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Köszönetnyilvánítás 

Először is köszönetet mondok Kovács Gyulának, aki témavezetőként vállalta, hogy elkísér és 

segít a tudományos pálya kezdeti, rögös szakaszán. 6 éve ismerkedtünk meg, amikor 

szakdolgozóként a laborjában tanulhattam meg azokat a módszereket, amelyek alapvető 

elemei a modern kísérleti idegtudománynak. Szakmai és személyes támogatásából leginkább 

azt a biztosított szabadságot és az új módszerek felé való folyamatos bátorítást emelném ki, 

mely lehetővé tette számomra az őszinte, gyermeki kísérletezés és rácsodálkozás örömének a 

megtapasztalását, átélését a kutatói munka során. Az általam választott nehéz, de érdekes 

téma kidolgozásában a nyílt és őszinte, sokszor megpróbáló szakmai beszélgetések jó alapot 

adtak az utólag szerintem – és remélem, ő is hasonlóan értékeli – sikeresnek tekinthető 

munkához. Az együtt végzett munkáink során – melyek végét remélem, még sokáig nem 

látjuk – sokat gazdagodtunk. Nagyon hálás vagyok neki. 

Külön, kiemelt, és soha el nem évülő köszönet illeti Zimmer Mártát, aki a mindennapi gondok 

leküzdésében oroszlánrészt vállalt. Tapasztalataival, jóindulatával, megértésével, segítségével 

és beszélgetéseinkkel azokon az időszakokon is átsegített, amik során egy fiatal kutató 

gyakran elbátortalanodik és letér az útról, feladja. Hogy ez esetemben végül nem történt meg, 

abban neki felbecsülhetetlen érdemei vannak. Sokszor fogom még megköszönni. 

Hálával gondolok minden munkatársamra, barátomra, akikre mindig számíthattam, akikkel 

sokszor, soha nem unva átbeszéltük a felmerült problémákat, újraolvastuk a kéziratokat, 

ezerszer is újraellenőriztük a triggereket és küzdöttünk az impedanciákkal… Nem csak hogy 

kötelességemnek érzem, de őszinte köszönettel emelem ki Vakli Pált és Knakker Balázst, 

akiktől nagyon sokat tanultam és sok-sok tanulságos, érdekes beszélgetést folytattunk 

különböző munkák során. Minden ilyen alkalom különleges megtiszteltetés és sokszor újra 

áhított, nagy élmény. Kritikus időszakban adták vissza a kutatásba vetett hitemet, így nem 

túlzás azt mondani, nélkülük biztosan nem, de semmiképpen nem így jött volna létre ez a 

munka. Köszönet illeti Kovács Petrát az adatfelvételben nyújtott munkájáért. 

Természetesen nem lehetek elég hálás a kutatásban részt vevő személyeknek, akik nélkül a 

dolgozat egyetlen betűje sem születhetett volna meg. 

Végül, de természetesen nem utolsó sorban köszönöm családomnak és barátaimnak a sokféle 

támogatást és segítséget, valamint Katának, akinek nagy szerepe volt a disszertáció 

létrejöttében.
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Rövidítésjegyzék 
 

AFC – alternatívás kényszerválasztás (alternative forced choice) 

AP – szerzett prosopagnosia (acquired prosopagnosia) 

aTL – temporalis lebeny elülső területe (anterior temporal lobe) 

AMG  – mandulamag (amygdala) 

CP  – veleszületett prosopagnosia (congenital prosopagnosia) 

DCM  – funkcionális konnektivitás modellezés (dynamic causal modelling) 

EEG  – elektroenkefalográf 

FFA  – fusiformis arc terület (fusiform face area) 

FFG  – fusiformis tekervény (fusiform gyrus) 

fMRI – funkcionális Mágneses Rezonancia Képalkotó eljárás (functional 
Magnetic Resonance Imaging) 

GSR – galvános bőrellenállás (galvanic skin response) 

HRF – haemodinamikus válasz (haemodinamic response function) 

IOG – gyrus occipitalis inferior, a nyakszirtlebeny alsó tekervénye (inferior 
occipital gyrus) 

LOC  – lateralis nyakszirtlebenyi terület/komplexum (lateral occipital complex) 

MEG  – magnetoenkefalográf 

ms  – milliszekundum 

mp  – másodperc 

MUA – sokelektródás eszköz (multielectrode array) 

MVPA  – sokvariációs mintázatelemzés (multivariate pattern analysis) 

OFA – occipitalis arc terület (occipital face area) 

STS  – felső halántéklebenyi barázda (superior temporal sulcus) 

sLORETA  – standardizált alacsony felbontású agyi elektromágneses térképezés 
(standardized low resolution brain electromagnetic tomography) 

TMS  – transzkraniális mágneses ingerlés (transcranial magnetic stimulation) 

VARETA  – változó felbontású elektromágneses térképezés (variable resolution 
electromagnetic tomography) 
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Bevezetés 

 

A disszertációban az arcfelismerés ún. magterületeihez (Haxby, Hoffman, és Gobbini (2000) 

neurokognitív arcészlelési/arcfelismerési modelljének IOG-t, STS-t és FFA-t integráló 

okcipito-temporalis hálózatrendszere. A modell másik része az ún. kiterjesztett rendszer. A 

modell részletes áttekintését lásd az 1.4 fejezetben.) köthető funkciókat vizsgáltuk 

viselkedéses, elektrofiziológiai és képalkotó módszerekkel fejlődési/veleszületett 

arcfelismerési zavarral élő (prosopagnosia) valamint neurotipikus személyeknél. A kutatási 

kérdések kontextusba helyezéséhez a disszertáció első részében (1. fejezet) összefoglalom az 

arcfelismeréssel kapcsolatos neurokognitív modelleket és kutatási eredményeket, különös 

tekintettel azokra, melyek a disszertáció 4. részében bemutatott 4 vizsgálat szempontjából 

relevánsak. Ennek megfelelően az arcfeldolgozás magterületeihez köthető funkciók neurális 

korrelátumait tekintem át az fMRI, valamint elektrofiziológiai vizsgálatok eredményein 

keresztül. Ezt követően a 2. fejezetben a bemutatott vizsgálatok (4.1-4.4 fejezet) 

eredményeinek értelmezését elősegítve összefoglalom a prosopagnosiával kapcsolatos 

legfrissebb kutatási adatokat. 

A 4. fejezetben bemutatott tanulmányok az arcfelismerés ún. magterületeihez köthető 

funkciókat vizsgálják, valamint a zajszűrés kategória-szenzitivitását tesztelik veleszületett 

prosopagnosiás és egészséges személyek esetén. 

A veleszületett prosopagnosia a populáció 2-3%-át érinti, vagyis sokkal több embert, mint 

amire a korábbi adatok utaltak. Az alacsony elemszámú vizsgálatokból levonható 

következtetések viszont nehezen általánosíthatóak a zavar egészére. 

A szakirodalomban bemutatott prosopagnosiás esetek egy csoportjában a probléma – 

hasonlóan a tárgyfelismerés zavarainak osztályozásához – a feldolgozás perceptuális 

folyamatainak zavarával kapcsolható össze (apperceptív típus), míg az ide nem sorolható 

esetekben a prosopagnosia a magasabb szintű feldolgozási folyamatok – pl. emlékekhez való 

hozzáférés – sérülése valószínűsíthető (asszociatív típus). Az esetleges alcsoportok 

tulajdonságaira fókuszáló célzott, nagymintás vizsgálat(sorozat) eddig nem történt meg. 

A disszertáció 1. tanulmányában (4.1 fejezet) neurotipikus mintában teszteltük a 

zajfeldolgozás elektrofiziológiai korrelátumait különböző ingertípusok esetén. A disszertáció 

következő két tanulmányában a veleszületett prosopagnosia örökletes típusát vizsgáltuk egy 
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család 3 tagjánál viselkedéses neuropszichológiai tesztek és fMRI (4.2 fejezet), valamint EEG 

segítségével (4.3 fejezet). Az utolsóként bemutatott vizsgálatban (4.4. fejezet) pedig nagy 

elemszámú veleszületett prosopagnosiás mintán teszteltük a veleszületett prosopagnosia 

apperceptív/asszociatív típusú felosztásának lehetőségét összetett neuropszichológiai 

tesztbattéria, valamint egy arcdetekciós ssVEP paradigma alkalmazásával. 
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1. Az arcfelismerés 

Az arc az ujjlenyomathoz hasonló, egyedi jellemző, hiszen néha csak apró részletekben tér el 

egy másiktól (pl. egypetéjű ikrek), de azonosítása különleges módszerek nélkül is 

egyszerűnek tűnik. A fiziológiás arcfelismerés gyors, többnyire tudatos erőfeszítést nem 

igénylő idegrendszeri folyamat, mely komplexitása ellenére a legtöbb embernek nem okoz 

nehézséget. A hatékony arcfelismerés alapvető fontosságú funkció olyan fajoknál, ahol a 

reprodukciós siker összefügg a szociális interakciók eredményességével (Akechi, Kikuchi, 

Tojo, Osanai, & Hasegawa, 2014), ugyanis ezekben az interakciókban az arc az identitás és az 

érzelmi állapot felismerésében is kulcsinformáció. 

Noha egyszerűnek tűnik, az arcok detekciója és felismerése az egyik legösszetettebb 

kategorizációs képesség, ennek köszönhetően régóta az idegtudományi vizsgálatok egyik 

központi témája (Haxby és mtsai., 2000).  

Az újszülöttek az első pillanattól érdeklődnek a körülöttük lévők arca iránt, sőt anyjuk arcát 

már igen korán preferálják. Maurer és Young (1983) szemmozgás-elemzés vizsgálatai 

rámutattak, hogy a pár hónapos csecsemők tovább nézik az arcszerű ingereket, mint az ún. 

rántotta-arcokat (kevert belső részletek) és más, ovális alakú, de belső struktúrában nem 

arcszerű ingereket. Szívesebben fürkészik az attraktívabb arcokat és több mosolygással 

reagálnak azokra (Hoss & Langlois, 2003), habár bizonyos eredmények szerint ez nem a 

párválasztáshoz kifejlődött, humán arcokra specifikus készség, hanem általános feldolgozási 

mechanizmus, mely a szimmetrikus formák jelentőségének kiemelésére adaptálódott (Quinn, 

Kelly, Lee, Pascalis, & Slater, 2008). Fontos kiemelni, hogy a kezdeti időszakban a 

látórendszer, ezáltal pedig az arcfelismerés még nem tart a felnőtt érettség fokán, de a 

folyamat a kezdetektől működik és segít a másokkal való kapcsolataink kialakításában és 

fenntartásában. 

Az arcfelismerés hálózatrendszerének felépítésével kapcsolatos alapvető információkat a múlt 

század '70-es, '80-as éveiben többnyire majmokkal folytatott in vivo elektrofiziológiai 

kutatások szolgáltatták. 
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1.1.  Az arcfeldolgozás klasszikus területei 

1.1.1. Állatkísérletes elektrofiziológia 

A '80-as évek elején - főleg majmokkal - végzett in vivo elektrofiziológiai kutatások sorra 

mutatták be bizonyítékaikat arra vonatkozóan, hogy az IT és az STS olyan neuronpopulációk 

székhelye, melyeknek megkerülhetetlen szerepük van az arcinformáció (érzelmek, identitás, 

stb.) feldolgozásában (Desimone, 1991). 

Edmund Rolls munkacsoportja altatott, éber, valamint viselkedéses feladatot végző 

majmoknál a sulcus temporalis superiorban (E.T. Rolls, 1981), az IT-ben és az STS-ben, 

továbbá az amygdalában is (E. T. Rolls, 1984) regisztrálta arcszenzitív neuronok válaszát. 

Perrett és munkatársai 3 rhesus majom STS-éből (funcus), összesen 497 neuron válaszát 

regisztrálták, mely 80-160ms-mal az inger megjelenése után jelentkezett és nem volt 

megfigyelhető auditoros, vagy taktilis ingerlés esetén. A válaszok 10%-a arcszelektív volt, de 

a válasz nagysága 28 tesztelt sejten nem változott jelentősen az inger forgatásától, színétől, 

méretétől és távolságától függően. Azonosítottak azonban 21 olyan sejtet is, melyek válasza 

az inger forgatásának következtében lecsökkent. A vizsgálat további eredménye, hogy az ún. 

top-down hatások - pl. hogy egy arc jutalmazáshoz, vagy büntetéshez kapcsolódik - ezeknek 

az idegsejteknek az aktivitásában nem tükröződnek (Perrett, Rolls, & Caan, 1982). Az STS 

arcszelektív neuronjainak válasza a fent felsoroltakon túl nem függ az inger méretétől és 

látótérbeli pozíciójától sem, viszont érzékeny az arcrészek konfigurációjára (Desimone, 

Albright, Gross, & Bruce, 1984), és bizonyos neuronok az inger kontraszteloszlására is (E. T. 

Rolls & Baylis, 1986). Nincs azonban összefüggés, lineáris legalábbis semmiképpen, az 

arcinger frekvenciaeloszlása és az arcszelektív sejtek neurális aktivitása között (E. T. Rolls, 

Baylis, & Hasselmo, 1987).  

A további kutatások egyik fő kérdése érthetően az lett, hogy ezek az arcszelektív 

neuronpopulációk pontosan milyen szerepet játszanak az arcazonosítás folyamatában. Rolls 

munkacsoportjának eredményei szerint az STS anterior és középső részén lévő 

neuronpopulációk egy része (az általuk vizsgált sejtek 77%-a) különböző arcok látványakor 

eltérő válaszmintázatot produkál, ami arra utal, hogy ezek már az identitásfelismerés 

folyamataiban résztvevő, egyfajta "szűrő" neuronok lehetnek (Baylis, Rolls, & Leonard, 
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1985). Ezzel összhangban egy másik vizsgálatban korrelációanalízissel mutatták ki, hogy a 

majom IT-ben regisztrált neuronok az arcrészek közötti távolságok kombinációjára - pl. 

száj/szem, vagy hajvonal/szem távolság - érzékenyek, ami alapján érthető, miért lehet 

kulcsszerepük az identitás kódolásban (Yamane, Kaji, & Kawano, 1988). Rolls következő 

vizsgálatában megerősítette korábbi eredményeit, és 45 IT-ben és STS-ben található 

neuronból 15 esetben identitásszelektív választ mért, 9 neuronnál pedig a választ az 

arcingerek által közvetített érzelmek modulálták. További 3 neuron mind az identitásra, mind 

pedig az arcon tükröződő érzelemre érzékeny volt. A különböző ingerdimenziókra szenzitív 

neuronok lokalizációja azonban eltérő: míg az érzelmekre érzékeny idegsejtek többnyire az 

STS-ben, addig az identitásra érzékenyek inkább az IT-ben helyezkednek el (Hasselmo, Rolls, 

& Baylis, 1989).  

Egy 2004-es, éber makákókkal végzett vizsgálat központi kérdése az volt, hogy mi az STS és 

az ITG anterior részeinek pontos szerepe az identitás-felismerésben. Az eredmények szerint 

az ITG néhány neuronjának válaszlatenciája magas korrelációt mutatott az állatok 

viselkedéses válaszlatenciájával. Ez az összefüggés azonban az STS neuronjaiból regisztrált 

válaszok esetén nem állt fenn. A 2004-es vizsgálat eredményei többnyire összhangban vannak 

a majdnem 20 évvel korábban végzett kutatások eredményeivel, eszerint az ITG sejtjeinek 

fontos szerepük van az identitásazonosítás folyamataiban, melyhez akár közvetlen módon, de 

többnyire közvetetten az STS neuronpopulációi is hozzájárulhatnak (Eifuku, De Souza, 

Tamura, Nishijo, & Ono, 2004). Egy makákókkal végzett kísérlet rávilágított, hogy az IT-ben 

található neuronok egyfajta normaalapú kódolást, azaz valamiféle összehasonlító folyamatot 

végeznek, aminek köszönhetően a felismerő rendszer hatékony az egyes arcok reprezentációja 

közötti különbségtételben (Leopold, Bondar, & Giese, 2006). 

