető, s mivel
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adatsor formájában a számítógép memóriájában rendelkezésre

áll tetszőlegesen továbbfeldolgozható.

A kiváltott potenciálok sajátosságainak a leírása már

századunk negyvenes éveiben elkezdődött (Lorente de Nó

később részletesebb kimunkálásban Woodburry). Aza

akusztikusán kiváltott potenciálok közül kezdetben a nagyobb

amplitúdójú kérgi kiváltott potenciálokat ismerték fel. A

к isér 1etezőnek és vizsgálatinagyszámú technikaa

fejlődésének köszönhetően a kutatók felismertek nagyon kis

amplitúdójú de a kiváltott potenciálok korai szakaszában

(első 10 msec-ben) konzekvensen jelentkező hűllámokat.

Jewett (1970) állapította meg először, hogy ezek a hullámok

összefüggésben á 1 Inak a hal lórendszerrel és azszoros

akusztikus idegpályának főleg agytörzsben áthaladóaz

szakaszával. Intenzív kutatás indult a hullámok vizsgálatára

amelyet akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciáloknak

neveztek (BAEP) neveztek el. Megállapították, hogy ezek a

potenciálok konzekvensen kiválthatók, jól reproduká1 hatók,

kevésbé változnak tudatéberségi szinttel ésa

gyógyszerszedésre sem nagyon változnak (Stockard és mt.

1978). Idegpálya átmetszéses á11atkisér1etekke1 és jól

leírható megbetegedések alapj ánagy törzsi próbá1ták

megái lapítani regisztrál ható hét potenciál csúcsnaka

megfelelő bioelektromos generátorhelyeket. A témával

foglalkozó kutatók ma már egyetértenek abban, hogy az első

hét potenciá1 csúcsnak az alábbi generátorhelyek felelnek meg

az akusztikus idegpálya mentén.

26



1 Nervus akusztikusz

2 Coclear nuclearisz

3 Oliva superior

4 Lateral lemniscus

5 Inferior colliculus

6 Medial geniculate

7 Auditori cortex

Az akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciálok mérése

már általánosan elfogadott és használt módszerema a

belsöfül, akusztikus idegpálya és agytörzsaz az

vizsgálatának. A vizsgálat elvégzésének fel tételeit a

nemzetközi neurológiai szervezet ajánlásokban rögzíti. A

legjellemzőbb paraméterek:

az alkalmazott akusztikus inger 100 usec időtartamú,

90 dB erősségű négyszögimpulzus (click)

az EEG előerősítő sáváteresztő szűrése 70 Hz-3 KHz,

erősítése 100 ezer szeres

az inger ismétlése 10-12Hz, alkalmazott ingerszám 2000

Ezek a paraméterek természetesen csak jellemző paraméter

értekei vizsgálatnak, célirányosamelytőla egyes

vizsgálatnál el kell térni. Például, ha a vizsgálat célja az

objektiv hallásküszöb megállapítása akkor az alkalmazott

akusztikus inger erősségét változtatni kell.
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4_ Model1

4.1 A modellezés célszerűségének felvetése

Az akusztikusán кivá1tott agytörzsi potenciálok

vizsgálatának jelenleg általánosan elfogadott és használt

a jobb és baloldalimódszere processzusz mastoideuszró1

e1 vezetett (pozitív vertexhez viszonyított potenciál

differenciák) átlagolt idö-amplitúdó görbék morfológiai

elemzése. A leletezö fiziológus görbéken találhatóa

hullámok paramétereibö 1 (látencia és amplitúdó értékek)

következtet az akusztikus idegpálya és az agytörzs egyes

részeinek állapotára.

LA_PM LL_ras 
l.a 0.41 1.00
1. d 8.61 1.52
2. a 0.30 2.00 
Z.d 0.44 2.44 
3 .a 0.31 2.8b
3. d 0.61 3.45
4. a 8.31 3.97
4. d 0.71 4.65
5. a 0.58 5.18 
S.d 0.63 5.46

BLjís ROM 
1.00 0.55
1.56 0.59 
2.20 0.32 
2.60 0.43 
2.85 8.41
3.57 0.76 
4.25 0.40 
4.90 0.69 
5.22 8.59
5.58 0.63

A bal és jobboldali processzusz mastoideuszró1 
elvezetett átlagolt kiváltott potenciál görbék 
va1 amin t
amplitúdó paraméter értékei

első öt hullám látencia ésaz

Ekkor egy visszafelé következtetés történik az okozatról

az öt kiváltó okra. A leletezö orvos az átlagolt kiváltott

potenciál görbék hullámait vizsgálva állítja fel diagnózisát
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hullámokat létrehozó bioelektromos generátorhelyeka

á 11apotára vonatkozóan. A diagnózis felál 1ításakor

nyilvánvalóan döntö fontosságú, hogy a diagnosztizáló orvos

milyen kapcsolatot vesz figyelembe a kiváltott potenciál

hullámok és az őket létrehozó bioelektromos generátorok

között.

Ennek a meghatározó fontosságú kapcsolatnak (amely

tulajdonképpen a kiváltott potenciál hullámok értelmezését

jelenti) a vizsálata és pontos felderítése egyidős az

akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciálok felfedezésével.

A kapcsolat vizsgálata főleg humán esetekben jelentős

részletesebbnehézségek be ütközik. A kapcsolat

feltérképezéséhez in vívó körülmények között mikroelektródás

vizsgálattal kell mérni az egyes bioelektromos generátorok

által keltett helyi kiváltott potenciálokat. Erre csak akkor

adódik lehetőség, ha valamilyen egyéb ok miatt olyan

generátorhelyekoperáció szükséges, általamely a

hozzáférhetővé válnak. Mivel a generátorhelyek nagyon mélyen

az agytörzsben és közelében vannak, ez ritkán fordul elő. Az

ilyen jellegű műtétek éppen az említett agyi régiók mélysége

közbenmiatt olyan nagy és bonyolult operációk, hogy

kutatások végzése általában nem lehetséges. Ezen nehézségek

miatt a kiváltott potenciál hullámok értelmezésére és

eredetük részletesebb felderítésére vonatkozó kutatások más

irányban, két különböző módon folynak.

