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I. RÉSZ

A szándékos mozgások tárgya egészében természetesen messze meghalad-
ná jelen dolgozat kereteit. Emiatt erősen szűkített jelentéssel értendő a követ-
kezőkre. A szándékos mozgásokon belül az egyik jellemző vizsgálati terület a
célorientált felsővégtag-mozgások témaköre. Ebben az értelmezési keretben
nyújt általános jellegű információkat a dolgozat első része. A következőkben
pedig két szempont kerül kiemelésre. A második rész az elsődleges mozgató-
kéreg és a kéz izmai közti kapcsolatot megteremtő kortiko-motoneuronális
rendszer fejlődési jellemzőit taglalja, a harmadik rész pedig a mozgáshoz
kapcsolódó agyi makropotenciálok életkori összehasonlítását tartalmazza.

Általános tapasztalatok a célorientált mozgás fejlődésének neurális hátteré-
hez és viselkedéses jellemzőihez kötődően

Neurális változások a fejlődés során

Az emberi idegrendszer a felnőttkor és az erre az időszakra jellemző szöveti
és viselkedéses karakterisztikumok eléréséig jelentős változáson megy ke-
resztül. A változások egyfajta érési folyamatként, elsősorban biológiai alapon
szerveződnek, genetikailag szabályozottak, különösen a fejlődés kezdeti sza-
kaszában. Az erős genetikai meghatározottság mellett környezeti faktorok és
táplálkozási hatások is érvényesülnek, amelyek egyrészt az érési folyamat idői
szekventálódását  befolyásolhatják,  másrészt  bizonyos  értelemben minőségi
különbözőségek részleges okozói lehetnek (pl. szinapszis-sűrűség, asszociációs
összeköttetések számossága).

Az érési folyamat maga az embrionális fejlődés során indul, amihez szerve-
sen kapcsolódnak a posztnatális életszakaszra jellemző változások. A legka-
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rakterisztikusabb történések az általános érési folyamatban a strukturális át-
rendeződések, amelyek a fejlődő agyszövet globális változásait jelentik réteg-
ződés, sejt-elhelyezkedés tekintetében, amelyek az embrionális és a születés
körüli életszakasz fő történései. Másrészt pedig azt a finom újrarendeződést,
amely a csecsemő- és korai gyermekkor során dominánssá váló dendritikus és
szinaptikus reorganizációt takarja. A strukturális változások leegyszerűsített
összefoglalásakor Kostovic és munkatársai (1995) összefoglaló tanulmányára
hivatkozom, ahol a szerzők öt korcsoportra bontva követték ezen érési folya-
matot végig, az embrionális korszaktól a fiatal felnőttkorig. Az elkülönített
korcsoportok a következők:

– korai magzati kor
– késői magzati és koraszülött kor
– egy hónapos és hat/nyolc hónapos kor közti időszak
– nyolc hónaptól három éves korig tartó időszak
– kisgyermekkortól felnőttkorig tartó időszak.

A magzati kor kezdetén és első időszakában a sejtszaporodás, sejtvándorlás
és rétegződési folyamatok által előidézett változások dominálnak. A nyolca-
dik terhességi hét körülbelüli idejére sejtrétegek alakulnak ki az agyvelőben,
differenciálódott sejteket tartalmazóan. A megjelenő rétegzettség a magzati
fejlődés végéig jellemző globális struktúrát jelent, amely folyamatos változá-
sok hatására éri el az újszülöttnél megtalálható újabb strukturális szervező-
dést. Erre az időszakra már megjelennek a kortex, a bazális ganglionok, a
köztiagy képletei is. Az ekkor jellemző, bizonyos értelemben stabil rétegző-
dés azonban nem feleltethető meg a felnőtt agy struktúrájának, ugyanis egy-
részt intenzív és folyamatos változás zajlik a rétegeken belül, valamint tényle-
gesen más szerkezeti és funkcionális szerveződés jellemzi őket. Az említett
állapot maga is átmeneti állapotként definiálható, amelyen belül szintén át-
meneti elemek fel- és letűnésével írható le a fejlődés.

Az embrionális dominanciájú rétegek a következők:

– marginális zóna
– kortikális lemez (cortical plate)
– szubplate zóna
– intermediális zóna
– szubventrikuláris zóna
– ventrikuláris zóna

Az első három alkotja közülük a későbbi kortex előképét. A kortikális le-
mez ezen belül csak az említett nyolcadik terhességi hét körül jön létre, és
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leginkább ezen képlet folytatódik jelentős átalakulásokat követően a születés
utáni kortexben.