A fent áttekintett vizsgálatoknak a technikai nehézségeken túl folyton azzal a kétséggel kellett 

küzdeniük, hogy vajon a különböző majomfajok vizsgálatából származó eredmények 

mennyire érvényesek a humán idegrendszerre, hiszen a majom és az ember IT-jében található 

neuronok nem teljesen egyformák. A majom IT, az emberre jellemző jobbra lateralizáltsággal 

szemben, funkcionálisan kevésbé lateralizált. Vannak azonban olyan kutatási eredmények, 

amik abba az irányba mutatnak, hogy az arcfeldolgozás neurális folyamatainak fajspecifikus 

különbségei kevésbé jelentősek, mint azt korábban gondolták. Habár néhány korábbi 

eredmény szerint a majom neuronok nem érzékenyek a felfordításra, Perrett és mtsai. (1988) 

vizsgálatukban azt találták, hogy a majmok reakcióideje és a sejtek válaszlatenciája 

emberekéhez hasonlóan kisebb normál állású arcingerek esetén, mely arra utal, hogy az 
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emberi és a majom arcfelismerő rendszer nagy hasonlóságokat mutat. Ezt támasztja alá az a 

kutatás is, mely az arckonfiguráció feldolgozás viselkedéses vizsgálatakor (arc-felfordítási 

hatás) rhesus majmok és emberek között nem talált fajspecifikus feldolgozásra utaló jelet 

(Wright & Roberts, 1996). Számos tanulmány alátámasztja, hogy mivel az arc nem csak a 

főemlősök számára releváns szociális információforrás, más fajok - pl. bárányok (Kendrick, 

2006; Kendrick, da Costa, Leigh, Hinton, & Peirce, 2001; Peirce, Leigh, daCosta, & 

Kendrick, 2001; Peirce, Leigh, & Kendrick, 2000), vagy akár lovak (Smith, Proops, Grounds, 

Wathan, & McComb, 2016) - esetén is vizsgálható az arc(szerű) ingerek feldolgozása, 

valamint az ehhez kapcsolódó neurális aktivitás. Ráadásul egy újabb technikának 

köszönhetően nem csak egy sejtből, vagy annak környezetéből vezethető el a neurális 

aktivitás, hanem ún. MUA segítségével nagyobb neuronpopulációk működése is 

regisztrálhatóvá vált. Ezen regisztrátumok sok esetben szintén hasonlóságot mutatnak a 

főemlős és humán vizsgálati eredményekkel, mely nézetük átgondolására sarkallhatja azokat, 

akik szerint az arcfeldolgozás és annak idegrendszeri háttérmechanizmusai 

humánspecifikusak (összefoglalásért lásd: Tate, Fischer, Leigh, & Kendrick, 2006). Egy 

2009-es vizsgálat, melyben makákók és az emberek szemmozgását elemezték, megerősítette, 

hogy mindkét faj hasonló "stratégiával", azaz holisztikusan dolgozza fel az arcingereket 

(Dahl, Wallraven, Bulthoff, & Logothetis, 2009). A humán elektrofiziológiai eredmények 

között találunk olyat, ami rávilágít, hogy bár a főemlős és az emberi arcfeldolgozás 

mechanizmusai hasonlók lehetnek, a feldolgozott inger faji hovatartozásának mégis jelentős a 

szerepe a feldolgozásban. Az emberi alanyokkal végzett vizsgálatban az emberi arcok 

látványakor mért VPP (vertex positive potential; az inger megjelenését követő 150-200ms-

mal, a skalp tetejéről elvezethető pozitivitás; Jeffreys & Tukmachi, 1992) amplitúdó korrelált 

az alanyok viselkedéses teljesítményével, azonban majom arcok látványakor ez nem volt igaz. 

Ez az eredmény arra utal, hogy nem csak az arcfeldolgozás módja, de maga az inger is 

fajspecifikus (Scott, Shannon, & Nelson, 2005). 

Az arcfeldolgozás neurális háttérmechanizmusairól az in vivo elektrofiziológiai módszerek 

mellett a 2000-es évektől az fMRI technika széleskörű elterjedésével és alkalmazásával 

számos új eredmény látott napvilágot. 
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1.1.2. A "face patch" rendszer 

Az idegtudományi kutatásokban a 90-es évek második felében széleskörben elterjedő fMRI-

nek köszönhetően éber, anesztetikumoktól mentes állatok agyműködésének 

tanulmányozására, valamint nagyobb területek, akár az egész agy megfigyelésére is lehetőség 

nyílt amellett, hogy komoly sebészeti beavatkozás nélkül vizsgálhatóvá vált az emberi 

alanyok neurális aktivitása pontos lokalizációval, mely pedig nagyban megkönnyítette a 

vizuális felismerő rendszer fajspecifikus eltéréseinek vizsgálatát. Ezen vizsgálatok mutattak 

rá, hogy az okcipitalis, valamint a temporalis lebeny oldalsó, alsó részén nem csak a korábban 

felfedezett néhány terület, hanem egy egész hálózatrendszer érintett az arcfeldolgozási 

folyamatokban. Ennek a hálózatrendszernek a megnevezésére lett használatos a "face patch" 

rendszer kifejezés. 

A "face patch"-ek olyan kis "foltok" az agykéregben, melyek arcingerek bemutatásakor 

aktivitásváltozást mutatnak. A "face patch" rendszer egyénileg eltérő méretű patch-ekből áll, 

melyekre jellemző a jobb féltekei dominancia (Zangenehpour & Chaudhuri, 2005). 

Összhasonlítva az emberi és a főemlős, pl. a makákó arcfeldolgozó rendszerét úgy tűnik, hogy 

mindkét faj okcipito-temporalis lebenyében találhatók különböző vizuális kategóriákra - pl. 

arcok, vagy testrészek - többé-kevésbé szelektív "patch"-ek, melyek a pontos lokalizácóbeli 

eltérésektől eltekintve egymás funkcionális analógjai lehetnek (Pinsk és mtsai., 2009). 

A "face patch" rendszer tanulmányozásában élen jár Doris Tsao és munkacsoportja. Egyik 

vizsgálatukban makákókban összesen 6 bilateralis arcszelektív "patch"-et (1 poszterior, 2 

középső, 3 anterior) írtak le. Az fMRI "localizer"-rel azonosított IT-ben lévő 3 "face patch" 

területéről regisztrált neuronok 97%-a arc-szelektív (D. Y. Tsao, Freiwald, Tootell, & 

Livingstone, 2006). Míg emberben a klasszikus magterületeken túl két, az FFA-tól anterior 

irányba elhelyezkedő arcszelektív "patch" (AFP1 és AFP2) igazolható megbízhatóan, 

makákókban a klasszikus 6-on túl további 3 prefrontális "patch"-et is találtak jobbra 

lateralizáltan a ventralis prefrontalis kéregben. Emberben ezek megléte azonban csak 9/3 

arányban igazolható (D. Y. Tsao, Schweers, Moeller, & Freiwald, 2008).  

A makákókban található középső "patch" térileg nagyrészt analóg a humán FFA-val, de az 

átfedés nem 100%-os. Méretét tekintve azonban mindkét faj esetén ez a legnagyobb a többi 

"patch" között. Egy 2008-as vizsgálat szerint egyik "face patch" aktivitása sem függ attól, 

hogy az ingerek ismerős, vagy idegen arcok (D. Y. Tsao, Moeller, & Freiwald, 2008), mely 
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arra utal, hogy ezek a területek a perceptuális kódolás szakaszában vesznek részt, az agy itt 

még nem végez az eltárolt emléknyomokkal való összevetésre utaló neurális folyamatot. 

A "patch"-ek kölcsönös kapcsoltsági viszonya igazán izgalmas kérdés a felismerőrendszer 

kauzalitását illetően. Egy friss vizsgálatban a "face patch"-ek elektromos stimulációjával 

vizsgálták a hálózat összeköttetéseit. Eszerint a hat "face patch" minőségileg eltérő kérgi 

terület, de posterior-anterior irányban erős köztük az összeköttetés. A kapcsolatrendszer 

hierarchikus, de egyes területek (pl. AL-ML) "feed-forward/feed-back" kapcsolatban is állnak 

egymással. Egy "patch" stimulációja a többi "patch"-et, illetve az amygdalát, a pulvinart és a 

claustrumot is aktiválta, mely arra utalhat, hogy az IT és az agy többi része ezeken az agyi 

struktúrákon keresztül kommunikálnak egymással (Moeller, Freiwald, & Tsao, 2008; D. Tsao, 

2014). 

Tsao-ék további vizsgálataikban részletesen körüljárták az egyes "patch"-ek tulajdonságait. 

Az ML (medialis lateralis) és az MF (medialis fundus) aktivitásmintázata arra enged 

következtetni, hogy ezek nézőpontspecifikus arcreprezentáció kialakításában vesznek részt. 

Az AL (anterior lateralis) válaszmintázata pedig identitásérzékeny aktivitást mutat, mely 

nézőpontinvariáns kódolásra utal, míg az AM (anterior mediális) neuronpopulációi szinte 

tökéletesen nézőpontfüggetlen reprezentáció kialakításával hozhatók összefüggésbe (Freiwald 

& Tsao, 2010). A "face patch"-ek közül a nézőpont-, pozíció- és méretinvariáns 

reprezentációt kódoló helyezkedik el a leginkább anterior irányban (D. Tsao, 2014). Némileg 

árnyalja ezt a képet, hogy egy tavalyi vizsgálatukban fMRI és ún "single unit" adatokon 

végzett MVPA-val az inger nézőpontja bármelyik "face patch" aktivitásból dekódolható volt. 

Habár korábbi eredmények is arra utalnak, hogy az anterior "patch"-ek kódolják az identitást, 

ebben a vizsgálatban csupán ennek aktivitása mégsem volt elegendő az fMRI aktivitáson 

végzett MVPA identitás-dekódolásának sikeréhez, míg a korai vizuális kéreg aktivitásából 

dekódolható volt MVPA-val mind az identitás, mind a nézőpont (Dubois, de Berker, & Tsao, 

2015). Ennek oka az lehet, hogy a korai vizuális területek aktivitásmintázat-varianciája 

nagyobb, mivel jelenlegi tudásunk szerint ott még minden inger kategóriafüggetlenül, az 

összes dimenziójával együtt kódolódik. 

Egy egészen friss vizsgálatban majom IT-ben fMRI-vel lokalizált 3 "face patch"-ből 

regisztráltak neurális aktivitást ún. Thatcher-típusú arcingerek bemutatásakor (Thompson, 

1980, 2009). Az ML "patch" aktivitása interakciót mutatott az egyes arcjegyek és az arc 

globális orientációja között, ami alapján arra következtethetünk, hogy az ML egyfajta 
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flexibilis, holisztikus vázlat alapján kódolja az arcokat. Ez a fajta aktivitásmintázat csak ezen 

a területen volt megfigyelhető, az ettől anterior irányban elhelyezkedő "face patch"-eken nem 

(Taubert, Van Belle, Vanduffel, Rossion, & Vogels, 2015b). Ugyanennek a munkacsoportnak 

egy másik vizsgálatból az is kiderült, hogy a felfordítási hatás csak az ML terülétén lévő 

neuronok aktivitásmintázatában tükröződik, de az AL-ben OUT-ban - az ML és az AL körüli 

területek - nem (Taubert, Van Belle, Vanduffel, Rossion, & Vogels, 2015a), mely megerősíti 

azt az elképzelést, hogy az egyes "face patch"-ek nem csak anatómiai helyüket, de 

funkciójukat tekintve is különböző kérgi állomásai az arcfeldolgozásnak. 

Szintén a főemlősök és az ember közötti hasonlóságra, valamint az érzelemfeldolgozás 

univerzalitására utalnak azok az eredmények, melyek szerint - habár a félelem arckifejezése 

egyébként fajspecifikus - az IT és amygdala neuronjai makákókban és emberben is a félelem 

arckifejezésre aktiválódnak leginkább. Ennek oka az lehet, hogy a félelmet kifejező 

arcingerek fajtól függetlenül hasonló érzelmi állapotot hoznak létre az észlelőben (Hadj-

Bouziane, Bell, Knusten, Ungerleider, & Tootell, 2008). 

Összességében elmondható tehát, hogy mind a főemlős, mind az emberi arcfelismerő rendszer 

több arc-szelektív kérgi területből áll, melyeknek nem csak téri elhelyezkedése, de 

funkcionalitása is arra utal, hogy hierarchikus és párhuzamos információfeldolgozásra 

egyaránt képesek (Yovel & Freiwald, 2013), az e területek közötti kauzalitás felderítéséhez 

azonban további, fajtól függetlenül azonos paradigmákat és technikákat alkalmazó 

kutatásokra lesz szükség. 

1.1.3. In vivo humán stimulációs eredmények, az arcfelismerési 

hálózatrendszer kauzalitása 

A TMS egy virtuális léziós technika, mely az utóbbi évtizedben új lehetőséget nyitott az egyes 

agyterületek idegrendszeri funkciókban betöltött szerepének, valamint ezek egymáshoz való 

viszonyának vizsgálatában. Előnye, hogy nem igényel invazív beavatkozást és mai 

ismereteink szerint semmilyen idegrendszeri, ill. egyéb károsodást nem okoz. A TMS előtt 

mindezek a kérdések csak agysérültek vizsgálatával és léziós állatkísérletes munkával voltak 

megközelíthetők.  

A TMS egy tekercsen áthaladó áram generálta mágneses mezőt létrehozva a koponyán 

keresztül képes a célzott agyterület neuronjainak nyugalmi membránpotenciálját eltolni 
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(depolarizáció), melynek köszönhetően a terület könnyebben ingerelhetővé, vagy aktívvá 

válik (Pascual-Leone, Walsh, & Rothwell, 2000). A TMS-t lehet offline (feladat előtt) és 

online (feladat közben) alkalmazni szimplán, vagy ismétléses módon (repetitív; rTMS), az 

ingerlési frekvencia pedig lehet alacsony (<1Hz), mely csökkenti a kérgi ingerelhetőséget, 

vagy magas (>5Hz), mely növeli azt (Maeda, Keenan, Tormos, Topka, & Pascual-Leone, 

2000). 

A TMS által célzott neuromoduláció lehetősége számos egyéb agyi funkció vizsgálatán túl 

kivételes lehetőséget ad az arcfeldolgozás neuronális hátterének, az arcfelismerő rendszer 

funkcionális kapcsoltságának vizsgálatára. A technika limitációja, hogy csak olyan 

agyterületeken alkalmazható, amelyek közvetlenül elérhetőek a skalpon keresztül, mely 

alapján értelemszerű, hogy ezeknek a vizsgálatoknak a leggyakoribb célpontja az OFA. Az 

OFA az arcfeldolgozási modellek első állomása (lásd később), ez a terület a kezdeti 

arcinformáció kialakításában vesz részt. Pitcher, Walsh, Yovel, és Duchaine (2007) 

vizsgálatukban azt figyelték meg, hogy a jobb oldali OFA (rOFA) rTMS ingerlése ugyan 

rontja az arcrészek diszkriminációs pontosságát, de az arcrészek közti relációk megítélésének 

teljesítményére nincs hatása. Mindeközben a bal OFA, valamint a LO ingerlése nem volt ilyen 

hatással. Ugyancsak semmilyen hatása nem volt az ingerlésnek házrészekkel végzett feladat 

során. A 2007-es kísérletsorozatban arra is kíváncsiak voltak, milyen időablakban váltható ki 

az rTMS diszkriminációs teljesítményre gyakorolt negatív hatása. Az eredmények 

megerősítik a rOFA-nak az arcfeldolgozás korai szakaszában betöltött kiemelt szerepét, de 

ahogy egy későbbi vizsgálat eredményei rámutatnak, ez nem az inger detekcióját és 

kategorizációját, hanem inkább a perceptuális kódolás magasabb szintű feldolgozási 

folyamatait jelenti (Solomon-Harris, Mullin, & Steeves, 2013). Az, hogy az arcdetekció és 

kategorizáció az OFA működészavara esetén is intakt marad (ami megfigyelhető pl. a PS 

nevű prosopagnosiás személynél is (Rossion, Caldara, és mtsai., 2003)), arra utal, hogy az 

arcfelismerési hálózatrendszer nem szigorúan hierarchikus szerveződésű, vagyis az OFA és a 

többi magterület közötti kapcsolatrendszer és információáramlás nem egyirányú. 