Az egyik lehetőség amelyet humán esetben alkalmaznak,

más diagnosztikai módszerekkel jólhogy ha olyan,
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behatárolt, betegségben szenvedő páciens BAEP vizsgálatát

végzik el akinél a betegségből eredően valamelyik, esetleg

több bioelektromos generátor nem működik. Az eredő kiváltott

potenciál görbén ilyenkor megfigyelhető, hogy milyen hatása

van a betegség miatt nem működő generátorhely kiesésének.

meg lehetősen bonyolultgenerátorokMivel egyesaz

helyileg létrejövőkapcsolatban vannak egymással és a

kiváltott potenciálok egymással összegződve továbbá a

mindenütt jelenlevő fiziológiai zajjal szuperponálódva érik

el a skalpot, a mérés helyét, elképzelhetjük ennek az

indirekt kutatási módszernek a nehézségeit és korlátáit. A

következtetéseketBAEP hullámok érteimezésére vonatkozó

mérésbö1, statisztikaiilyen módszerrel csak nagyszámú

módszerek alkalmazásával lehet tenni.

átmetszésesA másik lehetőség, ingerpálya

állatkisérletek végzése. Ebben az esetben az akusztikus

idegpályát fizikai elmetszéssel, elektromos úton, vagy más

Ezzelroncsolják.beavatkozással valamely pontj án

biztosítható, hogy csak a vizsgálni kívánt bioelektromos

generátor működjön. Az akusztikus idegpálya ingervezetése

esetleg a pálya valamely pontján felhalmozódó, vagy helyileg

alkalmazott gyógyszer adásával is gátolható. Az így

preparált kísérleti állaton elvégezve akusztikusánaz

agytörzsi potenciál vizsgálatot nagyon jólкivá1tott

definiált kapcsolat állapítható meg az egyes generátorhelyek

működése és az eredményként kapott, skalpon mért, átlagolt

kiváltott potenciál görbék morfológiája között. A kapcsolat
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felderítése még pontosabb lehet, ha generátorhelya

közelében mikroelektródás vizsgálattal egyidejűleg mérik az

bioelektromos generátor által helyileg keltettadott

kiváltott potenciált is. Elmondhatjuk, hogy az akusztikusán

potenciálok keletkezésével éskiváltott agytörzsi a

értelmezésévelmérésekkel kapott hullámok kapcsolatos

jelenlegi részét ezzel kutatásiismereteink nagy a

módszerrel szerezték. Ez a módszer egyben modell módszer,

amelyben a preparált kisérleti állat az ember modelljeként

szerepel. A modell tanulmányozásával szerzett ismereteket a

modell módszer általános törvényszerűségeit is figyelembe

véve át kell vinni a modellezett jelenségre, a humán

akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciál vizsgálatra.

agy törzsiértekezésünkben az akusztikusán kiváltott

potenciálok eredetére kapott hullámok értelmezésérea

irányuló kutatásoknak egy új útját választjuk, mivel a

kutatási területnek a már fönntebb is vázolt több olyan

jellegzetessége van amely miatt a modell módszer alkalmazása

kiegészítheti a fentebb vázolt kutatási módokat vagy éppen

az utóbbi időkben előtérbe kerül azokhoz képest. A modell

módszert előtérbe helyező okok közül a legmeghatározóbbak:

tovaterj edő kiváltottkeletkező ésagyban-az

potenciálok jelensége olyan bonyolultságú és összetett

jelenség, hogy törvényszerűségeinek feltárásában eredményes

lehet ha egyszerűsített, de a jelenség lényeges vonásait

megőrző modelljét tanulmányozzuk
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-az élő emberi szervezeteken végzett kísérletezés a

fakadóan csak rendkívül korlátozotthumanizmus elvéből

mértékben lehetséges (csak noninvazív vizsgálatok által, az

orvosetikai szabályok betartásával, stb.) ezért az alapvető

kísérleteket eddig is modelleken (állatokon) végezték

-az akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciáloknak már

a felfedezésénél is és a mérések végzésében azóta is

meghatározó szerepet játszik a számítástechnika alkalmazása

(a szinkronizált jelátlagolási technika). A potenciálok

már szinte kizárólag számítógép vezérlésűmérését ma

eredményekmérőműszerekkel végzik el így mérésia

á1 Inak. Aszámítástechnikai adathordozón rendelkezésre

számítógépes szimulációval történő modellezés azt a előnyt

a segítségével kapott eredmények könnyenkínálja, hogy

kiváltotthumánátvihetők a modellezett objektumra, a

potenciál vizsgálatra, mivel a két különböző úton kapott

eredményeket a szimulációt végző számítógép segítségével

könnyen összevethetjük

4.2 A model1-reláció felállítása

Az értekezés célja, hogy megvizsgáljuk azt a kapcsolatot

amely a humán akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciál

méréssel kapott átlagolt idő-amplitúdó kiváltott potenciál

görbék, a görbéken található hullámok és az ezeket létrehozó

bioelektromos generátorok között van. Vizsgálatunkat modell
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alkalmazásával végezzük. model 11módszer Matematikai

alkotunk az akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciálok

keletkezésére, terjedésére, Összegződésére és az átlagolt

idö-amplitudó kiváltott potenciál görbék 1 étrejöttére. A

matematikai modell felállításánál kiindulási feltételnek

ismereteket amelyekfogadjuk el azokat az az egyes

keletkező akciós potenciálra, az akusztikusidegsej tben

felépítésére, idegpá1уafiziológiaiidegpálya az

átkapcsolódási pontjainak elhelyezkedésére, valamint a humán

agytörzsi potenciálokon találhatóakusztikusán kiváltott

hullámok generátorhelyekhez történő rendelésére a nemzetközi

tudományos közvélemény jelenleg elfogad. A megalkotott

matematikai modellt számítógépes szimuláció segítségével

működtetjük. A modell működtetésének eredményeképpen a

kiváltottszámítógépben lejátszatjuk akusztikusánaz

agytörzsi potenciálok létrejöttét az ingertől a mérés

végeredményét jelentő átlagolt idő-amplitúdó kiváltott

görbék kialakulásáig. A kapott eredményeketpotenciál

összehasonlítjuk valóságosan mért humán kiváltott potenciál

eredményeképpenösszehasonlításgörbékkel. Az

matematikai modellmegbizonyosodhatunk arról, hogy a

megalkotásánál használt kiindulási feltételeink helyesek

voltak-e illetve milyen korrekcióra szorulnak. Ha pedig

olyan kiindulási paraméterekkel alkotunk matematikai modellt

amely valamilyen patológiás fiziólógiai struktúrának felel

model lel elvégezve,szimuláiót ezzel aza ameg ,

ugyanolyan patológiásösszehason1ítvaeredményeket
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állapotbó1 származó humán vizsgálat eredményeivel,

meggyőződhetünk arról, hogy modellünk és programunk milyen

mértékben alkalmas különböző betegségek szimulálására.