A neurális fejlődés keretén belül ekkorra már megindul az összekötő ele-
mek kialakulása is. Axonbenövések tapasztalhatók, szinapszisok alakulnak
ki, továbbá a posztszinaptikus dendritek fejlődése is megindul. Az axonok a
marginális és szubplate zónákon keresztül hatolnak be a kortikális jellegű ré-
giókba.

A huszadik és harmincadik terhességi hét közötti időszak egy újabb markáns
fejlődési szakasz, ahol is a thalamokortikális és bazális előagyi afferens rostok
benövésének és a kérgen belüli szinapszisképződésnek egyfajta csúcspontja fi-
gyelhető meg. A szubplate zóna megvastagodik, nagy mennyiségű idegrostot
és szinapszist tartalmazva. Az időszak elején figyelhető meg először kérgi ak-
tivitás, ami a kérgi szinapszisok mérhető mennyiségének megjelenéséhez kap-
csolható. Későbbi, de ezen időszakban induló jelenség a kortikális lemez ré-
tegződésének kezdeti formája. Kiemelendő párhuzamos jelenség az afferens
rostok és a kérgi szinapszisok fejlődése.

A harmincadik héttől kezdődően a sejtosztódás és vándorlás kezd lecsenge-
ni. A szinaptogenezis, axonbenövés és a differenciációs folyamatok fokozód-
nak. Hangsúlyosak a kortexben bekövetkező változások a kérgi rétegzettség
és sejttípusok kialakulása, valamint a területi eloszlás tekintetében. A har-
minckettedik hét  környékén alakul  ki a neokortex jellemző rétegzettsége,
amelyhez a rétegekre jellemző sejttípusok megjelenése is kapcsolódik, bár
utóbbi  folyamat elnyújtott  módon zajlik. A kérgi  sejtek dendrithálózatának
növekedése is intenzíven folyik. A területi defferenciálódás a terhesség vége
felé zárul le, azonban ez a folyamat már a huszadik terhességi héttől kezdődő-
en egyre intenzívebbé váló formában jelen van.

A magzati és koraszülött agyi elektromos tevékenység a huszonötödik-har-
mincadik hét  magasságában diszkontinous tüskekisülésekkel  jellemezhető
leginkább. A fejlődéssel párhuzamosan az ilyen jellegű aktivitás csökken, va-
lamint csökken a kisülések közti időintervallum hossza. További jellemző az
elektromos aktivitáshoz kötődően a Delta és fűrészfog hullámok egyre növek-
vő megjelenése a terhesség második felében, majd a születés utáni időszakra
való lecsengésük. E két fejlődési jellemző idői átfedése okozza azt a tapaszta-
latot, miszerint a terhesség előrehaladtával csökken a diszkontinuus és nő a
ritmikus aktivitás előfordulási gyakorisága. A kéreg felszíni töltése kezdet-
ben pozitív (a szinaptogenezishez kapcsolják a szerzők) majd negatívvá válik
(thalamusz-aktivitáshoz köthető), ezt követően újból pozitívra vált (III. réteg-
beli piramis sejt aktivitás). A negatívból pozitívba történő váltás a fejlődés
gyakori jellemzője marad a jóval későbbi életkorokban is.
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A születéskor szinte teljesen lezártnak tekinthető a sejtkeletkezés és -ván-
dorlás folyamata. Nem keletkeznek új  kérgi  neuronok és kevés kivétellel
mind a megfelelő helyen van. Mindemellett az idegrendszer és ezen belül az
agykéreg még nagyon éretlen. Tipikus jelzői ennek például, hogy a IV. kérgi
réteg granuláris sejtjei még mindenhol megvannak, valamint a negyedik réteg
alatt a szubplate zóna maradványai fedezhetők fel. Sok neuron található még
a fehér állományban ebben a korban. A bazális és thalamokortikális rostok
benövése befejezettnek tekinthető, azonban a szinapszisképződés folytatódik.
A  nyolcadik  hónapig  tartó  fejlődési  szakasz  során  intenzív  növekedés
tapasztalható a sejtek differenciációjában, a helyi visszacsatoló sejtek (golgi
sejtek)  axonjainak  és  dendritjeinek  érésében,  valamint  az  asszociatív  és
komisszurális rostok fejlődésében.