Egy későbbi vizsgálatban kimutatták, hogy mind az OFA, mind a jobb oldali 

szomatoszenzoros kéreg (rSC) arcreprezentációs területének rTMS ingerlése lerontja az 

arcérzelem-diszkriminációs teljesítményt, miközben az identitás illesztési teljesítményre nincs 

hatással (Pitcher, Garrido, Walsh, & Duchaine, 2008). Pitcherék egy, a 2007-es 

vizsgálatukhoz hasonló vizsgálatban az ingerlés időzítésének hatását is tesztelték, ennek 

eredményei alapján elmondható, hogy míg a rOFA esetén a korábbi időablakban (60-100ms) 
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alkalmazott ingerlés, addig a rSC esetén a feldolgozás későbbi szakaszában (130-170ms) 

adott impulzus rontja az érzelemdiszkriminációt. Az OFA tehát nem csak az 

identitásfeldolgozás, de az érzelemfelismerés korai szakaszában is részt vesz. A vizsgálat 

másik konklúziója, hogy az arcérzelem-feldolgozásban nem klasszikus arcterületként számon 

tartott áreák is szerephez jutnak.  

Egy újabb TMS vizsgálatban a rOFA és a rLO orientációszelektivitását tesztelték. A rOFA 

ingerlése mind az egyenes, mind a fordított állású arcok diszkriminációját rontja, míg az rLO 

ingerlése csak a fordított állású arcokét. Ez pedig egybecseng azzal az elképzeléssel, hogy az 

agy normál orientációjú arcok esetén arcspecifikus feldolgozó mechanizmusokat alkalmaz, 

míg a fordított állásúakat nem arcszerű tárgyként dolgozza fel (Pitcher, Duchaine, Walsh, 

Yovel, & Kanwisher, 2011). Egy későbbi, hasonló logikára épülő kísérletükben Pitcher és 

munkatársai a rOFA és a rEBA területét ingerelték TMS-sel különböző időablakokban (korai: 

40/50ms; késői: 100/110ms), miközben a kísérleti személyek arc és testrész fényképeket 

alkalmazó delayed match-to-sample (egymást késleltetve követő ingerpárokról kell 

azonossági döntést hozni) feladatban vettek részt. A korai időablakban alkalmazott TMS 

területtől függetlenül mindkét kategória esetén lerontja a viselkedéses teljesítményt, míg a 

késői időablakban alkalmazott TMS csak a területhez köthető kategóriánál mért 

teljesítményre van hatással (Pitcher, Goldhaber, Duchaine, Walsh, & Kanwisher, 2012). 

Ezekkel összhangban egy friss TMS-t alkalmazó kutatás tanulságai szerint a rOFA ingerlése 

rontja a szimmetriafeldolgozást, konkrétan az arcdiszkriminációs teljesítményt, míg az rLO 

ingerlése csak a nem archoz köthető perceptuális formaészlelés teljesítményére gyakorol 

negatív hatást (Bona, Cattaneo, & Silvanto, 2015). 

Egy egészen új vizsgálat szerint a rOFA-nak a fentieken túl alapvető szerepe van a 

nézőpontinvariáns arcreprezentáció kialakításában is. A rOFA rTMS hatására a kontralateralis 

látótérben megjelő arcok nézőpontjával kapcsolatos szimmetriára, és forgatási szögre irányuló 

feladat teljesítményét is lerontotta, míg az ingerléssel azonos oldali látótérbe vetített ingerek 

esetén csak a nézőpont-szimmetria döntési feladat teljesítményére volt hatással. Mindez pedig 

arra utal, hogy az OFA-k sikeres féltekék közötti kommunikációja alapvető fontosságú a 

nézőpontinvariáns arcreprezenáció kialakításában (Kietzmann és mtsai., 2015). 

A modern vizualizációs és neuromodulációs módszerek megjelenése és elterjedése az 

idegtudományi kutatásokban szinte kuriózum szintjére emeli az olyan komplex és 

egészségügyi szempontból is kockázatos humán vizsgálatokat, melyben a koponya 
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felnyitásával ültetnek be mérő-, és/vagy ingerlő elektródákat a páciens agyába. Egy 2012-es 

vizsgálatban egy 45 éves, gyógyszerrezisztens epilepsziás beteg fusiform gyrusának mediális 

és posterior részét stimulálták valamint mérték beültetett elektródák segítségével (ECoG; 

elektrokortikográfia), és fMRI-vel. A beültetett elektródákkal végzett ingerlés a résztvevő 

arcészleletének torzulását okozta, miközben érdekes módon az illető teljesítménye nem 

romlott híres arcok megnevezésekor, ill. tárgyak felismerésekor. Ez arra utalhat, hogy az 

arcdetekciós és kategorizációs folyamatok mellett a fusiform gyrusnak a holisztikus 

arcészlelésben, valamint az arcrészek közötti relációk feldolgozásában is szerepe van (Parvizi 

és mtsai., 2012). 

1.2.  Ismerős arcok neurális kódolása  

Az ismerős arcok vizuális kódolása az ismeretlenekkel szemben történhet egy specifikusabb – 

és így robosztusabb reprezentációt eredményező – idegi hálózatban (Tong & Nakayama, 

1999).  

Hogyan kódolja az idegrendszer az ismerős és ismeretlen arcok közötti különbséget? fMRI-

vel végzett vizsgálatok során a feladat előtt tanult – de szemantikus emlékekkel nem 

kapcsolódó – arcok esetén korábban soha nem látott arcokhoz képest a jobb occipito-

temporalis területek csökkent aktivitása volt megfigyelhető (M. I. Gobbini & Haxby, 2006; 

Kosaka és mtsai., 2003; Rossion, Schiltz, & Crommelinck, 2003; Rossion, Schiltz, Robaye, 

Pirenne, & Crommelinck, 2001). Több eredmény is arra utal azonban, hogy ezen területek 

aktivitására nem csak a vizuális ismerősség, hanem az identitással kapcsolatos szemantikus 

információk is hatást gyakorolnak (pl. Rotshtein, Henson, Treves, Driver, & Dolan, 2005). Az 

ismerős és idegen arcok feldolgozása során mérhető neurális mintázat-eltéréseket 

magyarázhatja továbbá az ún. sparse coding (a tanulás egyre specifikusabb neuron-

populációkat aktivál), vagy a feldolgozáshoz szükséges figyelem csökkenése az ismerősség 

növekedésével párhuzamosan (összefoglalásért lásd: Tate és mtsai., 2006).  

Az elmúlt pár évtized kutatásai során napvilágot látott eredmények vezettek annak a 

kérdésnek a megszületéséhez, mely a mai napig nem eldöntött; vagyis, hogy az arcfelismerés 

valóban egyedi, ingerspecifikus készség külön erre dedikált idegrendszeri hálózatrendszerrel, 

vagy pedig „csak” egy specifikus, túlgyakorlott esete annak, ahogyan a világ más részeit, 

például a komplex, nem-arc tárgyakat is felismerjük? 
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1.3.  Specifikus képesség, vagy szakértőség? 

A kérdés tehát, hogy a tárgy- és az arcfelismerés folyamatai minőségileg eltérő idegrendszeri 

funkciók, vagy az arcfelismerés a tárgyfelismerés egy "alesete". A felfordítási hatás (fejjel 

lefelé álló arcokat az egyenes állásúakhoz képest nehezebb felismerni (Valentine, 1988; 

Valentine & Bruce, 1986; Yin, 1969) az egyik legtöbbet idézett jelenség, mely arra utal hogy 

az arcfelismerés egy speciális képesség, a hatás ugyanis csak arcokra érvényes, tárgyakra nem 

(bár vannak ellentmondó eredmények is; pl. Diamond és Carey (1986)). Kanwisher, 

McDermott, és Chun (1997) fMRI vizsgálatban a kísérleti személyek többségénél (15 

alanyból 12-nél) kimutatták az FFA erősebb aktivitását arcingerek esetén, összehasonlítva a 

tárgyak esetén mért aktivitással. Habár az FFA nem csak arcokra mutatott aktivitást, 

Kanwisher és munkatársai konklúziója szerint az, hogy azokra erősebben reagált, az a terület 

egyfajta funkcionális specializációjára – ezáltal pedig a vizuális rendszerben egy általános 

mechanizmusoktól eltérő, ingerspecifikus feldolgozórendszer létezésére – utal. Ez azonban 

egy sokat vitatott elképzelés, ugyanis számos vizsgálati eredmény utal arra, hogy az 

arcfeldolgozáshoz kötött, kategória-specifikusnak tartott idegrendszeri területek általánosabb 

neurokognitív feldolgozási folyamatokban vesznek részt. Vagyis ezek a területek nem 

kategória-specifikus, sokkal inkább domén-általános, vagyis funkció-specifikus szakértő 

egységek (lásd pl. Gauthier & Logothetis, 2000; Gauthier, Skudlarski, Gore, & Anderson, 

2000), melyek a kategórián belüli egyedi ingerek finom megkülönböztetéséért felelősek. 

 A domén-specificitási elképzelés szerint az agy inferior-temporalis, temporo-parietalis 

területe a világ különböző kategóriáit eltérően feldolgozó kis régiókból áll. A felfordítási 

hatáson kívül az ún. holisztikus-előny is egy érv emellett az elképzelés mellett. Egy '93-as 

vizsgálat szerint sokkal hatékonyabban diszkriminálunk arcrészleteket, ha azok egy teljes arc 

részeként, fiziológiás konstrukcióban helyezkednek el, mint amikor izoláltan, vagy keverve, 

míg ugyanilyen hatás nem mérhető házrészek, vagy felfordított arcok esetén (Tanaka & 

Farah, 1993). További érv a domén-specificitás teória mellett a tárgy-, valamint az 

arcfelismerés disszociatív sérülésmintázatai. 

Vannak olyan prosopagnosiások, akik más ingertípusok esetén is rosszabbul teljesítenek a 

kategórián belüli diszkriminációs feladatokban (A. R. Damasio, Damasio, & Van Hoesen, 

1982), mely a domén-specificitási hipotézis elleni érv. Ezzel szemben CK például többnyire 

megőrizte az arcfelismerési képességét, miközben súlyos diszlexiája és tárgyfelismerési 

gondjai voltak (Moscovitch, Winocur, & Behrmann, 1997). Egy másik prosopagnosiás 
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személy, MT súlyos arcfelismerési zavara ellenére továbbra is kiváló maradt az autómárkák és 

típusok megkülönböztetésében, ahogy gyümölcsök és zöldségek esetén is a normál 

diszkriminációs szinthez hasonlóan teljesített (Henke, Schweinberger, Grigo, Klos, & 

Sommer, 1998). Ebbe a sorba illik DY, szintén prosopagnosiás személy, akinek a 

tárgyfelismerése súlyos arcfelisemerési zavara ellenére is normális maradt (Jansari és mtsai., 

2015). A "birkafelismerő"-ként ismert W. úr stroke-ja után képes volt saját birkáit egyedileg 

azonosítani arcuk alapján, miközben az emberi arcok megkülönböztetésére képtelen volt 

(McNeil & Warrington, 1993). Szintén a domén-specificitást támasztja alá az az újabb 

vizsgálat, melyben leírták, hogy sikerült két prosopagnosiásnak a greeble-k (sakkbábukra 

emlékeztető, szándék szerint nem antropomorf alakzatok (Gauthier, Tarr, Anderson, 

Skudlarski, & Gore, 1999) szakértőivé válni, miközben az arcokkal végzett tréning semmit 

nem segített a leromlott arcfelismerési képességeiken (Rezlescu, Barton, Pitcher, & Duchaine, 

2014). 

Összegezve, több olyan prosopagnosiás eset ismert, ami alapján kevésbé valószínűsíthető, 

hogy ugyanaz a terület lenne felelős a kategórián belüli diszkriminációs folyamatokért, 

amelyiknek a sérülése a prosopagnosiát is okozza. Összességében úgy tűnik, a prosopagnosia 

egy erős érv a domén-specificitási elképzelés helyességére, habár találunk ennek ellentmondó 

eseteket. 

Vajon ezen kevés számú ellentmondást generáló eset önmagában elég-e ahhoz, hogy 

kimondható legyen: "a domén-specificitási elképzelés téves"? Kanwisher (2000) álláspontja 

ezzel kapcsolatban az, hogy a domén-specificitási nézet pusztán ez alapján nem 

szükségszerűen téves, hiszen az agyi katasztrófák a meteorbecsapódáshoz hasonlóan a 

legritkább esetben végeznek határokat tiszteletben tartó szelektív roncsolást, miközben a 

temporalis lebeny alsó része olyan szorosan egymás mellett elhelyezkedő neuronhálózatok 

összessége, melyek a világ legkülönbözőbb ingerkategóriáira mutatnak specifikus 

válaszhajlandóságot. Az agyi történéseket követő arc-szelektív funkciókárosodás inkább a 

kivételt kellene, hogy jelentse, és nem az általános tapasztalást. 

A vizuális tárgyfelismerés irodalmában ennek a több évtizedre visszanyúló vitának a 

középpontjában leggyakrabban az FFA áll. Számos eredmény szerint az FFA a ventralis 

rendszer arcokra specializált területe, melyet támogat pl. Kanwisher és mtsai. (1997) fent 

említett vizsgálata, amelyben arcingerek esetén magasabb aktivitást mértek más, nem-arc 

típusú tárgyakhoz képest, vagy azok, melyek korrelációt találtak az FFA aktivitása és az 
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arcingerek detekciós és azonosítási teljesítménye között (Grill-Spector, Knouf, & Kanwisher, 

2004). Az alternatív elképzelés szerint az FFA bár jelentős a vizuális felismerésben, de 

szerepe nem korlátozódik az arcfelismerési folyamatokra (Edelman, Grill-Spector, Kushnir, & 

Malach, 1998). Utóbbi elképzelés helyessége mellett szólnak azok a vizsgálati eredmények, 

melyek megemelkedett aktivitást (Ishai, Ungerleider, Martin, Schouten, & Haxby, 1999), 

vagy adaptációt mértek nem-arc ingerek esetén is az FFA-ban (Avidan, Hasson, Hendler, 

Zohary, & Malach, 2002). 

Utóbbiak mellett a domén-specificitási elképzelést cáfoló bizonyítékok másik nagy része az 

ún. greeble- és szakértőkkel végzett vizsgálatokból jön, ahol a vizsgálat kezdeti szakaszán 

teljesen ismeretlen kategória - greeble - (Gauthier és mtsai., 1999) esetén a kategória 

ismerőssé válásával, vagy valamilyen vizuális ingerkategóriában jártas szakértőknél a 

szakértett kategóriák bemutatásakor (Gauthier, Skudlarski, és mtsai., 2000; Tarr & Gauthier, 

2000) regisztrálták a viselkedéses és agyi válaszokat. Ezekben a vizsgálatokban több 

alkalommal is az általában arcok bemutatásakor jellemző aktivitást mérték az FFA területén. 

Kanwisher (2000) szerint azonban ennek számtalan okat lehet és pusztán ez az eredmény-

halmaz nem perdöntő a domén-specificitási vitával kapcsolatban. Egyrészt ezek a hatások, 

melyet Gauthier és munkatársai mutattak ki több tanulmányban is, méretüket tekintve meg 

sem közelítik azt, amiket az arcingereket használó kutatásokban bemutattak, másrészt több 

korábbi tanulmány is rámutatott, hogy az FFA aktivitása összefügg az ingerre irányuló 

figyelemmel (O'Craven, Downing, & Kanwisher, 1999; Wojciulik, Kanwisher, & Driver, 

1998, 1999), az pedig nagyon valószínű, hogy a szakértők a szakértett kategóriákat másfajta 

figyelemmel dolgozzák fel.  

Az FFA specializáltságáról szóló, egyébként máig le nem zárult vita Grill-Spector, Sayres, és 

Ress (2006) eredményei alapján eldőlni látszott. Vizsgálatukban nagyfelbontású (1×1×1mm-

es voxelméret; a standard felbontás ennél "rosszabb", általában 3×3×3mm) fMRI-vel mérték 

az FFA aktivitását különböző kategóriájú ingerekre. Következtetésük szerint az FFA más 

vizsgálatokban mért magas arc-szelektivitási indexe a standard elemzési eljárások okozta 

melléktermék, és nem valid eredmény. Saját, többféle módon (idői, téri reliabilitás) 

megerősített eredményeik szerint az FFA különböző ingerkategóriákra szelektív alrégiókból 

áll, de ez a standard elemzés során elmosódik, ami miatt az alrégiók létezésére utaló 

bizonyítékok nem kerülnek napvilágra. Elemzéseik alapján az FFA egy heterogén 

neuronpopuláció-együttes, melyben az alrégiók különböző ingerkategóriákra különböző 
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mértékben szelektívek, és melyben az arc-szelektív neuronpopulációk méretüket tekintve 

kiterjedtebbek a többinél.  