Az akciós potenciál

A matematikai 
felépítésénél 
pontként fogadjuk el , hogy 
a kiváltott potenciálok az 
egyes idegsejtekben ébredő 
akciós potenciálok összeg
ződése által jönnek létre. 
A szimulációs program elemi 
építőköve tehát az egy 
idegsejtben létrejövő akci
ós potenciál tüske. Az 
akciós potenciál tüskéket a 
minden vagy semmi törvény 
értelmében 
során egyformáknak tekint
jük.

model 1 
кiindu1ási

szimu1ációa

Kisér 1 éti leg 
normál akciós 
amplitúdó-idö 
(Principles 
science 178. oldal)

humán, 
potenciál 
függvény 

neuralof

Az akciós potenciált mely a
folytonos 

függvény 
programban digitális adat
sor formájában ábrázoljuk. 
100 pontos adatsorral köze- 

görbéket.
csúcs amplitúdója 
a görbe gyors fel

va1 óságban 
amplitúdó-idö a

Alítjük 
pozitív 
100 mV, 
és lefutó része 0.5 usee, a 
teljes lecsengése 5 msec 
hosszú.

a

tüske
formában

Akciós 
digitális adatsor 
táró1va

potenciál
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A szimulációs programban a 
számítások 
érdekében az 
ciál
látható törtvonalas közelí
tésével dolgozunk. A görbét 
úgy szerkesztettük, hogy a 
pozitív és a negatív része 
alatti 
1 egyen.
kiváltott potenciálok dipól 
elméletének, 
keletkező és eltűnő kivál
tott 
kén t
eltűnésük után az agyszövet 
nyilvánvalóan semleges töl
tésű marad.

meggyorsítása 
akciós poten- 

ábrántüskének az

terű let azonos
Ez megtele1 a

miszerint a

potenciálok 
működnek,

dipólus-
hiszen

Akciós potenciál 
törtvonalas közelítése

Az akusztikus idegpálya fiziológiai felépítése

felál 1ításánál akusztikusA matemetikai modell az

idegpályát egymás után szinaptikusan kapcsolódó idegrostok

belsősorozatának tekintjük. Az akusztikus ingerület a

fülben elhelyezkedő nervus akusztikuszban keletkezik. Ez az

akusztikus ingerpálya kiindulási pontja és egyben ez az első

kiváltott potenciál hullám generátorhelye. Az ingerület

agykéregelátkapcsol ódássál juttöbbszörös az

hallóközpontjáig. Az átkapcsolódási pontok jól lokalizálható

helyeken az akusztikus idegpálya nukleuszaiban vannak.
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Model lünkben tekintjük,úgy hogy ingerületaz a

között csillapítatlanulnukleuszok tovaterjedő akciós

potenciál tüskeimpulzusok formájában, az idegrostot alkotó

idegrostok nukleusztól nukleuszigaxonokban halad. Az

terjednek. A nukleuszok egyben az axonok átkapcsolódási

pontjai. A kiváltott potenciál hullámok generátorhelyeinek

ezeket az átkapcsolódási pontokat tekintjük. Modellünkben

ezt úgy vesszük figyelembe, axonok számánakhogy az

megfelelő számú tüskepotenciál adott nuk1eusznakaz

megfelelő fizikai helyen jelenvan. Jelenlétük ideje az az

időpont amikor az ingervezetés a kérdéses nukleusz helyére

ér. Az eredő kiváltott potenciál görbék modellezéséhez az

egyes tüskepotenciálok pillanatnyi értékeit 1ineárisan

összegezzük. Model lünknek BAEP mérésekvégeredményül a

helyén, azaz a pocesszusz mastoideuszoknak megfelelő fizikai

helyen kell szolgáltatni a kiváltott potenciál görbéket,

ezért figyelembe vesszük jelek csillapodásáta a

generátorhelу tői a mérés helyéig. Mivel ebben az esetben a

jel nem axonban, hanem az extracelluláris térben és más

szövetekben (likvór, csont, bőrszövet stb.) terjed, ezért

exponenciális csillapítást veszünk figyelembe.

(a menzetközi tudományos közvéleményModel lünkben

egyetértésének megfelelően) akusztikusán kiváltottaz

agytörzsi potenciálok generátorhelyeinek alábbiakataz

fogadjuk el:
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1 Nervus akusztikusz

2 Coclear nuclearisz

3 Oliva superior

4 Lateral lemniscus

5 Inferior colliculus

4.3 A számítógépes szimuláció, mint a modell tanulmányozá

sának eszköze

A számítógépes szimuláció a megalkotott matematikai

a matematikai modellmodell működtetése. A működtetés

alapján írt számitógépprogram illetve programok futtatásával

A programfutások eredményeképpenva1ósu1 ameg.

számítógépben mintegy lejátszatjuk, időtartománybanaz

szimuláljuk az akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciálok

létrejöttét az ingerléstől kezdve az összegződésen és a

terjedésen keresztül a mérés végeredményét jelentő átlagolt

idő-amplitúdó kiváltott potenciál görbék kialakulásáig.

idő-amplitúdóA számítógépes szimuláció során minden

görbét digitális adatsorozatként kezelünk. A görbék egymás

utáni pontjait reprezentáló adatok az eredetileg folytonos

kezdő időponttólidő-amplitúdó függvényeknek valamely

felvett értékei. Ezszámítva 50 mikrosecundumonként

összhangban áll a BAEP mérések szokásos metodikáj áva1

kiváltott potenciál függvényeket 50amikoris a bemenő

mikrosecundumos mintavételi idővel mintavételezik. Az egyedi

továbbiátlagolása és mindenpotenciálokkiváltott

3B



számítógépes feldolgozás ezekkel 50 mikrosecundumosaz

idöfel bontású adatsorokkal történik. A görbék pontjait a

szimuláció során lebegőpontos számokként kezeljük, amely a

kisértékü jeleknél is megfelelő pontosságot biztosít. Az

eredmények és részeredmények görbéinek lépcsőzetessége mely

a grafikus megjelenítés során tapaszta1 ható a megjelenítő

eszköz kevéssé finom felbontásának a következménye.