A komisszurális  rostok  egyik  legkarakterisztikusabb  képlete  a  corpus
callosum, amelynek gazdag funkcionális szerepköréből egy, a kétkezi moto-
ros outputok organizálása. Születés után már nem keletkeznek új callozális
rostok, sőt a kezdeti maximális számosságú rost a fejlődés során fogy. Giedd
és munkatársai (1996) szerint a corpus callosum érése elölről hátrafelé irá-
nyuló trendet mutat. Igaz ez mind a kialakulásra, mind a mielinizációs folya-
matok terén. Három hónapos kor körül,  a  pre-  és postcentrális  gyrusokat
összekötő callozális rostok mielinizációja vastagodást okoz a kérgestestben,
alapvető szenzoros és motoros funkciókhoz kötődően. A negyedik/hatodik
hónap magasságában újabb morfológiai változásként a spleniumban (a corpus
callosum  leghátsó  része)  történő  vastagodás  emelhető  ki,  a  vizuális-
asszociatív területeket összekötő rostok mielinizációja miatt.  Utóbbi össze-
köttetés érése a binokuláris látás és akkomodáció folyamatainak szolgálatá-
ban állnak.

Kostovic és munkatársai (1995) a nyolc hónapos és három éves kor közötti
szakaszra helyezi azt a strukturális reorganizációs folyamatot, ami az eddigi
fejlődés folyamataira és eredményeire ráépülve egy finom, szinaptikus átren-
deződést jelent, leginkább a külső tapasztalatok által vezérelve. Csúcspontját
e folyamatnak az első életév utánra helyezik a szerzők. A születéstől körülbe-
lül  nyolc hónapos korig tartó szakaszban az intenzív szinapszisprodukció
egyfajta „felesleget” hoz létre e téren a kéregben, ami a nagy strukturális át-
alakulások lezárulását és alapfunkciók kialakulását követően hátteret biztosít
a magasabb rendű funkciók látványosabb fejlődéséhez, a tapasztalatok egyre
hatékonyabb  integrálásához.  Utóbbi  funkciók  maguk  is  visszahatnak  a
neurális folyamatokra. Az eleddig sokkal határozottabban genetikus irányí-
tottság oldódik az idegrendszer fejlődésének egyes biológiai aspektusai terén
is. További jellemző e korszakon belül a neurális érés tekintetében, hogy fel-
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erősödnek a  mielinizáció  folyamatai,  valamint  a  két  félteke  működésének
összehangolásához kapcsolódó történések.  Ez utóbbi  problémakör  sajátos
módon abban a jelenségben nyilvánul meg, hogy egyre jobban megszűnik a
korábban jelenlévő szinkron, szimmetrikus aktivitás, a későbbi, végső soron
felnőttkori féltekei együttműködés kialakulása érdekében.

Körülbelül három éves korra olyan neurális struktúra jön létre Kostovic és
munkatársai (1995) szerint, ami globális értelemben illeszkedik a felnőttkori
mintázathoz. Természetesen még mindig nem azonosítható e kettő és még
hosszú ideig nem is lesznek azok, azonban fő elemeit tekintve „készen van” a
struktúra. Kezdetét veheti a hosszantartó finomodás, ahol a funkcionális és
neurális folyamatok egyre kevésbé választhatók élesen ketté, illetve feleltet-
hetők meg egyértelműen egymásnak. Szigorúan neurális fejlődési momen-
tumként ez időszakra az asszociációs kéregterületek és rostok, valamint to-
vábbra is a komisszurális rostok érése emelendő ki. Egyrészt elhúzódó kémiai
érési folyamatokat, másrészt a mielinizációs történéseket értve ez alatt.

A komisszurális rostok éréséhez és a mielinizáció témaköréhez példaként
említhető Giedd és munkatársai (1996) már érintőlegesen idézett  munkája,
ahol is egy négytől tizennyolc éves korig terjedő életkori mintán végzett MRI
vizsgálatot ismertetnek, a corpus callosum fejlődésére nézve. A szerzők a kor
és a nem hatását kívánták feltárni a corpus callosum érése tekintetében. Ta-
pasztalataik szerint a kérgestest egésze lineáris növekedést mutat a vizsgált
életkori intervallumon belül, az idő előrehaladtával.  A növekedést azonban
feltehetőleg a posterior áreák növekedése okozza, mivel az anterior területek
nem változtak szignifikánsan a korral. Utóbbi részeredmény felveti, hogy az
elülső callozális  rostok nagyjából  kialakultnak tekinthetők iskoláskor előtt.
Ellenőrzésként összevetették a vizsgálatban szereplő gyermekek és egy húsz
és negyven éves kor közötti felnőttekből álló minta corpus callosumának első
két területére (rostrum és genu) vonatkozó adatokat, amelyek nem különböz-
tek szignifikánsan egymástól, így alátámasztható a feltételezés. A nem sze-
rinti összehasonlításban nem volt különbség a vizsgált mintában. Járulékos
információként kiemelték a szerzők a nagy egyének közti variabilitást.