Baker, Hutchison, és Kanwisher (2007) megkérdőjelezik Grill-Spector és mtsai. (2006) 

eredményeinek azt a részét, amely arra utal, hogy az FFA-ban valóban vannak az arcon kívül 

más ingerkategóriára szelektív neuronpopulációk is. Weiner és Grill-Spector (2012) azonban 

továbbra is úgy látja, az egységes FFA elképzelés csupán a feldolgozás során végzett téri 

simítás és egyéb, fMRI mérések során keletkező artefaktumok keltette illúzió és a nagyjából 5 

cm-s fusiform tekervény egy vizuális kategóriákat tekintve, valamint neurálisan, 

strukturálisan is heterogén agyterület. A jövő nagy felbontású fMRI, valamint humán-, és 

állategysejt-elektrofiziológiai vizsgálatai adhatnak választ arra, vajon az arcfelismerésben 

kulcsszerepet játszó FFA doménspecificitás szempontjából egységes, vagy pedig heterogén 

terület. 

1.3.1.  Az arcfelismerés emlékezeti és perceptuális folyamatainak 

fejlődése, disszociációja 

Azt számos korábbi, prosopagnosiásokkal (pl. Tippett, Miller, & Farah, 2000) végzett 

vizsgálat megmutatta, hogy az arcfelismerés egy olyan összetett funkció, melyben az arcok 

észlelésével, perceptuális feldolgozásával kapcsolatos folyamatok szelektíven sérülhetnek. Az 

egészséges arcfelismerés tehát csak a perceptuális és emlékezeti folyamatok megfelelő 

működésével és integrációjával történhet meg. Az arcészlelés és arcemlékezet fejlődésének 

domén-specificitását célzó vizsgálatok száma azonban kevés, ezek eredménye pedig 

ellentmondásos. Míg Crookes és McKone (2009), valamint Johnston és mtsai. (2011), ill. 

Aylward és mtsai. (2005) nem találtak eltérést arcok és nem-arc ingerek feldolgozási 

mechanizmusainak fejlődésében, azaz a domén-generális elképzelést támogatják, addig két 

korábbi vizsgálat (Diamond & Carey, 1977; Golarai és mtsai., 2007) az arcfelismerési 

funkciók fejlődésének elsőbbségére, ezáltal pedig domén-specificitására utaló eredményeket 

mutatott be. 

Újabb, neurotipikus személyekkel végzett vizsgálatok eredménye szintén az utóbbi, domén-

specificitási elképzelést látszik igazolni. Nem csak az arcfeldolgozás perceptuális és 

emlékezeti folyamatai disszociálhatók, hanem ezek ontogenetikus fejlődésmenete is domén-

specifikusnak tűnik. Míg a perceptuális folyamatok nem mutatnak arcspecifikus fejlődést, 

addig az arc-emlékezet fejlődése megelőzi a nem-arc emlékezeti folyamatok fejlődését 
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(Weigelt és mtsai., 2014). A két funkció disszociációjára és eltérő fejlődésére utalnak az 

autistákkal végzett újabb kutatási eredmények is, melyek az arc-emlékezet súlyosabb romlását 

írják le az arcfeldolgozáshoz kapcsolódó perceptuális folyamatokhoz képest (Weigelt, 

Koldewyn, & Kanwisher, 2012). 

1.4.  Az egészséges arcfelismerés folyamatai 

Az arcészlelés kutatásában régóta ismert koncepció a 

holisztikus (az arcokat egységként dolgozzuk fel) és 

komponens alapú (az arcot alkotóelemenként dolgozzuk 

fel) folyamatok elkülönítése. Ezek a folyamatok a 

feldolgozás idői lefolyásában és agyi reprezentációjukat 

illetően is elkülönülnek. Normál esetben a holisztikus 

(vagy konfigurális) folyamatok dominálnak (Harmon, 

1973). Számos eredmény utal mindkét féle feldolgozási 

mód meglétére. Az egyik legismertebb ezek közül az ún. 

Thatcher illúzió is (1.1. ábra), melyet Thompson írt le 

elsőként (az eredeti illusztráción szereplő korábbi angol 

politikusasszonyról kapta a nevét; 

Thompson, 1980). A felfordított 

arcon (jobb alsó) fel sem tűnik, 

hogy bizonyos részletei – bár 

konfigurálisan a helyes pozícióban, 

de – lokálisan fordítva állnak (a két 

alsó arcot sokan egyformának 

látják, esetleg azt jegyzik meg, 

hogy a jobb oldali valahogy 

"furcsa"), míg egy egyenes állású 

arc esetén ez elképesztően torz 

arcot mutat (jobb felső). Az 

összetett arc-hatás (1.2. ábra) azt 

mutatja be, hogy két különböző arc 

alsó és felső felét összeillesztve - 

ha az illesztés tökéletes - nehéz, 

1.1. ábra. Az alsó sorban a felső képek 
vízszintes tükörképein fel sem tűnik, 
hogy a jobb oldalin a szemek és a száj 
meg van fordítva, míg az egyenesállású 
képen (jobb felső sarok) ez kiurgó és 
groteszké teszi az arcot (forrás: 
blog.daum.net/_blog/). 

1.2. ábra. A felismerés az a) esetben egyértelmű, a c) esetben 
könnyebb, b)-ben nehezebb, mivel b) strukturálisan rendben van, 
így az egyedi vonások nem dominálnak. c) a holisztikus észlelés 
hiánya segíti a vonásalapú felismerést. (képek forrása: 
www.diszine.com/wp-content/uploads/2010/03/jolie.jpg; 
www.contactmusic.com/pics/mb/valentino_walk_of_style_020409
/anne_hathaway_5272572.jpg). 
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míg tökéletlen illesztés esetén könnyebb felismerni az önálló arcfeleket (A. W. Young, 

Hellawell, & Hay, 1987). 

Számos eredmény utal arra, hogy súlyosan károsodott arcfelismerési teljesítmény ellenére a 

strukturális kódoláshoz kapcsolódó bizonyos folyamatok érintetlenek maradhatnak. Egyes 

prosopagnosiásoknál pl. a nemi és az attraktivitási diszkrimináció (ami épít a strukturális 

kódolás kimenetére) érintetlen (Grueter és mtsai., 2007). Ennek ellenére a prosopagnosia 

kutatók többsége éppen a strukturális kódolás sérülését és a vonásalapú illesztési stratégia 

dominanciáját látják a prosopagnosia lényegének (Behrmann, Avidan, Thomas, & 

Humphreys, 2010; A. L. Benton & Van Allen, 1972; Bobes és mtsai., 2003; B. C. Duchaine 

& Weidenfeld, 2003). Arra, hogy ez mennyire helytálló, illetve, hogy a rendelkezésre álló 

irodalmi adatok hogyan igazolják vissza ezt az elképzelést, a későbbiekben még visszatérünk. 

1.5.  A felfordítási hatás 

Az arcok holisztikus feldolgozási módjának viselkedéses és elektrofiziológiai (részletesen 

lásd a 1.7.2 fejezetben) korrelátuma az ún. arc-felfordítási hatás. Ha pl. fejjel lefelé fordított 

arc alapján kell felismernünk valakit, nehezebben és pontatlanabbul döntünk, és maga a 

döntés is hosszabb ideig tart, mint normál orientáció esetén (Yin, 1969). A hatás arcszenzitív, 

vagyis sokkal kevésbé figyelhető meg tárgyak felfordításakor (pl. Diamond & Carey, 1986; 

Valentine & Bruce, 1986).  

Egy 2009-es vizsgálatban 4 ún. szuperfelismerő (a egészséges átlaghoz képest sokkal jobb 

teljesítményre képesek arcok megjegyzésében) esetén a kontrollokhoz képest nagyobb 

felfordítási hatást mértek (Russell, Duchaine, & Nakayama, 2009), ami azt jelzi, hogy a 

felfordítási hatás mérete tükrözi a perceptuális kódolás hatékonyságát, továbbá arra utal, hogy 

a felismerési teljesítmény nem az extra emlékezeti kapacitással, hanem a perceptuális 

folyamatok hatékonyságával áll kapcsolatban (Russell, Chatterjee, & Nakayama, 2012). 

1.6.  Az egészséges arcfelismerés neurokognitív modelljei 

Bruce és Young (1986) arcfelismerési modellje (1.3. ábra) a mai, modern idegtudományi 

módszerekkel kidolgozott arcfelismerési modellek alapja. A modell két fő feldolgozási utat ír 

le, az egyik a dinamikus jegyek feldolgozását végzi, a másik az állandókét. A modell első 

állomása a kétfajta információfeldolgozási út során még közös. A strukturális kódolás egy 
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nézőpontfüggő, az arc egészét (konfigurációját - a szemek, az orr és a száj T-alakú 

elrendeződése) és az arcrészeket integráló, kifejezésfüggetlen reprezentációt alakít ki. Ismerős 

arcok esetén mélyebb, nézpontfüggetlen reprezentáció irányába halad a feldolgozás. A 

folyamat első állomása az arcfelismerő egység, mely elsődlegesen a vizuális bemenet 

feldolgozását végzi, a továbbiakban azonban más modalitásokból származó információk is 

aktiválhatják. Az itt kialakult reprezentációhoz már szemantikus információk (ismeretség 

eredete, szimpátia, stb.), illetve az archoz tartozó név is kapcsolódik. 

A dinamikus információk (érzelem, szájmozgás, tekintetirány) feldolgozása a modell másik 

útja. Számos esetbeszámoló, valamint kísérleti munka mutatott már be a két út disszociatív 

működésére utaló eredményeket. 

 

1.3. ábra. Bruce & Young 1986-os arcfelismerés modellje. 

 

Bruce és Young modellje azonban alapvetően egy kognitív pszichológiai modell és (habár 

megalkotásakor a szerzők a naplófeljegyzéseken túl támaszkodtak agysérültektől származó 

eredményekre is) csak közvetve kapcsolja össze az egyes funkciókat konkrét idegrendszeri 

folyamatokkal.  

Haxby és mtsai. (2000) arcészlelés/arcfelismerés neurokognitív modellje minden 

arcfelismerésben részt vevő funkcióhoz agyi reprezentációt rendel (1.4 ábra). A modell két fő 

egységre tagolódik, a magra és a kiterjesztett rendszerre. 
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A mag az IOG-t (arcjegyek elsődleges észlelése), a STS-t (dinamikus jegyek analízise: 

tekintet, arckifejezés, szájmozgás) és az FFA-t (invariáns tulajdonságok feldolgozása - 

identitás) integrálja. 

 

1.4. ábra. Haxby és mtsai (2000) arcfelismerési modellje. Az IOG-STS-FFA területek alkotják a magot, a többi 
rész a kiterjesztett rendszer része. IOG - gyrus occipitalis inferior; STS - sulcus temporalis superior; FFA - 
fusiformis arc terület; aTL - temporalis lebeny elülső területe; AMG - amygdala; IFG - inferior frontalis gyrus; 
OFC - orbitofrontalis kéreg 

 

A kiterjesztett rendszert általánosabb, más kognitív funkciókban is érintett idegrendszeri 

területek alkotják, melyek alapvető fontosságúak a magtól kapott információk további 

feldolgozásában. A kiterjesztett rendszer legfontosabb részei az irányított téri figyelmi 

folyamatok működésével összekapcsolható sulcus intraparietalis, a leginkább prelexikus 

beszédfeldolgozásban fontos auditoros kérgi területek, ill. az érzelmi feldolgozásért felelős 

amygdala, továbbá a temporalis lebeny elülső területe (név, (ön)életrajzi információk elérése) 

(M. Ida Gobbini & Haxby, 2007). Ezek összehangolt, fiziológiás működése nélkül az 

arcfelismerési teljesítmény mérése során – függően a problémát okozó esemény agyi 

lokalizációjától – változó mintázatú, de mindenképpen súlyos funkciókárosodást 

tapasztalhatunk. 

A szigorú neuroanatómiai zártság, ahogyan a modell feltételezi a mag rendszert, az utóbbi 

időben egyre több kutatási eredmény alapján megkérdőjeleződött.  
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Az LO (lateralis occipitalis terület (Grill-Spector, Kourtzi, & Kanwisher, 2001)) korábban 

főleg tárgyészlelési folyamatokban betöltött szerepe miatt volt a vizsgálatok célpontja, 

azonban egyre több bizonyítékot találunk az irodalomban az arcfelismerésben betöltött 

szerepére is (pl. Nagy, Greenlee, & Kovacs, 2012). Nagy és mtsai. (2012) funkcionális 

konnektivitás (DCM) analízisének eredményei szerint az LO, az OFA ((lásd Pitcher, 

Duchaine, és mtsai., 2011; Pitcher, Walsh, & Duchaine, 2011) és az FFA (lásd: Kanwisher és 

mtsai., 1997; Kanwisher & Yovel, 2006) egy többszörösen összetett hálózatrendszert alkothat. 

fMRI-vel végzett újabb vizsgálati eredmények összhangban vannak a fenti elképzeléssel, 

ugyanis az FFA arcszenzitív válasza egészséges észlelők vizsgálatában időben megelőzte az 

OFA-ból mért választ (Jiang és mtsai., 2011). Ez az eredmény megkérdőjelezi az OFA és 

FFA közötti hierarchikus kapcsolatrendszer koncepciójának helyességét. Az OFA 

arcfelismerésben, azon belül is az egyedi arcok identifikációjában betöltött szerepére további 

érv egy TMS vizsgálat, melyben az OFA ingerlésével befolyásolták az arcfelismerési 

teljesítményt, miközben a stimuláció a kategorizációs teljesítményre nem volt hatással 

(Solomon-Harris és mtsai., 2013). Előbbi eredmények sorába illeszkednek Rossion és 

munkatársainak (2003) és Steeves és munkatársainak (2006) a PS-ként ismert prosopagnosiás 

beteggel végzett kutatásai, amelyek PS kiterjedt jobb oldali OFA károsodása ellenére a jobb 

FFA-ban, ill. STS-ben normális arcszenzitív aktivitást találtak. 

1.7.  Az arcfelismerés elektrofiziológiai korrelátumai 

Az idegtudomány egyik leggyakrabban használt vizsgálati módszere az EEG. Az EEG olyan 

pszichofiziológiai mérőeljárás, amely kiváló idői felbontásának köszönhetően lehetőséget ad a 

neurális folyamatok akár ezredmásodperces pontossággal történő vizsgálatára. A kiváltott 

válasz technikával (a folyó EEG-t a sorozatosan adott ingerek kezdetéhez átlagoljuk) 

vizsgálható az ingerfeldolgozás agyi háttérmechanizmusa. Vizuális ingerek hatására egy 

neurofiziológiai kaszkád indul be az agyban, mely a skalpról egy meghatározott téri 

mintázatot követő kiváltott válasz sorozat formájában vezethető el. 

1.7.1. P1 

A P1 skalpeloszlását tekintve egy centralis posterior pozitivitás, mely amplitúdó-maximumát 

az occipitális, nemzetközi 10/10-es rendszer szerinti (Chatrian, Lettich, & Nelson, 1985) 

O1/2, O9/10 elektródákon éri el az inger megjelenését követő 100 ms körül. A P1 kiváltott 
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válasz neurális hátteréről abból a 2010-es vizsgálatból tudjuk a legtöbbet, melyben szimultán 

fMRI és EEG regisztráció során a 110 ms körül regisztrált P1 amplitúdó értékei és az OFA-

ban mért aktivitás között mutattak szoros ki összefüggést (Sadeh, Podlipsky, Zhdanov, & 

Yovel, 2010). A P1 az elmúlt évtizedek elektrofiziológiai kutatási eredményei szerint 

leginkább az ingerek alacsonyszintű tulajdonságaira érzékeny (fényerő, kontraszt, stb.). 

Korábbi vizsgálatok tanulsága szerint az ingerekhez kevert zaj nem módosítja a P1 amplitúdó 

értékeit (Jemel és mtsai., 2003), de újabb eredmények a komponens amplitúdójának 

növekedését írták le az inger zajosítása esetén (Bankó, Gál, Körtvélyes, Kovács, & 

Vidnyánszky, 2011; Mercure, Dick, & Johnson, 2008). 