potenciálokkiváltott agytörzsiAz akusztikusán

jelenségét az időtartományban úgy szimuláljuk, mintha a

mikrosecundumonkéntjelenség lejátszódása során 50

akusztikus ingerpályametszeteket készítenénk az

potenciál teréről. A szimulációs program minden időmetszethez

generálja az egyes nukleuszok fizikai helyén az akciós

potenciál tüskéket a szimuláció kezdöidőpontjához képest

olyan időbeli fázisban amikor az ingerület a kérdéses

nukleuszhoz ért. Egy időmetszetben ezeket a potenciálokat

összegezzük majd az igy kapott időmetszeteket egymás után

füzzük az idő-amplitúdó függvényeket reprezentáló adatsorok

előállítása céljából. Természetesen ez csak a szimulációs

algoritmus alapgondolata, hiszen a végső potenciálgörbék

kialakításához figyelembe kell venni az ingerület axonbeli

potenciáloktérj edésének idöbeli szóródását, a

extracelluláris térben történő terjedésének exponenciális

potenciálokra szuperponá1ódóкivá1tottesi11apodását, a

biológiai és elektromos eredetű zajokat valamint számos

olyan részletet, amely azt szolgálja, hogy a modellezés

minél jobban megfeleljen a valóságnak.
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5 . Számi -tÓQép sz xmm

5.1 Szimuláció a legegyszerűbb modellel

A legegyszerűbb modell és szimulációs program kiindulási

feltételei a kővetkezők:

az akusztikus idegpályának csupán egy generátorhelyét

vesszük figyelembe

a generátorhely a gömbszerünek feltételezett koponya

középpontjában helyezkedik el

koponya anyaga homogén és izotróp, gömbszerűa

térfogati vezető

a generátorhelyben ébredő akciós potenciál tüskék

exponenciális csillapodással érik el a skalpot

az ingerület időbeli szóródással éri el a nukleuszt

A matematikai modell felépítése és a modell működtetését

megvalósító számitógépprogram megírása során azt a metodikát

fogjuk követni, hogy a modell felállítása során alkalmazott

külön-különkiindulási feltételeket, ahol lehetséges

szimuláljuk és teszteljük, hogy az adott feltétel hatását

jobban megfigyelhessük.

Egy generátorhelyen ébredő kiváltott potenciál

Ha a legelső kiindulási feltételünknek azt tekintjük,

generátorhelyen azonos időben azonos nagyságúhogy egy

egyforma akciós potenciál tüskék vannak jelen valamilyen
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kiindulásként 100-alszámban (szimulációs programunkban

potenciálok Összegződése természetesenszámolunk ) , ezen

amplitúdójú kiváltottugyanolyan formájú, csak nagyobb

potenciált eredményez.

Egy generátorhe1 уen ébredő kiváltott potenciál

A jobboldali görbe 100 darab kiindulásul választott, a

megegyező akciós potenciál tüskebaloldali görbévé1

feltétel szimulációjánakösszegzésével jött létre. Ezen

csupán az a célja, hogy leprogramozásával kialakítható az a

programtechnikai keretrendszer, amellyel szimu1ációsa

programok írása során dolgozunk.
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Az exponenciális csillapodás hatása

Az akciós potenciál tüskék a nukleuszokat Összekötő

axonokban az axonális ingerületvezetés törvénye szerint

esi 1lapítatlanul terjednek. A szimulációnak azonban a BAEP

mérések helyén, azaz a pocesszusz mastoideuszokban kel 1

potenciál értékeket. Akivá1tottszolgáltatni a

ébredő kiváltott potenciálnukleuszokban he 1 уi 1 eg a

történőmastoideuszokiggenerátorhely tői a pocesszusz

Modellünkben eltekintünkterjedése közben csillapodik.

szövetekben (fehér éskülönbözőattól, hogy a

bőrszövet stb. )likvór, csont,szürkeállomány, a

Egy közös, homogén,csillapítási tényező azonos.nem

izotróp, skalár csillapítási tényezőt veszünk figyelembe

amely a potenciál exponenciális csökkenését eredményezi. A

energiagyengülés élőesi11apodást matematikai1ag az

anyagokban is érvényes Lambert-Beer törvénye szerint negatív

kitevőjű exponenciális függvénnyel írjuk le.
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A csillapodó jelterjedés figyelembe vétele

A jel esi 11apodás figyelembe vétele kiindulásula

használt ( az ábra baloldali görbéje) töréspontokkal

rendelkező tüskepotenciálok töréspontjainak a kismértékű

1ekerekedését eredményezi (a középső görbe). A görbe 100

darab, esi11 api tássa 1 korrigált tüskepotenciál összegzésével

jött létre. Ámbár a szimuláció során mindvégig lineáris

jelösszegzéssel dolgozunk, a görbe alakjának nemlineáris

módosulása azért következett be, mert az exponenciális

csili api tás кiindu1ásu1 használt tüskepotenciáloka

különböző értékeit nem azonos arányban (nemlineárisán)

változtatja meg. Az ábra jobboldali részén a két görbét

egymásra másoltuk szemléletesebb összehason 1íthatósága

céljából.
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A jelterjedés időbeli szóródásának hatása

átmérőj e,A valóságban egy idegrostot alkotó axonok

Ebbőlaxonok mielinizációjavalamint azonos.nemaz

következik, hogy az axonokban az ingervezetési sebesség sem

azonos. Modellünk feltételei szerint az ingerület úgy terjed

az akusztikus idegpályán, hogy egy nukleuszból azonos időben

akciós potenciál tüskék indulnak a következő nukleuszhoz az

alkotó axonokrostotoda vezető idegrostban. Ha a

ingervezetési sebességét kissé különbözőnek tételezzük fel

is fonnál 1) ,valóságban(mint ahogy azonosazez a

különbözőkissétüskepotenciál okindulóidőpontban

Modellünkben eztidőpontban érik el a következő nukleuszt.

időbeli szóródást úgy vettük figyelembe, hogy aaz

nuk1euszokhoz az egyes axonokon érkező ingerületek egy átlag

időpont körüli szóródással érkeznek meg. A tüskepotenciálok

egyes nukleuszokban levő jelenlétének idejét a szimulációs

programban normális eloszlással közelítettük. A program

szóródásfuttatásánálkonkrétminden aezegyes

természetesen egy véletlen eloszlásnak megfelelően valósul

meg. A programban a "microsoft C"-nyelvhöz tartozó standard

rutinkönyvtár egyenletes eloszlású véletlenszám generátorát

használtuk, mely által generált véletlen számokat azután a

normális eloszlásnak megfelelően transzformáltuk.
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A jelterjedés időbeli szóródásának figyelembe 
vétele

a nukleuszhozAz ábra középső részén fel tüntettük

időbeli szóródással érkező egyedi akciós potenciál tüskéket.

Az ábra jobboldali görbéje mutatja be az egy generátorhely

által keltett kiváltott potenciál hullámot az ingervezetési

idő különbözőségének figyelembevétele mellett. A görbe

menetén szembetűnő, hogy a kiváltott potenciál hullám ebben

használtelveszti kiinduláskéntesetben máraz a

tüskepotenciálok jellegzetes formáját.