A tapasztalt méretbeli változások hátterében a mielinizációs folyamatok és
az axonok számában megfigyelhető redukció kettős hatásának eredője áll.
Azt jelenti mindez, hogy a corpus callosum mielinizációja egészen hosszan
elhúzódik, azonban főként az asszociatív funkcióval kapcsolatos rostok ese-
tén jelenthető ez ki. A célorientált mozgás tekintetében ugyan szerepet játszik
az  ilyen  képletek  fejlődése,  mint  az  általános  intellektuális  kapacitás,
magasabbrendű intellektuális funkciók hátteréül szolgáló egyik neurális fo-
lyamat, viszont az alapvetőbb szerepű, egyszerű motoros és szenzoros össze-
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hangolást biztosító callozális rostok mielinizációja már egész korán befeje-
zettnek tekinthető. Természetesen ezáltal még nem áll meg a mozgással kap-
csolatos neurális  fejlődés. Jelen dolgozat két  későbbi részében vázolandó
probléma idekötődően a piramis pálya fejlődése egyrészt, másrészt az a fi-
nom, inkább funkcionálisan megragadható érés, ami a mozgáshoz kapcsolt
agyi makropotenciálok vizsgálati adataiból körvonalazódhat.

Viselkedéses, funkcionális változások

Az eddigiekben vázolt, általános idegrendszeri fejlődésmenethez többé-ke-
vésbé illeszthetők a viselkedéses fejlődési momentumok, a célorientált moz-
gáshoz kötődően is. Kostovic és munkatársai (1995) a célirányos viselkedés
fejlődését általános értelemben tárgyalják, miszerint az idegrendszeri érési
szakaszokkal a viselkedés egyre magasabb szintű organizációja társul. A ma-
gasabb  szintű  organizáció  trendje  a  mozgásosság  tekintetében  azt  jelenti,
hogy egyrészt egyre pontosabban valósulhat meg a mozgás-kivitelezés maga,
másrészt egyre több szempont vehető figyelembe a környezeti tényezők és a
saját test aktuális állapotára nézve, harmadrészt egyre összetettebb idegrend-
szeri funkcionális kapcsolatrendszer szolgál hátteréül az adott mozgásnak.
Ezen fejlődési trenden belül, megtartva bár az imént elmondottakat, de a cél-
irányos viselkedés szempontjából további súlyozást vezetnek be a szerzők.
Miszerint a körülbelül nyolc hónapos születés utáni kor előtti események te-
kinthetők kifejezettebben átmeneti jellemzőknek,  amelyek kevésbé konkrét
összefüggésben állnak későbbi történésekkel, pontosabban kevésbé egyértel-
műsíthető a direkt előkészítő funkció ezen esetekben. Inkább egyfajta „nagy”,
globális idegrendszeri érettségi állapot elérését célzó biológiai folyamat vele-
járóiként értelmezhetők. Az ezt követő fejlődési események pedig, ezen imén-
ti idegrendszeri struktúrára alapulóan, a célirányos viselkedés kialakulásával
párhuzamosan és abban résztvevően zajlanak. Touwen (1995) álláspontja né-
mileg eltér a fentiektől, ugyanis ő a „megfogás” aktusának fejlődését vizsgáló
írásában  a  nyolc  hónap  előtti  időszak  felsővégtag-mozgásos  eseményeit
prereaching  (célelérő  mozgást  megelőző)  illetve  pregrasping  (megfogást
megelőző) aktivitásoknak tekinti. A két nézet összeegyeztethetővé válik utób-
bi szerző egy alternatív megfogalmazása által, amely szerint az említett korai
felsővégtag-mozgások tekinthetők az adott életkorra jellemző, ugyanakkor a
szándékos mozgások előkészítésében résztvevő aktivitásoknak is.