A P1 arc-szenzitivitásával kapcsolatos eredmények szintén vegyesek. Vannak, akik a P1 

esetén is leírtak már arc-hatást (nagyobb amplitúdó arcok, mint nem-arc ingerek esetén (pl. 

Thierry, Martin, Downing, & Pegna, 2007), ezt szisztematikusan azonban nem sikerült 

replikálni (összefoglalásért lásd: Rossion & Jacques, 2008).  

Újabb kutatási eredmények összefüggést mutattak ki a korai vizuális válaszok (P1 és N170) 

nagysága és a kísérleti személyek kora között. A komponensek amplitúdó értékei nagyobbak 

voltak egészséges idős személyeknél, mint egészséges fiataloknál, mely a szintén időseknél 

megfigyelhető csökkent felfordítási hatással együtt az arcfeldolgozás neurális hátterének 

korfüggő változására utalhatnak (L. Gao és mtsai., 2009). Ismertek olyan eredmények is, 

melyek a feladat figyelmi igényének növekedésével a P1 amplitúdó növekedését írták le 

(Rossion és mtsai., 1999). Annak feltárásához, hogy a P1 pontosan milyen részfolyamatait 

tükrözi az arcfelismerésnek, milyen hatásokra érzékeny ez a komponens, illetve hogy 

mennyire arcszelektívek ezek az esetleges modulációk, további szisztematikus vizsgálatok 

szükségesek.  

1.7.2. N170 

Az N170 az inger után 130-200 ms-mal, az occipito-temporalis területek fölött megjelenő 

negativitás, mely a jobb oldalon kifejezettebb (összefoglalásért lásd: Eimer, 2011b; Rossion & 

Jacques, 2008, 2011). Az N170-re fókuszáló szisztematikus vizsgálatsorozatot először Bentin, 

Allison, Puce, Perez, és McCarthy (1996) végezték. A vizsgálat egyik fő, a kutatási területet 

azóta is meghatározó konklúziója, hogy az N170 a nem-arc ingerek esetén mérhetőhöz képest 

nagyobb amplitúdójú, ha a kísérleti személyek arcokat látnak. Sokáig az N170-et emiatt (a 

feldolgozás sorrendiségét illetően) az első arcszelektív komponensként említették az 
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irodalomban, ám – azon kívül, hogy az elnevezés tévesen azt sugallja, hogy csak arcingerek 

képesek kiváltani, így helyesebb az arcszenzitív elnevezés – mára a komponens 

arcszenzitivitása is megkérdőjeleződött. Több vizsgálatban izolált szempár ingerek esetén is a 

teljes arcok által kiváltotthoz hasonló, sőt amplitúdót tekintve sokszor még nagyobb N170-et 

mértek (Bentin és mtsai., 1996; Itier, Alain, Sedore, & McIntosh, 2007; Itier & Batty, 2009). 

A szem-ingerek esetén mért amplitúdó-növekedés lehetséges magyarázata (Itier és mtsai., 

2007; Itier & Batty, 2009; Kloth, Itier, & Schweinberger, 2013), hogy a Perrett és mtsai. 

(1985) által leírt, többek között az STS-ben lévő szemspecifikus neuroncsoportok (ahogy pl. 

felfordítás miatt széteső konfiguráció hiányában) felszabadulva a gátlás alól hozzájárulnak az 

N170 generálásához. 

További kérdéseket vet fel az N170 arc-szenzitivitásával kapcsolatban az a több kísérletben 

kimutatott eredmény, hogy az autó ingerek által kiváltott N170 nagyobb, mint az arcok esetén 

mért (Dering, Martin, Moro, Pegna, & Thierry, 2011; Kloth és mtsai., 2013; Schweinberger, 

Huddy, & Burton, 2004; Thierry és mtsai., 2007). A legújabb beszámolók szerint az N170 

időablakában tükröződő bizonyos hatások lehetnek arcszelektívek (pl. felfordítási-hatás), de 

az N170 legvalószínűbben egy neurális arcdetektor működését jelző kiváltott válasz 

komponens. 

A felfordítási hatás (pl. Bentin és mtsai., 1996; Gao és mtsai, 2013; Itier & Taylor, 2004; 

áttekintésért lásd Eimer, 2011b; Rossion & Jacques, 2011; Schweinberger, 2011) az N/M170 

(MEG vizsgálatokban a komponens megfelelője az M170 (pl. Harris, Duchaine, & 

Nakayama, 2005)) esetén megnövekedett amplitúdó és (10-15 ms-mal) megnyúlt latencia 

értékekben jelenik meg fordított orientációjú arcképek mutatásakor. Az N/M170 felfordítási 

hatás az arcfelismerés strukturális kódolási szakaszát, a holisztikus reprezentáció 

kialakulásának folyamatát tükrözheti, vagy legalábbis érzékeny ennek a reprezentációnak a 

hiányára. Ezt támasztják alá azok az eredmények, mely szerint arcok nem arcszerű 

ingerekhez, valamint nem arcszerű konfigurációban elrendezett arc-részekhez képest nagyobb 

amplitúdójú és korábbi latenciájú N/M170-et generálnak (George, Jemel, Fiori, Chaby, & 

Renault, 2005; McCarthy, Puce, Belger, & Allison, 1999).  

Egy lehetséges magyarázat a fent említett arc-hatás neurális hátterével kapcsolatban az, hogy 

az arc-reprezentáció kialakulása lassul le azáltal, hogy az arc kódolásáért felelős neuron-

populációk a felfordítás – vagyis a holisztikus arc-reprezentáció hiánya miatt – „lassabban 
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jutnak bizonyítékhoz” arról, hogy a látvány egy arc (áttekintésért lásd: Rossion & Jacques, 

2011). 

A forrás-lokalizációs vizsgálatok többnyire az occipito-temporalis lebenybe, azon belül az 

FFA területére lokalizálják az N/M170 kérgi generátorát (áttekintésért lásd: Rossion & 

Jacques, 2011). Ezzel összhangban Sadeh és mtsai. (2010) vizsgálatában EEG-fMRI 

koregisztrációt alkalmazva mutatták ki a jobb oldali FFA és az fSTS (STS face area) 

arcszenzitivitását, valamint az EEG-vel P8 elektródán regisztrált N170 amplitúdó és a jobb 

oldali FFA (r=0.79) és a jobb oldali fSTS (r=0.87) aktivitás között erős korrelációt találtak. 

A forrás pontos helyével kapcsolatos eredmények azonban nem teljesen konkluzívak. A 

diverzitás egyik oka lehet az alkalmazott módszerek közötti alapvető különbség, mellyel a 

források pontos helyét becsülik (Eimer, 2011a).  

A felfordított arcok kiváltotta N/M170 komponens latenciája és amplitúdója tehát nagyobb a 

normál állású arcokhoz képest, ez azonban nem feltétlenül igaz idősebb személyek esetén (L. 

Gao és mtsai., 2009). Az N/M170 arc-felfordítási hatás okai nem tökéletesen tisztázottak. 

Ahogy izolált szem-képek esetén, a fordított állású arcoknál is lehetséges, hogy több – 

holisztikus feldolgozás esetén gátolt – agyterület vesz részt a folyamatban, ami 

megnövekedett amplitúdót eredményez. Mindennek azonban ellentmondanak azok a szintén 

forrás-lokalizációs technikákkal (pl. sLORETA (Pascual-Marqui, 2002), VARETA 

(Fernández-Bouzas és mtsai., 2000)) végzett vizsgálati eredmények, miszerint az arcok 

feldolgozása orientációtól függetlenül ugyanazokhoz az agykérgi területekhez köthető (Itier & 

Taylor, 2004b; Watanabe, Kakigi, & Puce, 2003). Egy 2005-ös vizsgálat eredményei szerint 

(Yovel & Kanwisher, 2005) az FFA és kisebb mértékben az OFA szerepe egyértelmű a 

felfordítási hatás esetén, míg a fSTS szerepe nem igazolható, ami ellentmond annak az 

elképzelésnek, hogy a felfordítás esetén mérhető nagyobb amplitúdójú válaszért az FFA-n 

kívüli extra kérgi (fSTS) aktivitás lenne a felelős. 

Az ingert követő 100-200 ms-os időablakban még nincs különbség ismerős és ismeretlen 

arcok által generált N170 amplitúdók között (lásd pl. Bentin & Deouell, 2000; Eimer, 2000a; 

Schweinberger, Pickering, Jentzsch, Burton, & Kaufmann, 2002), mely arra utal, hogy az 

N/M170 időablakában nem tükröződ(het)nek a felismerés magasabb szintű folyamatai, ezek 

csak később, 400-600 ms-mal az arc megjelenését követően (lásd pl. N400, P600f; Bentin & 

Deouell, 2000; Henson és mtsai., 2003) lépnek működésbe. Több, az előzőeknek ellentmondó 

eredmény is ismert azonban (pl. Caharel, Fiori, Bernard, Lalonde, & Rebai, 2006; Caharel és 

mtsai., 2002; Dai és mtsai., 2014; Kloth és mtsai., 2006).  
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Arra, hogy az N170 az arcdetekció folyamatának elektrofiziológiai korrelátuma, újabb 

vizsgálati eredmények is utalnak. Jemel és mtsai. (2003) vizsgálatában az arcingerekhez 

hozzáadott zaj mértékével fordított arányban változott (r=0.95) az N170 amplitúdója, vagyis 

ahogy a zaj miatt egyre nehezebbé vált az arc detektálása, úgy csökkent az N170 mérete. 

Számos egyéb vizsgálat, sokféle különböző típusú zaj és feladathelyzet alkalmazásával 

nagyon hasonló következtetésekre jutott (lásd pl.: Bankó és mtsai., 2011; Rousselet, Husk, 

Bennett, & Sekuler, 2008; Rousselet, Pernet, Bennett, & Sekuler, 2008). 

Függetlenül attól, hogy milyen kísérleti manipuláció okozza (pl. arcok esetén zaj hozzáadása, 

vagy a belső részek összekeverése), arra, hogy mi áll egy adott kiváltott válasz komponens 

(pl. N170) csökkenésének a hátterében, több magyarázat is lehetséges. Az egyik, hogy az 

N170 forrásának – a fenti eredményekkel összhangban az FFA-nak és az STS-nek – 

ténylegesen csökken az aktivitása. Egy másik lehetőség, hogy a kérgi generátorok neuron-

populációi próbáról próbára közel azonos aktivitással, de csökkent szinkronizációval 

működnek. Ezáltal a kiváltott válasz nagysága a próbánkénti nagyobb időbeli variabilitás 

miatt lecsökkenhet (lásd Rossion & Jacques, 2011, p. 118; összefoglalóját). Ennek az ún. 

single-trial (a kiváltott válaszok – minden próba átlaga – helyett azok alapját képező egyedi 

próbák során mérhető elektrofiziológiai jel az elemzés tárgya) alapú elemzési 

megközelítésnek (Delorme & Makeig, 2004; Makeig, Debener, Onton, & Delorme, 2004) 

egyre gyakoribb alkalmazásával találkozunk a 2000-es évek közepétől és sok esetben fontos 

többletinformációt adnak a kiváltott válasz komponensek közötti különbségek hátterének 

megértéséhez. 

Összegezve, bár sok kérdés tisztázása további vizsgálatokat igényel, a fent ismertetett 

eredmények arra utalnak, hogy az N170 a vizuális inger-kategorizáció perceptuális 

folyamatait tükrözi, nem pedig a felismeréshez köthető magasabb rendű funkciókat. 

1.7.3. P2 

A P2 egy maximumát 200-250 ms között elérő, eloszlását tekintve lateralis occipito-

temporalis komponens, melynek nagysága az N170-éhez hasonlóan érzékeny az arc 

egészének, vagy bizonyos részeinek a megfordítására (Boutsen, Humphreys, Praamstra, & 

Warbrick, 2006). Ezen kívül a P2 szenzitív az arcrészek egymáshoz viszonyított téri 

relációjára (Latinus & Taylor, 2006), valamint az arcok etnikumára és korára (Stahl, Wiese, & 
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Schweinberger, 2008; Wiese, Stahl, & Schweinberger, 2009), továbbá az arc ismerősségére 

(Caharel és mtsai., 2002). 

A fenti eredmények a P2 időablakában zajló folyamatoknak az arcok magasabb szintű 

analízisében és kódolásában betöltött szerepére utalnak, habár vannak, akik szerint a P2 a 

konfigurális információ kivonását tükrözi (Milivojevic, Clapp, Johnson, & Corballis, 2003). 

Hasonlóan az N170-hez, a P2 amplitúdók esetén is mérhető az ingerhez adott zaj hatása 

(Rousselet, Husk, Bennett, & Sekuler, 2007; Rousselet, Pernet, és mtsai., 2008), bár ez a 

szerzők szerint csupán az N170-ről áttevődő, nem specifikus hatás. Korábbi eredmények arra 

utaltak, hogy a P2 amplitúdó növekedése összefügg a feladat nehézségével (Philiastides, 

Ratcliff, & Sajda, 2006; Philiastides & Sajda, 2006), de újabb vizsgálatok azt mutatták ki, 

hogy a komponens nem általánosságban a feladat nehezedését, hanem – pl. zajosítás hatására 

– az ingerek perceptuális feldolgozási igényének a növekedését tükrözi (Bankó és mtsai., 

2011). Bankó és mtsai. (2011) fMRI-t és EEG-t alkalmazó vizsgálatának eredményei 

rámutattak, hogy a zaj indukálta nehezített feldolgozás – ezáltal pedig a P2 amplitúdó 

növekedés – hátterében a LOC (lateralis occipitalis komplex), ezen belül is az LO állhat, 

melyet nem tartanak számon az arcészlelési hálózatrendszer magterületei között. 

1.7.4. N250 

Az N250 az arcok individuális kódolását és explicit felismerését tükröző komponens (Eimer, 

Gosling, & Duchaine, 2012), mely occipito-temporalis elektródákon mérhető maximumát 

körülbelül 250 ms-mal az inger bemutatása után éri el jobbra lateralizáltan. Az eredeti N250r 

elnevezés arra utal, hogy a komponens egy már meglévő és egy éppen aktuális reprezentáció 

összehasonlítását, valamint egy specifikus arc-emlékezeti nyom újraaktiválását (Herzmann, 

Schweinberger, Sommer, & Jentzsch, 2004), tehát az arcfelismerés nem-perceptuális, explicit 

folyamatait tükrözi (Eimer és mtsai., 2012; Gosling & Eimer, 2011). 

1.7.5. N400f 

Az N400f az arcfelismerés személyazonosítási szakaszához kapcsolható negativitás, mely 

skalpeloszlását tekintve a korábbi komponensekhez képest kevésbé pontosan lokalizálható. 

Bentin és Deouell (2000) frontocentralis, Eimer (2000a) centroparietalis maximummal írta le 

híres és nem híres arcok összehasonlításakor. Az N250/N250r és az N400f időbeli és 
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topografikus eloszlásának eltérései arra utalnak, hogy a két komponens funkcionálisan is 

eltérő folyamatokat tükröz, vagyis az N250/N250r-el szemben az N400f a személyfelismerés 

epizodikus-szemantikus szakaszával kapcsolható össze (Gosling & Eimer, 2011). 

 

1.7.6. P600f 

Ez a késői, 400 ms utáni pozitivitás skalpeloszlását tekintve egy kiterjedtebb, N400f-hez 

hasonlóan kevésbé jól lokalizálható aktivitás, melynek pontos szerepe az arcfelismerési 

folyamatban nem teljesen tisztázott. Bentin és Deouell (2000) és Eimer (2000a) fentebb 

említett, híres és nem híres arcok felismerésének neurális hátterét vizsgáló kísérleteikben írták 

le a komponenst. A P600f neurális generátoraként akár több forrás is feltételezhető és az 

azonosítás során csökkenő bizonytalanságot, vagy pedig specifikusan, a névelőhívás 

folyamatát tükrözheti (Gosling & Eimer, 2011). 