5.2 A fiziológiai struktúrát is figyelembe vevő modell

szimulációja

Az előző részben leírt feltételek alkalmazása melletti

modellezés még a valóságtól lényegesen eltérő eredményeket
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szolgáltat. A szimulációs programok lefuttatása az egyes

feltételezések hatásának vizsgálatát célozta. A valósággal

Összevethető eredmények modellezéséhez akusztikusaz

idegpálya valóságos fiziológiai felépítését kell figyelembe

vennünk kiindulási feltételek között. Ezeka a

feltételezések a kővetkezők:

akusztikus idegpálya első öt generátorhelyétaz

vesszük figyelembe

a generátorhelyek egymás után azonos számú axonrosttal

sorosan kapcsolódó láncolatot alkotnak.

generátorhelyek valóságos fiziológiaia a

elhelyezkedésüknek megfelelő mérethelyes térbeii

koórdinátákkal leírt pontokban foglalnak helyet.

nuk1euszok között az ingerület az axonokbana

esi 1lapítatlanul, de időbeli szóródásai terjedő akciós

potenciál tüskeimpulzusok formájában terjed

a nukleuszokban helyileg ébredő kiváltott potenciál

exponenciális csillapítással de időbeli szóródás nélkül

terjed a skalpig

A matematikai modell felépítése és a modell működtetését

megvalósító számi tógépprogram megírása során úgy járunk el,

hogy a csillapításra és az időbeli terjedésre vonatkozó

feltételezéseket végig figyelembe vesszük, a többi feltételt

pedig a már korábbiakhoz mindig hozzávéve a modellt egyre

bővítjük.
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A nukleuszok fiziológiai elhelyezkedése

Az egyes nuk1euszoknak, mint generátorhelyeknek a

sz tereotaxiásmeghatározásánál at 1 aszókrakoórdinátái

támaszkodtunk. Az egyes nukleuszokat olyan metszeteken

körvonal az hatóanahol mint magvakhatároz tűk meg

felismerhetők. A körvonalazható magvakhoz ezek után egy

súlypontot rendeltünk. A szimuláció során a továbbiakban a

nélküli pontszerűmint kiterjedésnuk1euszok ka 1

súlypontszámoltunk, melyekgenerátorhelyekkel a

koórdinátáinak megfelelő helyen helyezkednek el.
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koordinátaatlaszSztereotaxiás
rendszerrel

térképe

A többféle atlasz közül elsősorban a Schaltenbrand-

Wahren féle atlaszt használtak, melyből egy képet mutat be

az ábra. A koordináta rendszert mi úgy vettük fel, hogy a
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a mélységi 0 pont аmagassági О pont az oliva szuperior,

lemniszkusz laterálisz helyén legyen.

Лл
/

О

Nukleuszok helyzete a valóságos fiziológiai 
elhelyezkedésnek megfelelően
oldalnézetből mérethelyesen ábrázolva

elöl és

A nukleuszok koórdinátái mellett meghatároztuk a mérési

helyét is. Apontok azaz a procusszusz masztoideuszok

meghatározott értékekkel elvégeztük az egyik oldali első öt

kiváltott potenciálkel tettáltalgenerátorhely

szimu1ációj át.
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gátoltak. Az egyes hullámok különbözősége a véletlen időbeli

szimulációs algoritmusfigyelembe vevőszóródást is

következménye.

A zajtényezőt is figyelembe vevő modell szimulációja5.3

kiváltott agytörzsiA valóságban akusztikusánaz

potenciálok rendkívül kis jelek az agyszövet belsejében és a

skalpon is állandóan jelenlevő egyéb sejtpotenciálokhoz és

EEG, EKG,potenciálokhoz képest (normálfelszíni

izompotenciálok stb.). Ezeket az egyéb biopotenciálokat az

akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciálok keletkezése

terjedése és összegződése szempontjából hatóazokra

zajpotenciálnak tekintjük. A hasznos jelet terhelő zajként

jelenlevőjelentkezik hogy mindenütttovábbá, a

elektromágneses hullámokat az élő szervezet mint antenna

felfogja. Ezek a biológiai és elektromos zajok a rendkivül

kicsi kiváltott potenciálokat oly mértékben elfedik, hogy a

valóságban egyszeri ingerlést alkalmazva a válaszgörbén a

kiváltott potenciál felismerhetetlen. A kiváltott potenciál

hullámok zajból való kiemelésére ezért a valóságos BAEP

alkalmazzákméréseknél esetben irodalmiminden az

áttekintésben leírt szinkronizált átlagolás módszerét.

Modellünkben a zajokat ügy vesszük figyelembe, hogy a

szimulált egyedi kiváltott potenciál görbék értékeihez egy
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hullámкivá1tott potenciálAz első öt 
szimulációja

megjelenítettükfölső részénAz ábra az egyes

szóródással érkező akciós potenciálnukleuszokhoz időbeli

tüskehullámokat. Az ábra alsó részén negjelenített egyedi

kiváltott potenciál szimulált görbén az egyes nukleuszok,

által keltett kiváltott potenciálmint generátorhelyek

hullámokat elkülönülve láthatjuk. Ez a morfológia annak

modellben a nukleuszokat úgytudható be, hogy a kiindulási

tekintettük, mint egymás után kapcsolódó soros rendszert. A

valóságos humán BAEP vizsgálatok görbéinek ilyen jellegű

morfológiája csak nagyon ritkán, olyan esetekben figyelhető

amikor a nuk1euszoknak az ellenoldali és a távolabbimeg ,

nuk1euszokкa1 való axonális kapcsolatai valamilyen ok miatt
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meg. Mivel ebben a szimulációs programfuttatásban a futásidö

limitálása és az eredmények ábrázol hatósága miatt csak 10

egyedi görbe szimulációját és átlagolását végeztük el az

egyes görbéket terhelő zaj nagysága, amint az a görbéken is

elfedje. Alátszik, nem volt olyan nagy, hogy azokat

valóságban az egyedi görbék zajtartalma sokkal nagyobb és

ezért a megfelelő zajelnyomás eléréséhez több ezer egyedi

görbe átlagolását kell elvégezni. Az alsó görbén a kisebb

számú görbe átlagolása ellenére is jól megfigyelhetjük a

átlagolás technikájának hatását. Az alsó,szinkronizált

által keltettátlagolt görbén az egyes generátorhelyek

hullámok jó hasonlóságot mutatnak egymással. Ez összhangban

áll azzal, hogy modellünkben még mindig csak egyik oldalon

kapcsolódó generátorhelyekbölegymássá1lévő sorosan

indultunk ki.