A magzati mozgások említése annyiban informatív e tárgyban, hogy meg-
erősíti a kiemelt szakaszos fejlődési trendet, átmeneti állapotok egymásután-
jain át, melyek során az idegrendszeri struktúra átmeneti szerveződéséhez át-

19



meneti viselkedéses aktivitások kötődnek. A strukturális fejlődésnél hangsú-
lyozott nyolcadik terhességi hét környéke fontos állomás a magzatmozgások
tekintetében is, ugyanis Kostovic és munkatársai (1995) alapján a hetedik hét
körül mozdul meg először a fejlődő magzat, azonban ekkor csak lassú gerinc-
mozgásokról van szó. A hetedik és nyolcadik hét között jelennek meg rend-
szerint az első reflexmozgások, melyek globális jellegűek. A helyi reflexek a
nyolcadik héttől találhatók meg. A kilencedik hét környékén válik képessé a
magzat izolált végtagmozgások kivitelezésére. A tizedik héttől a mozgásre-
pertoár gyors bővülése veszi kezdetét. A szükséges kéregterületek még nem
alakultak ki, illetve ezeknek a szubkortikális struktúrákkal való összekötteté-
sei nincsenek még meg, így a kéreg nem vehet részt ez időszakban a mozgá-
sok kivitelezésében. A terhesség második felében a mozgásos aktivitás válto-
zatossá és jellemzővé válik. Kiemelik a szerzők az orientációs válaszok fejlő-
dését, valamint a szemmozgásokban bekövetkező változásokat. Azon tény el-
lenére, hogy a magzat kortexe egy idő után nyilvánvalóan képes bizonyos in-
gerek fogadására és valamennyi motoros válaszra, a magzati mozgások meg-
lehetősen véletlenszerűek és rendezetlenek.

Az újszülött csecsemő megőrzi a magzati mozgásosság késői szakaszára
jellemző karakterisztikumokat, azonban olyan új reflexes aktivitások is meg-
jelennek,  amelyek  a  magzatnál  nem figyelhetők  meg  (pl.:  moro-reflex).
Kostovic és munkatársai (1995) terminológiájával élve, a második hónap so-
rán a magzati örökséget hordozó „vonagló” karakterisztikájú csecsemőmoz-
gás egy új, megint csak átmeneti formára vált, amelynek „matató” jellege
lesz. Utóbbi jellegzetesség a későbbiek során a manipulatív viselkedés által
váltódik fel. Ugyancsak a második hónapra tehető a fej- és szemmozgató
rendszerek közti kommunikáció nagymértékű fejlődése, a harmadik hónap-
ban érve el a felnőtti formára hasonlító működésmódot. Erre az időszakra te-
szik a szerzők az elkülönült, célvezérelt mozgásaktusok megjelenését is. Jól
korrelálónak tűnik mindezzel az a már idézett corpus callosum mielinizációs
adat, amely a harmadik hónapra teszi a pre- és postcentrális gyrusok közti
rostok egyik érési hullámát. Touwen (1995) már a második hónapot megelő-
zően is a célelérő mozgás (reaching) előképét azonosítja a megfigyelhető kar-
mozgásokban, zárt kezű nyúlás formájában. Az extenziós nyúlást a negyedik
hónaptól leírva megerősítőek a fenti megállapítások, azaz a téri tájékozódás
alap-mechanizmusaihoz tartozó szem- és fejmozgás-koordináció, valamint a
corpus callosum akkomodációt és binokuláris látást megalapozó rostjainak
négy  hónapos  kortól  megugró  érése,  egyaránt  szükségesnek  látszik  az
extenziós nyúlásnak, mint a céltárgy megfogását megelőző kéz- és ujjbeállí-
tás (preshaping) előképének fejlődéséhez és megvalósulásához. Annál is in-
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kább, mivel a preshaping fejlődésében és működésében a vizuális informáci-
ók súlyozottnak tekinthetők (Jeannerod 1997). Mindehhez járul még a figye-
lem tárgyának a harmadik és hatodik hónap közti időszakra tételezett tágabb
értelmű lokalizációja a téri környezetben (Kostovic és munkatársai 1995), az
aktuális életkor egyik jellemző fejlődési eseményeként. A kezdetben kaoti -
kusnak tűnő megfogási sikeresség a hatodik hónap magasságában stabil ké-
pességnek tekinthető.