1.8.  Az arcfelismerés neurális hálózata a funkcionális képalkotás 

eredményeinek tükrében – a mag rendszer 

Az elektrofiziológiai vizsgálatok a jó idői felbontás miatt sokat elárulnak a neurális 

folyamatok sorrendjéről, illetve tartamáról, de kevésbé hatékonyak az aktivitás forrásának 

lokalizációjában. A kognitív funkciók agyterületekhez kapcsolása sokáig csak léziós 

állatkísérletekkel és agysérültek vizsgálatával volt lehetséges. A modern képalkotók, ezen 

belül az fMRI elterjedése lehetővé tette in vivo emberi agy vizsgálatával a különböző neurális 

folyamatok pontos lokalizációját. 

Mivel a prosopagnosiás vizsgálatokban egy-két kivételtől eltekintve a Haxby és mtsai. (2000) 

által mag rendszerként elnevezett neurális hálózat működését, tulajdonságát vizsgálják, így a 

következőkben áttekintjük a rendszer összetevőit és eltekintünk a kiterjesztett rendszer 

leírásától. 

1.8.1. FFA 

Nancy Kanwisher munkacsoportja 1997-es kísérletsorozatában a gyrus fusiformis lateralisban 

azonosította az FFA-t (Kanwisher és mtsai., 1997), azt az általuk arcszelektívnek tartott 
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területet, mely az arcfelismerés idegrendszeri hálózatrendszerét vizsgáló kutatások 

főszereplője a mai napig. Az FFA arcszelektivitása hamar megkérdőjeleződött, habár több 

eredmény arra utalt, hogy ez a terület arcok esetén a legaktívabb, függetlenül számos 

ingertulajdonságtól (pl. nézőpont (Tong, Nakayama, Moscovitch, Weinrib, & Kanwisher, 

2000); felfordítás (Yovel & Kanwisher, 2005)). Az FFA arcfeldolgozásban betöltött fontos 

szerepére utalnak az összetett-arc-hatás neurális hátterét vizsgáló fMRI eredmények is 

(Schiltz & Rossion, 2006).  

Gauthier és munkatársainak (2000) kutatási eredményei azonban azt mutatták, hogy az 

arcspecifikusnak vélt agyterületek (FFA, OFA) arcokon kívül más ingerekre is arcok 

látványakor megfigyelhető, magasabb aktivitással reagálnak, ha a használt ingerek elég 

különlegesek a vizsgálati alany számára. Egy specifikusan ezt a kérdést körüljáró vizsgálatban 

madár- és autószakértők arcfeldolgozásban nélkülözhetetlen agyterületei (kétoldali FFA és 

jobb OFA) egészséges személyek arcfelismerés közben megfigyelhető aktivitás-mintázataihoz 

hasonló mintázatot produkáltak, amikor a szakértőségük körébe tartozó ingereket mutattak 

nekik (Gauthier és mtsai., 1999). Az FFA aktivitását tehát a látott kategória ismertsége 

befolyásolta, nem pedig maga a kategória. Ezek az eredmények egybevágnak Diamond és 

Carey (1986) megfigyelésével, akik kutyaszakértőknél írták le a korábban csak 

arcspecifikusnak gondolt felfordítási hatást.  

Függetlenül attól a lényegében máig eldöntetlen vitától, hogy az FFA egy arcfeldolgozásra 

dedikált modul, vagy szakértői terület és bármilyen más, túlgyakorolt kategóriára is hasonló 

választ ad, mint arcokra; egy sor adaptációs fMRI paradigmát alkalmazó vizsgálati eredmény 

szerint az FFA-nak egyértelmű szerepe van az arc identitás kódolásában (Rotshtein és mtsai., 

2005; Yovel & Kanwisher, 2004). 

1.8.2. OFA 

Az OFA (Gauthier, Tarr, és mtsai., 2000) az FFA és a látókérgi területek közötti agykérgi 

rész, mely megnövekedett aktivitást mutat az arc különböző részeire, ami arra utal, hogy az 

OFA a feldolgozási funkciók hierarchiájában az FFA alatt helyezkedik el (Pitcher, Walsh, és 

mtsai., 2011). Ezt támasztják alá azok a kutatások, amik az FFA-val ellentétben az OFA-ban 

eltérő neurális választ mértek az ingerek helyétől és a struktúrájától függően (Rotshtein és 

mtsai., 2005). Ezek az eredmények kiemelik az OFA szerepét a strukturális kódolás 
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folyamatában, melyben az egyes identitások közötti, néha egészen apró különbségeket alakítja 

az idegrendszer neurális kóddá.  

Habár a fenti eredmények alapján az OFA az arcfelismerési folyamat hierarchiában az FFA 

alatt helyezkedik el, az FFA strukturálisan minden bizonnyal nem csak az OFA-n keresztül 

kap információt, vagyis ebben az értelemben nem soros, hanem párhuzamos szerveződésű a 

két terület viszonya. Ezzel van összhangban a korábban említett, több kutatócsoport által is 

számtalan alkalommal vizsgált, az irodalomban PS monogrammal szereplő beteg 

teljesítményprofilja (Rossion, Caldara, és mtsai., 2003). PS jobb OFA-ja sérült, míg az FFA-

ja intakt, ami egy szeriálisan egymáshoz kapcsolt FFA-OFA hálózat esetén szükségszerűen 

azzal a következménnyel járna, hogy PS egy labdát sem tudna megkülönböztetni egy emberi 

arctól, a tünetei azonban nem ennyire súlyosak. PS arcdetekciója – vagyis az FFA-hoz 

legvalószínűbben kapcsolható funkciója – ép (Schiltz és mtsai., 2006), miközben képtelen az 

egyes arcok megkülönböztetésére. Ez rámutat az OFA fontosságára és különösen az FFA-

OFA közötti interaktív kapcsolatrendszer épségének szükségességére az egészséges 

arcfelismerés folyamatában (Rossion, 2009). Az 1.5. ábra mutatja be Rossion újragondolt 

modelljét az FFA-OFA közötti kapcsolatrendszerről. 

További érv arra, hogy az FFA az OFA hiányában is képes az arcinformáció bizonyos szintű 

– de az identifikációhoz nem elégséges – feldolgozására, hogy PS pSTS területe arcokra 

emelkedett aktivitást mutatott OFA hiányában is (Sorger, Goebel, Schiltz, & Rossion, 2007), 

miközben Haxby és mtsai. (2000) modellje szerint az STS vagy az OFA-ból, vagy az FFA-ból 

kaphat bemenetet. Azonban ha az FFA nem kapna a korai vizuális területekről is inputot, 

megkerülve az OFA-t, akkor sem az FFA, sem az STS nem aktiválódhatna arc ingerek esetén. 
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1.5. ábra. Az arcfelismerés korai, perceptuális szakaszának első állomásai (FFA, OFA) és a köztük lévő 
feltételezett kapcsolatrendszer. Az első, agykéreghez köthető feldolgozási egység (Korai vizuális kéreg) a PS-el 
készült vizsgálatok tanulsága szerint nem kizárólag az OFA-n keresztül küld információt az FFA-nak, hanem 
közvetlenül is, vagyis a két területnek párhuzamosan. A feldolgozás következő szintjén az OFA és az FFA már 
egy interaktív körként kódolja neurális reprezentációvá az identitások közötti különbségeket (Rossion, 2009, p. 
200). 

 

1.8.3. STS 

A pSTS a sulcus temporalis superior hátsó részén található. Haxby és mtsai. (2000) modellje 

szerint az STS az arcfelismerés hálózatrendszerében az FFA és az OFA mellett a mag rész 3. 

tagja. A modell szerint az STS az OFA-FFA kapcsolatrendszeren keresztül, valamint az OFA-

ból közvetlenül is kap információt. Az STS hasonlóan a másik két magterülethez szintén 

aktívabbá válik arcok észlelése esetén (Puce, Allison, Bentin, Gore, & McCarthy, 1998), bár 

régóta ismert eredmények szerint az STS leginkább a dinamikus jegyek (tekintetirány, 

szájmozgás, érzelemkifejezés) feldolgozásában vesz részt (Fox, Moon, Iaria, & Barton, 2009; 

Puce és mtsai., 1998). Nem egyértelmű, hogy az STS-nek az egyedi arc-reprezentáció 

kialakításában van-e szerepe, és ha igen, akkor pontosan mi az. Vannak eredmények, amik 

szerint az STS az FFA és az OFA mellett szintén részt vesz az azonosításhoz köthető 

folyamatokban (pl. Winston, Henson, Fine-Goulden, & Dolan, 2004), de más eredmények 

nem támasztják alá ezt (Grill-Spector és mtsai., 2004). 
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2. Arcvakság – prosopagnosia 

Habár a prosopagnosia kifejezés Bodamertől (1947), német traumatológustól származik, már 

az 1800-as évek második felében Charcot és Wilbrand is írt olyan betegről, aki a kutyáját 

összekeverte a kezelőorvossal (Séra, 2008). Fontos kiemelni, a prosopagnosiások el tudják 

különíteni az arcot más tárgyaktól, ugyanakkor képtelenek eldönteni, hogy az arc kié. A zavar 

tehát intra- és nem interkategoriális (Behrmann és mtsai, 2007, 2008; Rossion & mtsai, 2003; 

Mayer & Rossion, 2007). 

2.1.  A kialakulás oka 

A prosopagnosiát több szempont alapján is csoportosíthatjuk. A kialakulás oka alapján 

elkülönítünk szerzett, veleszületett, és öröklött prosopagnosiát.  

2.1.1. Szerzett prosopagnosia 

A fent említett Bodamer (1947) által vizsgált és bemutatott három koponyasérült katona 

képtelen volt felismerni a korábban ismert arcokat, ekkor született meg a kifejezés, melyet 

sokáig csak valamilyen koponyatrauma következtében kialakuló agykárosodás, vagy agyi 

(ér)katasztrófa miatt kialakuló, ún. szerzett arcfelismerési zavarban (AP) szenvedő esetek 

megnevezésére használtak. 

Az arcvakság szerzett változatát leggyakrabban jobb féltekei, néhány esetben kétoldali sérülés 

okozza (Barton és mtsai, 2003). A sérülés általában az occipito-temporalis lebenybe, a 

temporalis lebeny anterior részébe, a gyrus fusiformis és a gyrus lingualis területére 

lokalizálható. Az agykárosodás származhat pl. agyvérzésből (pl. GG esete; (Busigny, Joubert, 

Felician, Ceccaldi, & Rossion, 2010)), vagy traumatikus fejsérülésből (pl. PS esete; (Rossion, 

Caldara, és mtsai., 2003)), fertőzés következményeként visszamaradt lézióból (pl. B-AT1 

esete; herpes simplex viralis encephalitis (Dalrymple és mtsai., 2011)). A szerzett zavarhoz 

képest a fejlődési típus ritkábban fordul elő, legalábbis sokáig ezt támasztották alá a 

fejlődési/veleszületett, valamint a szerzett prosopagnosiával kapcsolatos tanulmányok 

arányszámai. Az utóbbi időben végzett, a nem szerzett prosopagnosia különböző 

népcsoportokbeli előfordulási arányának felmérését célzó tanulmányok (Kennerknecht és 
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mtsai., 2006; Kennerknecht, Ho, & Wong, 2008; Kennerknecht, Plumpe, Edwards, & Raman, 

2007) eredményei szerint a zavar sokkal gyakoribb, mint korábban gondoltuk. 

A szerzett prosopagnosiások viselkedésprofiljának vizsgálatakor megfigyelhető egyfajta 

trade-off a pontosság és a gyorsaság között. A veleszületett arcfelismerési zavaros 

személyekkel szemben a szerzett zavarral élők gyorsabban, de nagyjából 15%-kal több rossz 

választ adnak pl. arcdiszkriminációs tesztben (Behrmann, Avidan, Marotta, & Kimchi, 2005). 

A szerzett prosopagnosiások gyengébb teljesítményének hátterében számos mechanizmus 

állhat, de van arra utaló eredmény, ami szerint ők a szem körüli területekre sokkal kevesebb 

figyelmet fordítanak, mint az egészséges arcfelismerők (Rossion, Kaiser, Bub, & Tanaka, 

2009). 

A szerzett és a veleszületett zavar számos dimenzió szerinti összehasonlítása korábbi 

tanulmányokban megtörtént (lásd pl. Behrmann és mtsai., 2010), de az elmúlt pár évben 

bemutatott esetek és csoportvizsgálatok száma lassan időszerűvé teszi ezen összehasonlítás 

revízióját. 

2.1.2. Veleszületett prosopagnosia 

A fejlődési prosopagnosia első leírása a ’70-es években történt meg (McConachie, 1976). A 

fejlődési prosopagnosia nyilvánvaló idegrendszeri sérülés és intellektuális 

teljesítménycsökkenés hiányában megfigyelhető súlyos arcfelismerési zavar (Behrmann & 

Avidan, 2005). Grueter és munkatársai (2007) szerint a fejlődési prosopagnosia egy 

gyűjtőfogalom, az irodalomban ezzel a címkével jelölt betegeket három nagy csoportra lehet 

osztani. Az első csoportba tartoznak azok, akiknél korán szerzett sérülés (pl. pre- vagy 

perinatális hipoxia, komplikáció) következtében alakult ki a probléma (pl. R.P. esete (de 

Gelder & Rouw, 2000)), a másodikba azok, akiknél az arcvakság valamilyen idegi-fejlődési 

probléma (pl. autizmus) társult zavaraként jelentkezett (pl. T.A. esete (B. C. Duchaine, 

Nieminen-von Wendt, New, & Kulomaki, 2003)), a harmadik csoportba pedig a „tiszta” 

esetek tartoznak, akiknél a jelenleg rendelkezésre álló módszerekkel kizárható más 

neurokognitív zavar, és felmerül a családon belüli halmozódás (pl. B.C. esete (B. C. 

Duchaine, 2000)). Grueterék az első két típust nem tekintik a veleszületett prosopagnosia 

részének. Az első típust azért, mert a „korai kezdet” egy tág és nem tisztázott fogalom, emiatt 

sokan vitatható eseteket közölnek. A másodikat pedig azért, mert ezekben az esetekben a 

prosopagnosia nem vezető, hanem járulékos tünet. Abban, hogy ki mit tekint és pontosan 
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milyen prosopagnosiának, nem maradéktalan az egyetértés. Barton, Cherkasova, Press, 

Intriligator, és Connor (2003) szerint a korai agysérülés még nem kizáró ok, Kress és Daum 

(2003a) viszont minden nyilvánvaló agysérülést – függetlenül a sérülés idejétől – kizáró 

okként kezel, de az autizmust pl. elfogadja. 

A veleszületett prosopagnosia előfordulási valószínűsége 1,8-2,4% között lehet, a különböző 

népcsoportok között ez az arány valamelyest eltérhet, de ennek okai egyelőre tisztázatlanok 

(Kennerknecht és mtsai., 2006; Kennerknecht és mtsai., 2008; Kennerknecht és mtsai., 2007). 

Az eddig ismert eredmények, családfaelemzések az örökletes prosopagnosia autoszomális 

domináns öröklésmenetét igazolják (B. C. Duchaine, Germine, & Nakayama, 2007; Grueter 

és mtsai., 2007; Kennerknecht és mtsai., 2007), de a veleszületett, ezen belül is a zavar 

örökletesnek tűnő változatával kapcsolatban felmerülő kérdések tisztázása nehezen 

képzelhető el valódi genetikai vizsgálatok nélkül, amire a mai napig nem került sor. 

2.2.  Prosopagnosia mint a tudatos felismerés zavara 

A veleszületett prosopagnosia irodalmában előfordulnak olyan esetek, akik a legközelebbi 

hozzátartozóikat is képtelenek felismerni, de néhányuknál találtak arra utaló jeleket, hogy ők 

is őriznek valamilyen információkat az általuk egyébként ismert személyekről. Ez pedig arra 

utal, hogy a prosopagnosia bizonyos esetekben egyfajta konnekciós, hozzáférési deficit. 