generátorkapcsolatokat iskétoldali5.4 Szimuláció a

figyelembe vevő teljes modellel

potenciálokagytörzsikiváltottakusztikusánA

szimulációjához használt matematikai modell felépitésének

végső állomása annak a fel tétel rendszernek a figyelembe

vétele, amely leirja a teljes akusztikus ingervezetési pálya

mindkétoldali nuk1euszainak egymással és az ellenoldali

kapcsol atrendszerét. Hafennállónukleuszokkal

tanulmányozzuk az axonális kapcsolatok leirására vonatkozó
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irodalmakat egyre inkább megerősödik bennünk aaz

megállapítás, hogy minden nukleusznak vannak axonális

kapcsolatai az összes többivel még az összes ellenoldali

nukleusszal is. Ez a megállapítás, amely jól kifejezi az élő

emberi idegrendszerszervezetek és mindenek előtt az

bonyolúltságát, a modellezés során éppen bonyolultsága miatt

közül ki kell tehátnem használható. Az axonkapcsolatok

választanunk azokat, amelyek domináns szerepet játszanak az

akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciálok keletkezésében.

axonkapcsolatokA modellezésben használható domináns

többek között felhasználtuk a Cibakiválasztása során

collection of medical illustration Frank Netter féle

axonkapcsolat ábráját.
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Az akusztikus iagerpálra
oukleuszalaak azonális

kapcsolatai

М5И0М И dflftT Гй^рдаПОЛв

gMuuiUniiM гп«>и1в

«г*г,щитвм

víhSCuü*
kite min'—-

Mrmman

iURVUSKUI

I«new
te-mls-«

Mpriuiäs 1а;?»я.аз
obtoriösila

Nuttous üoehisíris poswri»'

igcfBWie arteftof

nun««МШИ

cter шч> sun* ™мш-
ййлй* «««глий íujhrt; :чГ«Гг|»ГЁг пМЮиймь

4huwzkörpei innere
taftösl« S№*«nKl!ii»af»f iskWIíiHI <p»ti

Л KwMltafi■i'ClBA ob«-*« OtivunkiJiiiukiK

N
55



A modellezés során az azonos oldali nukleuszok soros

axonkapcsolatán kívül , melyek figyelembe vételét a korábbi

ettől eltérőalkalmaztűk, háromszimulációkban már

a következők: Aaxonkapcsolatot vettünk figyelembe. Ezek

coclear nuclearisznak az ellenoldali oliva superiorhoz, az

oliva superiornak az ellenoldali colliculus inferiorhoz, és

oliva superiornak az azonos oldali colliculus inferiorhozaz

való közvetlen axonális kapcsolatai.

COLLICULUS 
INFERIOR ф

n NUCLEUS*
1 > LATERAL LEMNISCUSО

COCLEAR
NUCLEUS

OLIVARY
NUCLEUS

HERVUS
ACUSTICUS

A végső matematikai modellben figyelembe vett 
azonkapcso1 átok gráfja

bemutatj agráfszerűenAz ábra amellett, hogy a

nukleuszok kapcsolatait, az egyes nukleuszokat az egymáshoz
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megfelelőenelhelyezkedésüknekviszony ított va1óságos

ábrázolja szembö1nézetbö1. Az axonkapcsolátok megállapítása

után a szimulációt olyan modell alapján írt programmal

végeztük el, amelyben ezeket a kapcsolatokat is figyelembe

vettük a korábbi részekben részletesen tárgyalt feltételek

mellé.

Az ábrán látható fölső görbe az ingerléssel azonos

oldali átlagolt kiváltott potenciál görbe szimulációja a

processzusz masztoideusz helyén. Az alsó görbe az ellentétes

oldali processzusz masztoideusz helyén ugyanabban az időben

görbegörbe. Ezpotenciálmegjelenö кivá1tott a a
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szimulációk előző fázisaiban létre sem jött, hiszen nem volt

olyan axonkapcsolat, amely az ingerületet az ellentétes

oldalra átvezesse.

oldali kiváltott potenciál görbénAz azonos a

legszembetűnőbb változás a szimulációk előző fázisaiban

kapott görbékhez képest az, hogy míg azokon minden esetben

minden generátorhoz elkülönült hullámok voltak láthatók itt

a 4.-es 5.-ös hullámok egy közös hullámkomplexumot alkotnak.

Ezt a hullámmorfológiát a valóságos BAEP méréseknél is

5.-össokszor tapasztaljuk. Szembetűnő továbbá a 4. -es

komplexum utáni nagy negatív hullámvölgy, amelyhez hasonlót

BAEPszintén sokszor tapasztalunk valóságos humána

méréseknél. Az ellenoldali görbén hasonló morfológia

tapasztalható természetesen a hullámok kisebb amplitúdóval

és kissé megkésve jelentkeznek.

A matematikai modell felépítése során eljutottunk egy

olyan állapotig, amely modellre épülő szimuláció már a

szolgáltat. Avalósággal jól összevethető eredményeket

modell azonban még ebben a formájában is a meglehetősen

bonyolult valóság lényeges leegyszerűsítéseit tartalmazza.

Ebből arra következtethetünk, hogy a matematikai modell

megalkotása során mégis figyelembe vettük mindazokat a

feltételeket, amelyek az akusztikusán kiváltott agytörzsi

potenciálok jelenségében lényeges, meghatározó szerepet

játszanak és csak a kevésbé fontosaktól tekintettünk el. A

jelenség biológiaifelépített modell visszatükrözi a

lényegét.
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k-t3_ sme r~ m

A modellezés folyamatának befejezd fázisa a modell

tanulmányozásával szerzett új ismeretek értelmezése a

modellezés eredeti objektumára vonatkozólag. Ez egyben az a

model lünk igazságáról isamelynek soránfolyamat,

meggyőződünk mivel azt vizsgáljuk, hogy modellünk mennyire

hűen tükrözi vissza a valóságot. A modell diszkusszióját úgy

fogjuk elvégezni, hogy az akusztikusán kiváltott agytörzsi

potenciáloknak az eddig felépített általános modelljét egyes

részleteiben specifikáljuk. Ez a specifikálás azt jelenti,

ráépülő szimulációshogy modell és programa a

fiziológiaiakusztikus ingerpályamega1kotásáná1 az

felépítésére és az ingervezetési sebességre vonatkozóan az

általános modellt szűkítő kiindulási feltételezéseket

kiindulási feltételekfogadunk el . Ezen specifikus a

valóságos humán esetekben megfelelnek akusztikusaz

ingerpálya valamilyen pathológiás elváltozásának melyet

kiváltott potenciál)valamilyen más neurológiai (nem

vizsgálattal igazoltak. Ha elvégezzük a szimulációt ilyen,

kóros eseteket reprezentáló modellel és az eredményeket

esetekben valóságosankiválasztottösszehason1í tj uk a

eredményeivelBAEP vizsgálatokelvégzett humán

felépítettmeggyőződhetünk arról, hogy általánosanaz

modellünk és a szimulációs algoritmus milyen hűen tükrözi

vissza a valóságot.
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6.1 A szinaptikus kapcsolat gyengülésének hatása (generá