Érdekes szempont erre az időszakra vonatkozóan, hogy a különféle refle-
xek hogyan vesznek részt a célirányos aktivitás fejlődésében. Touwen (1995)
egy saját, korábbi vizsgálatát idézi ez ügyben, aki egy sok szempontra kiterje-
dő, megfigyeléses-kódoló, követéses vizsgálatot végzett a kérdés tisztázására,
a születéstől az első önálló lépések megtételéig terjedő életkorig. Eredményei
alapján elmondható, hogy nem igazán található egységes kapcsolódási mintá-
zat a reflexes aktivitások és az önindította célirányos viselkedés között. A ref-
lexes működések fennmaradnak több fejlődési szakaszon át, ami a szerző sze-
rint független agyi mechanizmusok létét feltételezi, önálló fejlődési vonallal.
Bizonyos aktivitások párhuzamosan fejlődnek (pl.: a szemmozgások és a vi-
zuális apparátus a karmozgásokkal), míg mások egymást követően (pl.: a fo-
góreflex és az ügyes csípőfogás). Touwen (1995) egy lehetséges alternatíva-
ként a fogóreflex és a szándékos, célorientált megfogás kapcsolódására kez-
detben a bimodális kontroll lehetőségét javasolja (szervesen kapcsolódik a két
funkció), a későbbi szakaszokra pedig közös végső pálya használatát feltéte-
lezi.

A nyolcadik hónaptól, ahonnét az e tekintetben szigorúbban (de nem okvet-
lenül igazabban) fogalmazó Kostovic és munkatársai (1995) is az általános
értelmű célirányosság kezdeti  állapotú meglétét feltételezik, valóban látvá-
nyos fejlődés tapasztalható, és magasabb szintű teljesítmény jelenik meg a
célorientált kézmozgások terén is. A fentebb említett extenziós nyúlás folyta-
tásaként, a kilencedik hónap táján válik általánossá az adekvát preshaping.
Ugyanekkorra datálható a mutatómozgás helyes alkalmazása is, ami eltérő
funkcióhoz kötődik, mint a megfogás részképességei, csak átfedés feltételez-
hető az érintett agyi struktúrák terén a kivitelezésben. A preshaping fejlődése
egyébiránt tovább folytatódik és körülbelül két és fél éves kor körül éri el
fluens működési szintjét.

A nyolcadik hónaptól három éves korig tartó fejlődési szakasz jellemző mo-
mentuma a precíziós fogás érése. Touwen (1995) szerint az ehhez szükséges
agyi struktúrák hozzávetőleg egy éves kor körül már kialakulnak. Automati-
kus használata azonban még egy-két évet vesz igénybe. A precíziós fogás agyi
mechanizmusainak kialakulási  időpontjához igen közeli,  vagy akár azonos
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időpontra tehető a preshaping fejlődésén belül a kézzárás megfelelő időzítése
is, ami a tizenharmadik hónapra jellemző. A precíziós fogás és ujjmozgások,
valamint a manipuláció egyébként elhúzódó érést mutat, ugyanis e funkciók
érése a negyedik életév környékére tehető. A végső lezárulása ezen érési fo-
lyamatnak ugyanakkor csak további változásokat követően történik meg (pl.:
kézcsontok növekedése, kortiko-motoneuronális rostok érése). Az itt említett
történések az ez időszakban csúcsosodó, tapasztalat által erősen befolyásolt
szinaptikus reorganizáció hátterén zajlanak.

A korai gyermekkortól a felnőttkorig nyúló életszakaszban Touwen (1995)
szerint a megfogás fejlődésének egyik legfontosabb momentuma a feedback
kontrollról a feedforward kontrollra való áttérés. Ez a folyamat már a máso-
dik életév környékén megkezdődik, azonban a felnőttre jellemző szintjét a
nyolcadik-tizenegyedik évnél korábban nemigen tudja elérni. A hosszú érés
okát egyrészt Edin (1992) véleményére hivatkozva abban látja, hogy a felnőtt-
re jellemző kontrollfolyamatok azon agyi  struktúrák érettségét  feltételezik,
amelyek a hibák elkerülését végzik adott mozgás kivitelezése során, afferens
információk  alapján.  Másrészt Thelen (1985,  1986)  álláspontjára  utalva,  a
testnövekedés szerepét  hangsúlyozza.  Mindemellett  e  korszak jellemzője,
hogy az eddig említett készségek folyamatosan ügyesednek a testi fejlődéssel,
valamint a korábban már meginduló kognitív fejlődéssel párhuzamosan.