Ezeknek a betegeknek a galvanikus bőrellenállás változása (GSR) implicit felismerést tükröz 

(Tranel & Damasio, 1985). Nem tudatos felismerésre utal továbbá a P300 (újdonságdetektor 

elektrofiziológiai komponense) hiánya prosopagnosiásokban olyan ismert arcok esetén, akit 

tényszerűen ismernek (képesek felidézni velük kapcsolatban szemantikus és önéletrajzi 

emlékeket), de arc alapján képtelenek azonosítani (Renault, Signoret, Debruille, Breton, & 

Bolgert, 1989). Egy FE-ként ismert beteggel végzett vizsgálatsorozatban FE családtagjainak a 

fényképét keverték ismeretlen arcokkal, mindet idegennek címkézte (0%-os teljesítmény), de 

amikor azt kérdezték tőle, hogy kiben bízna meg, az ítélet 71%-ban diszkriminálta a 

családtagokat és a valóban idegen arcokat (Bobes és mtsai., 2004). A rejtett felismerést 

(részletesen lásd Behrmann, Avidan, Thomas & Humphreys (2010) munkájában) vizsgáló 

kutatások eredményei arra utalnak, hogy a prosopagnosia bizonyos eseteiben az alacsonyabb 

szintű vizuális-perceptuális kódolásnak fiziológiásan kell működnie, különben az agy már a 

bejövő látvány neurális leképezésekor képtelen lenne a további funkciók számára 

értelmezhető bemenetet biztosítani. Ezen betegek esetén a magasabb szintű, azonosítási 

folyamatok sérülése valószínűsíthető. Ez azonban azt is jelenti, hogy azoknál a 
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prosopagnosiásoknál, akiknél nincs rejtett felismerésre utaló pszichofiziológiai, neurális, 

viselkedéses jel, ott nagyobb valószínűséggel a felismerés alacsonyabb szintű folyamataiban 

is találunk problémát. 

A rendelkezésre álló adatok tehát arra utalnak, hogy bizonyos prosopagnosiásoknál az 

észlelés korai komponensei károsodnak, míg másoknál az asszociatív folyamatokkal lehet 

probléma. Behrmann és Avidan (2005) és mások (Bobes és mtsai., 2003; Antonio R. 

Damasio, Tranel, & Damasio, 1990; De Renzi, Faglioni, Grossi, & Nichelli, 1991) szerint a 

prosopagnosia heterogén zavar és a Lissauer-i (1890) apperceptív-asszociatív felosztás a 

prosopagnosiában is megállja a helyét. 

Nem egyértelmű azonban, hogy a tárgyfelismerési zavarok osztályozási rendszere valóban 

illeszthető-e az arcfelismerési problémá(k)ra. 

2.3.  A prosopagnosia funkcionális szempontú csoportosításának 

lehetősége - apperceptív és asszociatív prosopagnosia 

A 18. század végén Lissauer (1890) bontotta a tárgyfelismerési zavarokat apperceptív és 

asszociatív altípusokra. Elképzelésében az apperceptív típusú zavar hátterében a korai 

perceptuális folyamatok sérülése áll, míg az asszociatív típusban nehezített/lehetetlen a 

tárgyakkal kapcsolatos szemantikus reprezentációk (pl. helyes használat, név) elérése. A 

prosopagnosia esetén A.L. Benton (1984) veti fel az egyes esetek sérülésmintázatától 

(neuropszichológiai profil) függő altípusokra bontásának relevanciáját. A Lissauer-i 

osztályozás mintájára De Renzi, Faglioni, Grossi és Nichelli (1991) úgy vélték, az apperceptív 

(prosopagnosia) és az asszociatív (prosopamnesia) prosopagnosia altípusok differenciálása 

komoly klinikai hasznot hozhatna (pl. az egyénre szabott terápiás alkalmazások 

kialakításában). A szerzett zavar esetén Jason Barton is helytállónak gondolta az 

apperceptív/asszociatív felosztást (Barton és mtsai., 2003; Davies-Thompson, Pancaroglu, & 

Barton, 2014; Fox, Iaria, & Barton, 2008). Annak ellenére, hogy Duchaine és Nakayama 

(2006b), valamint több kutatócsoport (lásd pl. Harris és mtsai., 2005; Schmalzl, Palermo, & 

Coltheart, 2008) szerint a kísérleti eredmények heterogenitása a fejlődési/veleszületett 

prosopagnosia esetén is indokolhatja a különböző szempontok szerinti alcsoportokra bontást, 

vagy akár ennek célzott vizsgálatát, egészen a mai napig mégis ritkán találkozunk ezzel a 

megközelítéssel a kísérleti beszámolókban. 
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2.4.  A prosopagnosia lehetséges alcsoportjai az arcfelismerés 

neurokognitív modelljei alapján 

A 90-es évek második felétől egyre több prosopagnosiás esetbeszámoló jelent meg, ám a 

különböző vizsgálatok eredményei egymásnak gyakran ellentmondtak. Ennek oka részben 

lehet a vizsgálatok közötti módszertani eltérés, azonban a sokasodó eredmények inkább abba 

az irányba mutatnak, a diverzitás magyarázatát a tényleges egyedi eltérésekben lenne érdemes 

keresni. Az egyedi esetek eredményeinek eltérései arra utalnak, a prosopagnosiát csak mint 

tág, nem specifikált gyűjtőfogalom érdemes használni, ám ha az egyedi esetek hatékony 

fejlesztésével kívánunk tovább lépni, meg kell találnunk az egyes esetek közötti kapcsolatot. 

Ehhez jó keretet adnak az arcfelismerés modelljei. 

 

2.1. ábra. Bruce és Young (1986) módosított arcfelismerés modellje Burton, Bruce, és Hancock (1999), Breen, 
Caine, és Coltheart (2000) és Ellis és Lewis (2001) nyomán (lásd: 2.1. ábra; Schweinberger & Burton, 2003). Az 
arcok a FaceGen Modeller 3.5 (Singular Inversions Inc.) programmal készültek. 

Bruce és Young (1986) modelljét az elmúlt 30 évben többször kiegészítették, módosították. 

Az átdolgozások során az egyes modulok agyi struktúrákkal való összekapcsolása is 

megtörtént (2.1. ábra; Schweinberger & Burton, 2003). 

Ahogy korábban áttekintettük, az arcfelismerési modell első állomása, a strukturális kódolás, 

az occipitális lebeny alsó részének (IOG) egészséges működéséhez kapcsolható. Minden 

olyan esetben tehát, ahol ez a terület sérült, feltételezhető, hogy ehhez kapcsolódó deficittel, 

vagyis csökkent teljesítménnyel (pl. csökkent, vagy hiányzó felfordítási hatás) találkozunk a 

holisztikus feldolgozást mérő feladatokban. A már korábban említett eset, PS, 1992-es zárt 
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koponyatraumával járó balesetének következtében a bal oldalon főleg az FFA, a jobb oldalon 

pedig legfőképpen az OFA területén szenvedett sérülést. Az arcfelismerési modellek 

neuroanatómiai hátteréről tudottak alapján azt várnánk, PS arc felfordítási hatása eltér az 

egészséges referencia értékektől. Ezt pontosan visszaigazolják a vele lefolytatott vizsgálatok 

(lásd pl. Busigny & Rossion, 2009). Függetlenül tehát attól, hogy PS agyának magasabb 

szintű felismerési folyamataiért felelős területei sértetlenek, mégsem képes semmilyen arc 

felismerésére, mivel a folyamat első állomása, a strukturális kódolási folyamat nem működik 

megfelelően. 

Az arcfelismerő egység leginkább az FFA-hoz köthető. A modell alapján a személyfelismerés 

és az arcokhoz köthető érzelmi válaszgenerálás külön utakon, elkülönült idegrendszeri 

struktúrák bevonásával valósul meg. Amennyiben a prosopagnosia esetén az 

apperceptív/asszociatív felosztás helyes, abban az esetben az apperceptív típus esetén a 

strukturális kódolás szintjén, vagy a strukturális kódolás és az arcfelismerő egység közötti 

kapcsolatrendszerben (1-es jel a 2.1-es ábrán), vagy az arcfelismerő egység működésében 

valószínűsíthetjük a problémát. Vagyis, az apperceptív prosopagnosiásoknál olyan teszten is 

károsodott teljesítményt mérnénk, ahol egy időben látható arcokról kell azonossági döntést 

hozni (nincs emlékezeti komponens), vagy ha pl. különböző arcrészletek közül kell 

kiválasztani, hogy melyik tartozik a részletekkel egy időben látható teljes archoz. Azokban a 

vizsgálatokban, ahol több prosopagnosiás alany bevonásával ilyen jellegű kísérleti feladatot 

alkalmaztak, bizonyos résztvevők rosszul teljesítettek. Towler és munkatársainak 

vizsgálatában (2012) a JL-el és CM-el jelölt esetek; LL és MG (Rivolta, Palermo, Schmalzl, & 

Williams, 2012), valamint f35, f38, f39, f30, m33 (B. C. Duchaine és mtsai., 2007) és SWJ, 

AO, NL, ill. BG (K. A. Dalrymple & B. Duchaine, 2015) esetei éppen ilyenek. Ennek ellenére 

a mai napig ritkán vizsgálták ezeket az eseteket külön csoportként azoktól, akik a perceptuális 

arcteszteken normális teljesítményt értek el. Számos arc-teszt létezik, ahol emlékezeti terhelés 

nélkül, az arcfeldolgozás perceptuális szakaszait lehet tesztelni. A CFPT - Cambridge Face 

Perception Test (B. C. Duchaine és mtsai., 2007) egy gyakran alkalmazott vizsgáló eljárás, 

melyben az emlékezeti terhelés minimális, mivel a feladat egy arc-illesztés, ahol egy időben 

látható a célarc és az illesztendő arcok. A CFPT egyik nagy előnye, hogy (köszönhetően egy 

újabb, nagy elemszámú neurotipikus mintában végzett vizsgálatnak) életkor-függő 

referenciaértékei ismertek (lásd Bowles és mtsai., 2009).  

A prosopagnosiás vizsgálatok eredményeinek sokféleségét érdemes lenne tehát a perceptuális 

arctesztek egyedi eredményei alapján újra áttekinteni és különválasztani a jól és rosszul 
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teljesítő csoportokat, majd a további eredményeket ezen csoportokon összehasonlítani. Abban 

az esetben, ha az arcfelismerő egység "előtti" perceptuális funkciók működése nem 

akadályozott (szaggatott vonal a 2.1-es ábrán), a holisztikus feldolgozást tükröző hatásoknak 

(pl. felfordítási hatás, összetett arc hatás) mérhetőknek kell lenniük. Ha ennek ellenére 

arcfelismerési zavart találunk, a további folyamatok és kapcsolatok épségétől függ, melyik 

arcfeldolgozáshoz köthető folyamatban találunk problémát.  

Habár az asszociatív prosopagnosia önálló létezése néhány szerző szerint vitatható (mert sok 

ilyen címkével leírt esetben is igazolható valamilyen perceptuális probléma), mégis, az 

irodalomból számtalan eset ismert, ahol a prosopagnosia asszociatív változata (pl. Case1; 

Takahashi, Kawamura, Hirayama, Shiota, & Isono, 1995), vagy pedig multimodális 

személyazonosítási zavar (pl. MD esete; Busigny, Robaye, Dricot, & Rossion, 2009) 

igazolható (áttekintésért lásd Gainotti, 2013). 

Az arcfelismerési zavar asszociatív változata számos tünet formájában jelentkezhet attól 

függően, hogy az arcfelismerő egység és a személyazonosítási csomópont közötti 

kommunikáció akadályoztatott (2-sel jelölve a 2.1-es ábrán), vagy pedig az ezt követő 

részfolyamatokhoz kapcsolódó a probléma. Ennek megfelelően találunk olyan esetet, amikor 

pl. az arc megpillantásakor az arcvak személy számára az ismerősségi érzés megvan ugyan, 

de semmilyen kapcsolódó információt nem tud elérni, miközben az arcon kívüli egyéb 

információk alapján hozzáfér a szemantikus tartalmakhoz (pl. ME esete; DeHaan, Young, & 

Newcombe, 1991). De olyan eset is ismert, ahol a beteg csak az archoz tartozó névhez nem 

fér hozzá (anomia - szótalálási, vagy megnevezési zavar), míg egyéb szemantikus 

információk felidézése nem okoz problémát (pl. EST esete; Flude, Ellis, & Kay, 1989; 

összefoglalásért lásd Fox és mtsai., 2008).  

2.5.  A veleszületett prosopagnosia a (funkcionális) képalkotási 

eredmények tükrében  

A veleszületett prosopagnosiát (CP) vizsgáló tanulmányok gyakori kezdőmondata szerint a 

zavar nyilvánvaló agysérülés, vagy agyi abnormalitás ellenére megjelenő probléma. Vannak 

eredmények, melyek azonban a prosopagnosia ezen típusában is rámutatnak az agy bizonyos 

strukturális eltéréseire. Az Y.T. néven ismert CP-ás személy jobb temporalis lebenyét kisebb 

térfogatúnak mérték egy korai vizsgálatban (Bentin, Deouell, & Soroker, 1999). Más 

veleszületett prosopagnosiások esetén a jobb temporalis lebeny csökkent térfogata mellett a 
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jobb oldali gyrus fusiformis anterior méretének csökkenését mérték, míg a jobb oldali gyrus 

fusiformis medialis és posterior területek térfogat-növekedését írták le, a hippocampusban és 

parahippocampális területeken azonban nem találtak eltérést egészséges kontrollokhoz képest 

(Behrmann & Avidan, 2005). Egy későbbi vizsgálatban 6 fő CP-ás személynél az occipito-

temporalis kéreg nagyfelbontású elemzésével a FFG anterior részének csökkenését mérték, 

mely a prosopagnosiások esetén (kontrollokban nem) korrelált az arcfelismerési tesztek 

viselkedéses eredményeivel (Behrmann, Avidan, Gao, & Black, 2007).  

Azon kívül, hogy újabb vizsgálatokban (pl. Song és mtsai., 2015) is találtak bizonyítékokat az 

arcfelismerés hálózatrendszerében lévő strukturális eltérésekre, az egyes agyterületeket 

összekötő pályarendszerek integritása, épsége is kérdéses prosopagnosiában. 

Egy 2009-es vizsgálatban veleszületett prosopagnosiások csoportjánál a fasciculus 

longitudinalis inferior, valamint a frontális és occipitális lebenyt összekötő pályák esetén írták 

le az integritás csökkenését (Thomas és mtsai., 2009), mely arra utal, hogy a CP bizonyos 

eseteiben a zavar nem (vagy nem csak) a mag rendszerben dokumentált problémákhoz 

köthető. Ezekben az esetekben felmerül a különböző területek közötti diszkonnekciók 

szerepe. Dinkelacker és mtsai. (2011) nagy elemszámú vizsgálatában (24 fő CP – 25 fő 

kontroll) azonban a veleszületett prosopagnosiás csoport átlagos szürke- és fehérállományi 

sűrűsége nem tért el a kontrollokétól. Annak tisztázásához tehát, hogy a prosopagnosia 

veleszületett változatában pontosan milyen szerepe van az agyban található elváltozásoknak, 

további vizsgálatok és még szofisztikáltabb elemzési módszerek szükségesek. 

 

A CP fMRI vizsgálatainak eredményei is meglehetősen ellentmondásosak. A vizsgálatok 

számos esetben mutattak elváltozást kontrollokhoz képest, főleg az arcfelismerés 

magterületein, míg több esetben az egészségesekéhez hasonló neurális működést tártak fel. 

Annak ellenére, hogy Bentin és mtsai. (1999) eredményei szerint Y.T. jobb temporalis lebenye 

strukturális eltérést mutat, az arcfelismerés magterületeinek arcszenzitivitása megtartott 

(Hasson, Avidan, Deouell, Bentin, & Malach, 2003). 

Egy 2005-ös vizsgálatban, az Y.T.-vel folytatott vizsgálatok eredményéhez hasonlóan az FFA 

és a többi occipito-temporalis terület normál aktivációját és kontrollokéval összevethető 

neurális adaptációt (csökkent BOLD-válasz egymást követő arcok esetén) mértek több 

tárgykategória esetén is CP-ás csoportnál (Avidan, Hasson, Malach, & Behrmann, 2005). Egy 

későbbi vizsgálatban Avidan és Behrmann (2009) CP-ások magterületein szintén 

egészségesekéhez hasonló aktivitást és neurális adaptációt mértek. A kontrollok esetén a 

precuneusban és az anterior paracingularis kéregben mért ismert és idegen arcok közötti 



42 
 

különbség azonban nem volt megtalálható CP-ásoknál. Ezen kívül a CP-ás csoportban a 

BOLD-válasz csökkenése erősebb volt a ventralis occipito-temporalis kéregben, mint az 

OFA-ban. A csökkenés azonban kifejezetten erős volt az FFA-ban. Ebben az esetben a súlyos 

viselkedéses arcfelismerési problémák és a magterületek normális működésére utaló 

vizsgálati beszámolók ellentmondanak egymásnak. Ennek tisztázása további vizsgálatokat 

igényel, valamint felhívja a figyelmet a kiterjesztett rendszer, illetve az egyes területek közötti 

kapcsolatrendszer vizsgálatának fontosságára veleszületett prosopagnosiában. 