torhely kiesés) a BAEP hullámokra

Az akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciál méréssel

akusztikus ingerpályakapott hu11ámok generátorai az

szinaptikus átkapcsolúdási pontjai. Ma már kisérletileg is

elképzelés, hogyha ingerpályabizonyított az azaz

valamelyik nukleuszában a szinaptikus kapcsolat erőssége

csökken, vagy az adott szinapszis egyáltalán nem funkcionál,

akkor ehhez a nukleuszhoz mint generátorhelyhez tartozó

amplitúdój a illetve szinapszishu11 ám csökken a

hullám eltűnik. Egy ilyenműködésképtelensége esetén a

esetnek megfelelő BAEP mérés szimulációját végezzük el

amikor is esetünkben az ingerlés oldali coclear nukleárisban

átkapcsolódás,egyáltalán szinaptikusnincs azaz az

ingervezetés ebben a pontban gátolt.
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3 41

1
hiányzik

fiziológiai 
struktúrának megfelelő BAEP 
görbe szimulációja

Hason 1ómért humán 
görbe az ingerlés 

coclear nuklearisz

Kisérletileg 
BAEP 
oldali 
működés kiesése esetén

A baloldali ábrán olyan kisérletileg mért humán BAEP

oldaligörbe látható, amikor is az ingerlés coclear

nuklearisz megbetegedése következtében ebben a nukleuszban a

működnek. A fölső (ingerlésszinaptikus kapcsolatok nem
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oldali) görbén látható, hogy ehhez a nukleuszhoz mint

generátorhelyhez tartozó kettes hullám eltűnt. A jobboldali,

kapott görbéken hasonló morfológiaszimulációvala

figyelhető meg. Szembetűnő a görbéken továbbá, hogy a kettes

5-ös hullámok sem a valóságos sem ahullám utáni 3-as, 4-es,

tűntek el , sőtszimulációval kapott görbéken nem az

amplitúdójuk sem csökkent. Ez annak a következménye, hogy

ugyan az ingerlés oldali soros ingervezetés a coclear

ol iva szuperiormegszakad, denuk1eariszban azaz

ellenoldali coclear nuk1eariszból kap ingerületet. Mivel az

ingerület ha kerülő úton is de eljutott eddig a pontig a

semmi törvény értelmében amplitúdócsökkenésminden vagy

nélkül halad tovább.

6.2 Az ingerületvezetö idegrostban az axonszám csökkenés

hatása a BAEP hullámokra

értelmezésébenhűl 1ámok kialakulásánakA BAEP

elfogadott, a matematikai modellalkotásnál mi is kiindulási

feltételként használtuk, hogy a kiváltott potenciál hullámok

egyes axonpotenciálok összegződése által jönnek létre.az

Mivel az axonokban haladó akciós potenciál tüskék egyforma

amplitúdójúak, a létrejövő hullámok amplitúdóját alapvetően

idegrostot alkotó axonok száma határozza meg. Aaz

potenciál mérésolyan kiváltottkövetkezőkben egy

a . fölső agytörzsszimulációját végezzük el, amikor
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megbetegedése miatt a 4-es és 5-ös hullám generátorhelyeihez

vezető rostokban rostot a 1kotó, ingervezetésbenaza

résztvevő ép axonok száma lecsökkent.

3 354 2 Л
5,11

/ 4

4-5
csökkent
amplitúdó

Kisérletileg felvett 
BAEP

humán 
fölső 

bekövetkezett

fiziológiai 
struktúrának megfelelő BAEP 
görbe szimulációja

Hason 1ó
görbe

agy törzsben 
axonszám csökkenés mellett

a
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Mind a baloldali ábrán, mely valóságosan mért humán BAEP

görbe a fölsö agytörzsben létrejött axonszám csökkenés

estében, mind a jobboldali ábrán, mely a hasonló fiziológiai

struktúrát szimuláló kiváltott potenciál görbe, az ingerlés

oldali görbéken (a fölsö görbék) jól megállapítható a 4-es

és 5-ös hullámok amplitúdó csökkenése. Az ingerléssel

ellentétes, a kontralaterális oldalon (az alsó görbék) a

jelenség már nem figyelhető meg. Ebben szerepe lehet annak,

kívül máshogy a hullámok kialakulásában az axonszámon

tényezők is hatnak pl: az akciós potenciál tüskék egymáshoz

a kiváltott potenciálokatviszonyított szinkronizációja,

terhelő zajok és számos más kisebb hatású tényező, amelyek a

kontráiaterá1is oldalon, ahol az inger dominanciája kisebb,

nagyobb súllyal veendők számításba.

BAEP6.3 Az ingervezetési idő megváltozásának hatása a

hűllámokra

A szimulációs model 1vizsgálatok diszkussziójának utolsó

állomásaként egy olyan eset szimulációját végezzük el amikor

az alsó agytörzs megbetegedése következtében az akusztikus

a1kotó axonokrostjaitátha1 adóingerpálya ott

demielinizációja következett be. Ez az érintett területen az

ingervezetés lassulását eredményezi. Modellünkben ezt úgy

vesszük figyelembe, hogy a coclear nuklearisz és az oliva

szuperior közötti ingervezetési idő megnövekedett.
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megnyúlt