Az eddigiekben tárgyalt, mind idegrendszeri, mind viselkedéses érési fo-
lyamatok kapcsán egyértelmű tapasztalatként tekinthető a nagyfokú variabi-
litás mind egyénen belül, mind egyének közötti összehasonlításban. Az ideg-
rendszeri struktúra esetén a fejlődési szakaszok időbeli ütemezésén és válto-
zékonyságán túl, kapcsolódó momentum a plaszticitás kérdése. A plaszticitás
ebben az értelemben egyrészt a már kiemelt, rendszeres átstrukturálódásra
való képességben nyilvánul meg, másrészt az esetleges sérülések, vagy más
organikus  zavarok  kiküszöbölésére  irányuló  reorganizációban. Müller és
munkatársai (1997) a szenzomotoros área (Roland área) lézióját több évvel
követő  funkcionális  reorganizációt  vizsgálták  PET technikával,  fejlődési
szempontú összehasonlításban.  Három vizsgálati  csoportjuk volt,  melyek a
következők:

1. - a lézió négy évnél korábban történt
2. - a lézió tíz éves, vagy annál korábbi életszakaszban történt
3. - normál felnőtt csoport.

Hipotéziseiket azokra a korábbi ismeretekre alapozták, amelyek hasonló
lézió esetén egyértelműsítették az interhemiszférikus reorganizációt mind a
homológ, mind a környéki területek bevonódásával. Ezt az igazolt jelenséget
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kívánták annak függvényében vizsgálni, hogy korai vagy késői lézió esetén
eltérő-e a reorganizációra utaló aktivitásmintázat az érintett kéregterületeken
(elsősorban  a  primer  motoros  kéreg,  a  supplementer  motoros  área  és  a
premotoros kéreg). Az az általános fejlődéstani nézet vezérelte hipotéziseik
felállítását, mely szerint a fiatalabb idegrendszer nagyobb kapacitást mutat a
reorganizációra, mint az idősebb.

Vizsgált hipotéziseik közül kettőt emelek ki. Az első feltételezésük az volt,
hogy fiatalabb korban történt léziót követően nagyobb aktivitás tapasztalható
a sérüléssel ellenoldali homológ kéregterületen. A második pedig, hogy szin-
tén a korai léziót követően lesz tapasztalható nagyobb aktivitás a környező
kéregterületeken  (főként  a  supplementer  área,  valamint  olyan  frontális  és
parietális területek, amelyek normál esetben nem involváltak a motoros mű-
ködésben). A vizsgálatot egyrészt relaxációs helyzetben, másrészt feladat-
helyzetben végezték el. A feladathelyzetben a vizsgálati alanyoknak a sérü-
léssel ellenoldali kezük hüvelykujjával kellett önindította, és önmaguk által
szekventált kopogást végezniük.

Eredményeik  általános  értelemben  megerősítették  hipotéziseiket,  vagyis
azt találták, hogy a fiatalabb korban bekövetkezett léziót követően nagyobb
aktivitást tapasztaltak az említett kéregterületeken, mint a későbbi lézió, vagy
a felnőtt csoport esetén. Az első feltevésük csak trend szintjén volt érvényes,
miszerint a korai léziótól a normál felnőttig haladva egyre csökkenő aktivitást
tapasztaltak, azonban az adatok nem különböztek egymástól szignifikánsan
a vizsgálati csoportok összehasonlításában. A második feltevés statisztikailag
is megerősítődött. Járulékos eredményként adódott, hogy a sérüléssel azonos
oldali, környező kéregterületek a többi vizsgált kéregterületnél is intenzívebb
hajlamot mutattak a reorganizációban való részvételre, különösen korai lézió
esetén. Mindezek alapján igazoltnak tűnik az a megállapítás, hogy az elsőd-
leges  motoros  kéreg  sérülésének  kiküszöbölésére  irányuló  reorganizációs
kapacitás (egyfajta plaszticitás) a korral csökken. Valamint a reorganizáció
során sajátos ellenállás mutatkozik a motoros rendszer részéről a homológ
ellenoldali  kéregterület  bevonódása  ellen,  hangsúlyosabb  a  környező
részterületek részvállalása.

Az iménti vizsgálat mondanivalója tehát a már említetteken túl, hogy a fejlő-
déssel járó plaszticitás-csökkenéssel egyfajta stabilitás felé haladás nyilvánul
meg, ami a viselkedéses, illetve ez esetben mozgásos teljesítmények növekvő
korral együtt járó ismert stabilizálódáshoz illeszkedőnek látszik. Az idegrend-
szer ezek alapján a fejlődés előrehaladtával a bizonyos értelemben kialakult,
rendezett  funkcionális  organizációt  támogatja  hangsúlyozottabban,  ami  a
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problémamentes fejlődésnek meg is felel. A stabilizációs összetevő érvényes-
ségének kiterjesztése a fejlődés minden momentumára azonban túlzott leegy-
szerűsítés volna, ahogy erre Manoel és Conolly (1995) figyelmeztet írásában.
Ugyanis véleményük szerint viselkedéses szempontból (legalábbis a mozgásos
képességek és készségek terén) kétirányú folyamat zajlik a fejlődés során. A
két folyamat együttes jelenléte lehet garanciája a normális működésnek. Való-
ban megfigyelhető a teljesítmény variabilitásának és hibaszintjének csökkené-
se mind az általános érési trendhez kapcsolódóan, mind az egyes adott készsé-
gek egyedi fejlődése során, ami egyfajta fokmérőül is szolgál a klasszikus né-
zőpont szerint a fejlettségi állapottal összefüggésben. A szerzők szerint mind-
ez amiatt probléma, hogy erősen redukcionista szemlélet válik jellemzővé ez-
által a háttérfolyamatok működésére nézve is. Ugyanis fontos észrevenni, hogy
az iménti leszűkített értelmezés a környezethez való alkalmazkodás csökkenő
mértékű lehetőségét foglalja magában. Emiatt a hiba-variabilitás és a funkcio-
nális variabilitás fogalmának megkülönböztetése válik fontossá. Hiszen a fej-
lődés már említett stabilizációs momentuma mellett az érettség másik jelzője,
hogy megfelelően tud alkalmazkodni az egyén a változó feltételekhez, a cél el-
érése érdekében. A szerzők azon elgondolása, miszerint a hatékony mozgásos-
ság fejlődésében szükség van a variabilitás jelenlétére (meghatározott módon)
a fejlődést jelentő magasabb organizációs szintek kialakulásához, érdekes
összhangban van a jelen dolgozatban korábban bemutatott neurális fejlődési
trend átmeneti állapotokon keresztül magasabb organizációs szintekre tartó
természetével, ahol már szintén bemutatott módon az idézett szerzők a nagyfo-
kú variabilitás tapasztalatát megállapították. Közbevetőleg további érdekes-
ségként említhető, hogy az említett idegrendszeri érési folyamat olyan archi-
tektúrát hoz létre, amely egyrészt kevéssé alkalmas a „hardverszintű” változta-
tásokra, ugyanakkor működésében a pontosabb (kisebb variabilitású) és alkal-
mazkodóbb (nagyobb variabilitású) folyamatok egyidejű jelenlétét teszi lehe-
tővé, illetve támogatja.

A hiba-variabilitás csökkenés és a funkcionális variabilitás növekedés ellen-
tétes irányú folyamatainak együttes feltételezése a fejlődés során, a mikroszko-
pikus és makroszkopikus szintek fogalmainak felhasználása révén látszik kivi-
telezhetőnek. A mozgásos szerveződés makrostruktúrája egy általános jellegű,
absztrakt mozgásmintát jelent, ahol nincs közvetlen azonosság a mozdulatok
és az akció között. Cél és kimenet fogalmazódik meg ebben, tekintet nélkül a
végrehajtó mozdulatokra. A makroszkopikus szint elemei jól definiáltak, ala-
csony variabilitás jellemzi. A mikroszkopikus szinten ezzel szemben az aktuá-
lis mozdulat, az izomműködés szabályozása történik, ahol is minden alkalom-
mal más egy kicsit a mozdulat. Azaz a mikroszkopikus szint rosszul definiált,
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vagyis nagy a variabilitása. A makroszkopikus szintű szabályozás a fejlődéssel
egyre konzisztensebbé válik (csökken a variabilitás), míg a mikroszkopikus
szintű folyamatokban megmarad, vagy esetleg nő a variabilitás. Az itt bemuta-
tott elgondolás igazolására a szerzők egy összetett vizsgálatot is végeztek öt és
fél éves, hét éves és három hónapos, valamint tíz éves és kilenc hónapos átlag-
életkorú csoportokkal, ahol is két kísérletben a feladat makro- és mikrostruktú-
ráját változtatták, a makroszkopikus és mikroszkopikus szintekhez illeszkedő-
en.  Eredményeik  tulajdonképpen megerősítették elméleti  megfontolásaikat,
módszertani problémáktól és a fiatalabb gyerekek számára megoldhatatlannak
tűnő feladatrészletekből fakadó eltérésektől eltekintve.
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