Kísérletileg 
BAEP 
agytörzsben 
demielinizáció 
mellett

mért humán 
alsó 

bekövetkezett 
fennél 1ása

fiziológiai 
szituációnak megfelelő BAEP 
görbe szimulációja

Hason 1ó
görbe az

A baloldali ábrán az ingerlés oldali BAEP görbén (a

fölsö görbe) jól fölismerhető a BAEP hullámok megnyúlt
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látenciája a 3-as hullámtól kezdve. A demielinizáció miatt

idő következtébenlecsökkent ingervezetési ol ivaaz

szuperiorhoz késéssel érkezik az ingerület. A jobboldali

fölső görbén, mely a hasonló fiziológiai szituációnak

megfelelő szimulációs eredmény, szintén jól felismerhető az

elváltozás hatása. Az ingerléssel átellenes oldali görbéken

(az alsó görbék) a megnyúlt látencia nem kifejezett. A

magyarázat feltehetően itt is hasonló az előző szimulációs

futtatásnál leírthoz, miszerint a kontralaterális oldalon az

inger kisebb dominanciája miatt az elsődleges hatást az

egyéb kisebb súlyú tényezők nagyobb mértékben elfedik.
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Az értekezésben bemutattuk és alkalmaztuk a tudományos

megismerés egyre jobban terjedő, közvetett formáját a

model 1-módszert. A model 1-módszert orvosbiológiai területen,

az akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciálok (BAEP)

jelenségének vizsgálatára használtuk fel. A model 1-módszer

elméletének ismertetése mellett tárgyaltuk az akusztikusán

kiváltott agytörzsi potenciálok létrejöttének elméletét és

vizsgálatának méréselméleti vonatkozásait.

végigvezettük model 1-módszerAz értekezésben a

alkalmazását a BAEP jelenségének vizsgálatára, a modell

model 1módszer célszerűségének felvetésétől kezdve, a

szimulációval történőmegalkotásán és számítógépes

működtetésén keresztül a modellezéssel szerzett ismeretek

diszkússziój áig.

A görbeszimulációs vizsgálatok során eltekintettünk a

görbéken található hullámok paramétereinek (latenciaidő,

amplitúdó) számszerű analízisétől. Mind a valóságos humán

BAEP görbéket, mind az azonos esetek szimulációjával kapott

görbéket morfológiailag elemeztük, hogy az akusztikusán

keletkezésére ésкivá1tott agytörzsi potenciálok

sajátosságaira vonatkozó lényegi ismérveket állapíthassuk

meg. A munka alapvető célja a modellezésnek, mint a

tudományos kutatás egy egyre fontosabbá váló módszerének a

bemutatása volt egy konkrét orvosbiológiai jelenség kapcsán.
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Meggyőződhettünk arról, hogy a matematikai modellezés és

a modell számítógépes szimulációval történő működtetése

eredményesen alkalmazható egy mégoly bonyolult képződmény

vizsgálatára is, mint az emberi idegrendszer. A szimulációs

eredmények valósággal való jó összhangja egyben egy újabb

bizonyíték az akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciálok

hűllámokmérése során kapottkeletkezésére és a

értelmezésére vonatkozó, jelenleg elfogadott és általunk a

modellezés során kiindulási feltételként használt tudományos

elmélet igazságára.
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valóság közvetett, model 1ek üt j án történőA

tanulmányozása a tudományos kutatás egyre szélesebb körben

alkalmazott módszere. Különösen fontos olyan területeken,

amelyek természetüknél fogva vagy bonyolultságuk miatt nem

alkalmasak a közvetlen tanulmányozásra közvetlenvagy

vizsgálatuk nem célszerű. Az élő szervezetek és ezek között

is a legbonyolultabb, az emberi idegrendszer, kutatása

kínálkozó terület a model 1-módszer alkalmazására.

Az idegrendszer, ezen beül az akusztikus idegpálya és az

agytörzs vizsgálatának általánosan elfogadott és használt

módszere az akusztikusán kiváltott agytörzsi potenciálok

mérése. A mérési eredmény, a jobb és baloldali processzusz

masztoideuszokról elvezetett átlagolt kiváltott potenciál

idő függvények, értelmezése a leletezö fiziológus számára

nem könnyű feladat, mert többszörös és bonyolult áttételen

keresztül valósul meg a kapcsolat a görbéken látható

hullámok és az azokat létrehozó, az agy belsejében levő

bioelektromos kapcsolatközött. Ezengenerátorok

tanulmányozására alkalmaztuk a model 1-módszert, mivel a

kapcsolat közvetlen tanulmányozása főleg humán esetekben

jelentős nehézségekbe ütközik.

Matematikai modellt alkottunk az akusztikusán kiváltott

térj edésére,agytörzsi potenciálok keletkezésére,

átlagolt idő-amplitúdó kiváltottösszegződésére és az

görbék létrejöttére. A matematikai model 1potenciál

felállításánál kiindulási feltételnek fogadtuk el azokat az
X
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ismereteket, amelyek az egyes idegsejtben keletkező akciós

akusztikuspotenciálra, idegpálya fiziológiaiaz

felépítésére, idegpálya átkapcsolódási pontj ainakaz

elhelyezkedésére, valamint a humán akusztikusán kiváltott

található hullámokagytörzsi potenciálokon

történő nemzetközigenerátorhelyekhez rendelésére a

tudományos közvélemény jelenleg elfogad. A modell felépítése

során a legnagyobb mértékben leegyszerűsített, csak a

legalapvetőbb összetevőket tartalmazó feltételekből

kiindulva eljutottunk, a valóságos fiziológiai struktúrát és

a mérések során mindig fellépő zajt is figyelembe vevő

teljes modellig.

A mega 1 kötött matematikai model 11 számítógépes

szimuláció segítségével működtettük. A modell működtetésének

eredményeképpen lejátszattuk,számítógépben aza

kiváltottidőtartományban szimuláltuk akusztikusánaz

agytörzsi potenciálok létrejöttét az ingertől kezdve a mérés

végeredményét jelentő átlagolt idő-amplitúdó kiváltott

potenciál görbék kialakulásáig. A felépített modell és a

vizsgálataráépülő szimu1ációs helyességénekprogram

struktúrákfiziológiaicéljából elvégeztük olyan

agytörzs valamilyenszimulációját, amely megfelel az

megbetegedésének. A kapott eredményeket összehasonlítottuk

megbetegedések fennállása esetén mértugyanolyanaz

valóságos humán BAEP mérések eredményeivel.

Megállapíthatjuk, hogy az eddigi munkánk végeredményének

tekintett teljes matematikai modell is a meglehetősen
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bonyolult fiziológiai struktúra és az akusztikusán kiváltott

jelenségének 1ényegespotenciálokagy törzsi

leegyszerűsítéseit tartalmazza. Az a tény azonban, hogy az

a modellre épülő számítógépes szimuláció a valóságoserre

BAEP mérésekkel mégis jól Összevethető eredményeket

matematikai modellszolgáltat azt bizonyítja, hogy a

vettük mindazokatfigyelembemega 1kotása során a

feltételeket, amelyek az akusztikusán kiváltott agytörzsi

potenciálok jelenségében lényeges, meghatározó szerepet

játszanak és csak a kevésbé fontosaktól tekintettünk el. A

jelenség biológiaimodell visszatükrözifelépí tett a

1énуegét.
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