A fent ismertetett eredményekkel ellentétben más kutatócsoportok találtak eltéréseket 

veleszületett prosopagnosiásoknál az arcfelismerés magterületeinek neurális 

aktivitásmintázatában (Bentin, Degutis, D'Esposito, & Robertson, 2007; Hadjikhani & de 

Gelder, 2002). Egy újabb vizsgálatban Dinkelacker és mtsai. (2011) veleszületett 

prosopagnosiások nagy csoportjánál a negatív valenciájú arcok kivételével csökkent 

memóriateljesítményt mértek, mely a kétoldali gyrus lingualis, a jobb gyrus temporalis 

mediális, valamint a dorsolateralis prefrontalis kéreg (DLPFC) szürkeállomány-denzitásával 

korrelált. A bal FFA-ban és a DLPFC-ben csökkent, a mediális prefrontalis kéregben viszont 

emelkedett aktivitást mértek. Ezek az eredmények tovább erősítik annak az elképzelésnek a 

helyességét, hogy a CP egy összetett hálózati integritási zavar, amelyben a mag és a 

kiterjesztett rendszer egyaránt érintett lehet. 

2.6.  A prosopagnosia az elektrofiziológiai vizsgálatok tükrében – a korai 

szűrés hipotézis 

Az elmúlt 20 év elektrofiziológiai vizsgálataiban az egyik legtöbbet tesztelt komponens az 

N/M170 volt, melyet ahogy láttuk, az arcfeldolgozás perceptuális folyamataival hoznak 

összefüggésbe. Mivel a prosopagnosia esetén többen is a strukturális kódolási folyamatok 

sérülését tartják a legvalószínűbb magyarázatnak, érthető, hogy az EEG-vel/MEG-gel végzett 

prosopagnosiás vizsgálatok többségének célkeresztjében is az N/M170 áll. 

Az irodalomban bemutatott prosopagnosiások két nagy csoportra oszthatók aszerint, hogy az 

N/M170 arcszenzitivitása kontroll személyekétől eltérő volt-e, vagy pedig nem találtak 

különbséget az arc és a nem-arc ingerek által kiváltott válaszok amplitúdóiban. 

A szerzett prosopagnosiás vizsgálatokban PHD (Eimer & McCarthy, 1999), R-IOT1, B-

OT/AT1 (Dalrymple és mtsai., 2011) esetén nem, míg FE (Bobes és mtsai., 2004), PS 

(Alonso-Prieto, Caharel, Henson, & Rossion, 2011), illetve B-AT1, R-AT2 és R-IOT4 
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(Dalrymple és mtsai., 2011) esetén arcszenzitív volt az N170. Az áttekintett 

fejlődési/veleszületett prosopagnosiás vizsgálatokban leírt 40 személy közül 16 esetében (MZ 

(DeGutis, Bentin, Robertson, & D'Esposito, 2007); YT (Bentin és mtsai., 1999); SO, GH 

(Kress & Daum, 2003b), KW (Bentin és mtsai., 2007); EB, KNL, NM (Harris és mtsai., 2005); 

ET (Minnebusch, Suchan, Ramon, & Daum, 2007); JS és CB (Righart & de Gelder, 2007); 1 

személy (Rivolta, Palermo, Schmalzl, & Williams, 2012), valamint további 4 személy (Towler 

és mtsai., 2012)) nem volt arcszenzitív az N/M170. Az arc és a nem-arc kiváltotta N/M170 

amplitúdók közötti különbség csökkenése/eltűnése JS-t leszámítva – akinek az EEG 

amplitúdói általában csökkentek voltak (Righart & de Gelder, 2007) – minden esetben arra 

volt visszavezethető, hogy a nem-arc inger által kiváltott N/M170 sokkal nagyobb volt, mint a 

kontrollokban, vagyis nem arról volt szó, hogy az arc kiváltotta N/M170 volt kisebb. 

A fentieket összegezve elmondható, hogy a prosopagnosiás esetek közel felében 

megfigyelhető elektrofiziológiai arcszenzitivitás-csökkenésének hátterében az N/M170 

generátor területeinek megváltozott működése lehet a kulcs. Vagyis, hogy a korai vizuális 

feldolgozásban kulcsszerepet játszó területek (pl. IOG, OFA) kevésbé feldolgozott, vagy nem 

megfelelően szelektált információt továbbítanak a magasabb szintű feldolgozási folyamatokat 

végző ventralis occipito-temporalis területek (FFA, STS) felé, ami pedig nem elég szelektíven 

aktiválja a további területeket. Ezt hívja B. Duchaine (2011) korai szűrés problémának, mely 

szerinte egy korai perceptuális folyamat sérülését jelzi a prosopagnosia bizonyos eseteiben. 

Ilyenkor az N170 kategóriától függetlenül egyforma lesz, méretét és skalpeloszlását tekintve 

is. Épp, ahogy egy 2007-ben publikált vizsgálatban MZ esetén be is mutatták (DeGutis és 

mtsai., 2007). A vizsgálatsorozatban (a tréning előtt nem volt különbség az arc és az óra 

kiváltotta válaszokban) a több hónapig tartó tréning hatására, mely az arcok egyedi 

diszkriminációjának teljesítményjavulását célozta, nőtt MZ arcszenzitivitása. Habár a tréning 

során használt ingerek arcok voltak, mégsem az történt, hogy az arcok kiváltotta amplitúdók 

nőttek meg, hanem épp ellenkezőleg, azok változatlanok maradtak, azonban a nem-arc inger 

generálta N170 amplitúdói lecsökkentek (DeGutis és mtsai., 2007). Az N170 

arcszenzitivitásának növekedésével párhuzamosan javult MZ arcfelismerési teljesítménye, 

melyet a jobb oldali magterületek, vagyis az OFA és az FFA közötti funkcionális 

konnektivitás erősségének növekedése kísért. 

Ahhoz, hogy jobban megérthessük, mi okozhatta MZ esetén a nem-arc inger kiváltotta N170 

amplitúdó csökkenését, azt érdemes végiggondolni, milyen elektrofiziológiai folyamatok 

állhatnak az arcszenzitivitásnak a hátterében (összefoglalóért lásd: Rossion & Jacques, 2011). 
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Jelenlegi ismereteink szerint egy kiváltott válasz csökkenésének hátterében két lehetséges 

hatás, vagy ezek kombinációja állhat. Az egyik, hogy jelen esetben MZ-nél az N170 

generálásában kulcsszerepet játszó magterületek válasza lett kisebb intenzitású, vagy pedig az 

ún. ongoing oszcillációk inger kiváltotta fázis-szinkronizációjának mértéke lett kisebb (ezáltal 

nőtt az N170 latencia-varianciája), illetve, hogy a kettő együttesen történt. Megfigyelve MZ 

tréning előtti és utáni, órák által kiváltott N170 válaszait (DeGutis és mtsai., 2007, p. 1796; 

6A és 6B ábra) a második lehetőség tűnik valószínűbbnek (laposabb, öblösebb, szélesebb az 

N170). Arról lehet tehát szó, hogy a tréning hatására MZ jobb féltekéjének ún. magterületei 

egyre szinkronizáltabban kezdtek működni (erre utal a köztük lévő funkcionális konnektivitás 

erősségének növekedése), ezáltal pedig nem-arc ingerek esetén egyre kevésbé működtek 

szinkronban, vagyis javult a jel/zaj-arány, amennyiben az arcfelismerés magterületei esetén 

jelnek az arcok generálta aktivitást, zajnak pedig a nem-arc ingerek által generált aktivitást 

tekintjük. B. Duchaine (2011) szavaival röviden összefoglalva: a tréning hatására javult a 

szűrési funkció. 

Annak a kérdésnek az eldöntéséhez, hogy az arcszenzitivitás csökkenése maguknak a 

generátor-területeknek a szelektivitás-zavarát, vagy pedig már az őket bemenettel ellátó – 

funkcionális hierarchiában korábbi – terület(ek) (pl. IOG, OFA) szűrési problémáját jelzi, 

további vizsgálatok szükségesek. 

A fenti eredmények ellenére Towler és Eimer (2012) szerint a veleszületett/fejlődési 

prosopagnosiában megfigyelhető elektrofiziológiai eltérések közül nem az arcszenzitivitás 

zavara, sokkal inkább a felfordítási hatás hiánya a lényeges, mivel szerintük az N170 

arcszenzitivitása és bizonyos későbbi kiváltott válasz komponensek (N250, P600f) a legtöbb 

prosopagnosiásnál is megfigyelhetők, és a kontroll személyekéhez hasonlóak. 
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3. Kutatási kérdések – bemutatásra kerülő tanulmányok 

 

A disszertációban az arcfelismerés neurális hálózatrendszerének mag részét, annak 

működését, arcszenzitivitását és zajfeldolgozását teszteltük neurotipikus, valamint 

veleszületett prosopagnosiás személyeknél, viselkedéses és elektrofiziológiai (EEG) 

módszerekkel, valamint fMRI segítéségével. A bemutatott vizsgálatokban használt kísérleti és 

elemzési módszerek összhangban vannak a hasonló kognitív idegtudományi vizsgálatokban 

alkalmazott módszertannal. Az egyes vizsgálatok részletes leírásai a bemutatott tanulmányok 

Módszerek részeinél találhatók. 

 

A disszertáció kérdései és célkitűzései: 

1. Hogyan befolyásolja a viselkedéses válaszokat és a vizuális kiváltott komponenseket az 

ingerhez adott zaj, illetve a döntési dimenzió (kor) eltérő mértékű bizonytalansága arc és 

nem-arc ingerek esetén neurotipikus mintában? (Németh, Kovács, Vakli, Kovács, & 

Zimmer, 2014) 

2. Az egy családon belül – vélhetően – öröklődő prosopagnosia esetén eltér-e az 

arcszenzitív neurális válasz az arcfeldolgozás ún. magterületein? (Németh és mtsai., 

2015) 

3. Az arcfelismerés magterületein fMRI-vel kimutatott arcszenzitivitási zavar igazolható-e 

elektrofiziológiai módszerekkel (EEG), ha igen, milyen háttérmechanizmusok állnak a 

szenzitivitás csökkenésének hátterében? (Németh, Zimmer, Schweinberger, Vakli, & 

Kovács, 2014) 

4. Komplex viselkedéses tesztsorozat, valamint egy ssVEP arcdetekciós küszöb vizsgálat 

eredményei alapján alátámasztható-e nagy elemszámú veleszületett prosopagnosiás minta 

esetén a zavar apperceptív/asszociatív alcsoportokra bontásának érvényessége? 
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4. Vizsgálatok 

4.1.  Phase noise reveals early category-specific modulation of the event-

related potentials 

 

Németh, K., Kovács, P., Vakli, P., Kovács, G., Zimmer, M. (2014). Phase noise reveals early 

category-specific modulation of the event-related potentials. Frontiers in Psychology 5: 367. 
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4.2.  Altered BOLD response within the core face processing network in 

congenital prosopagnosia 

 

Németh, K., Zimmer, M., Nagy, K., Bankó, É.M., Vidnyánszky, Z., Vakli, P., Kovács, G. 

(2015). Altered BOLD response within the core face processing network in congenital 

prosopagnosia. Clinical Neuroscience 68(5-6): 199-211. 
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4.3.  The background of reduced face specificity of n170 in congenital 

prosopagnosia 

 

Németh, K., Zimmer, M., Schweinberger, S.R., Vakli, P., Kovács, G. (2014). The background 

of reduced face specificity of n170 in congenital prosopagnosia. PLoS One 9: e101393. 
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4.4.  Különböző érmék hasonló oldalai – a prosopagnosia apperceptív és 

asszociatív alcsoportjainak elkülönítése neuropszichológiai és 

elektrofiziológiai eredmények alapján 

 /Perceptuális detekciós küszöb apperceptív és asszociatív prosopagnosiában – ssVEP 

vizsgálat/ 

Összefoglaló 

A veleszületett prosopagnosia az arcfelismerés zavara detektálható agykárosodás nélkül. Az 
arcfelismerés neurokognitív modelljei az egészséges arcfelismerést diszkrét folyamatok 
sorozataként írják le, melyben a perceptuális (strukturális) kódolást követően a hosszútávú 
arc-reprezentáció kialakítása, illetve előhívása egyformán lényeges elem. Az arcfelismerési 
zavar meghatározás szerint felismerési zavar, ami egy reprezentációs hozzáférési, vagyis 
emlékezeti folyamat sérülésére utal. Azonban számos neuropszichológiai esettanulmány, 
kísérlet mutatott rá, az arc észlelése és azonosítása (felismerés) disszociatív módon, illetve 
együttesen is sérülhet. Mindezek ellenére a mai napig kevés vizsgálattal találkozunk, ahol 
ezeket a folyamatokat megpróbálták volna elválasztani veleszületett prosopagnosiások esetén. 
Vizsgálatsorozatunkban korábbi vizsgálatoktól eltérően nagy elemszámú mintán teszteltük az 
arcfeldolgozás perceptuális és emlékezeti folyamatait neuropszichológiai tesztek, valamint 
EEG kísérletek során. A prosopagnosiás csoport egyik felében az arcfeldolgozás perceptuális 
teljesítménye súlyos károsodást mutatott (apperceptív típus), míg a csoport másik fele az 
egészségesekhez hasonló teljesítményt ért el (asszociatív típus). Eszerint két alcsoportra 
bontottuk a prosopagnosiásokat és a viselkedéses, valamint az EEG /ssVEP/ vizsgálat 
eredményét is ezen felosztás mentén elemeztük. A tanulmányban bemutatott ssVEP 
vizsgálattal összehasonlítottuk az arcdetekciós küszöb viselkedéses és elektrofiziológiai 
eredményeit is a perceptuális teljesítmény alapján szétválasztott prosopagnosiás 
alcsoportokban.  

Az apperceptív prosopagnosiások a viselkedéses tesztek során (teljesítmény, reakcióidő, 
felfordítási hatás) arcspecifikus károsodást mutattak az illesztett kontrollokhoz képest, míg az 
asszociatív típusúaknál, az emlékezeti folyamatokat leszámítva, kontrollokhoz hasonló 
teljesítményt találtunk. Magasabb arcdetekciós küszöböt találtunk az apperceptív 
prosopagnosiás csoportban a jobb oldalon, vagyis az arcfelismerésben domináns féltekén. 

Eredményeink alátámasztják a veleszületett prosopagnosia funkcionális szempontok szerinti 
alcsoportokra bontásának lehetőségét, továbbá jó kiindulási alapot jelenthetnek a jövőbeni 
típusspecifikus prosopagnosiás tréningprogramok összeállításához. 

 

Kulcsszavak: veleszületett prosopagnosia, apperceptív, asszociatív, detekciós küszöb, ssVEP, 
neuropszichológia 
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Bevezetés 

Az arcfelismerés neurokognitív modelljei diszkrét funkciók sorozataként (strukturális 

kódolás, emlékezeti kódolás és előhívás) írják le az egészséges arcészlelési és felismerési 

folyamatokat, hasonlóan a tárgyfelismeréssel kapcsolatos elképzelésekhez. Egy közismert 

nézet szerint a prosopagnosia az ún. "kategória-specifikus" agnosiák egy típusa (Wurtz & 

Kandel, 2000). 

A prosopagnosia ép látási (például látásélesség, színlátás stb.) és emlékezeti funkciók, illetve 

ép intellektus mellett megfigyelhető arcfelismerési zavar. A probléma súlyossága egyénileg 

változó. A veleszületett prosopagnosia (az irodalomban helyenként „fejlődési”-ként 

hivatkoznak rá; a nevezéktani különbségekről lásd Németh és Zimmer (2015) összefoglalóját) 

az arcfelismerési zavarok olyan alesete, ahol a funkcióromlás feltételezhetően nem köthető 

agyi sérüléshez. Az irodalomban ismertetett esetek egyértelműen arra utalnak, hogy az arc 

felismerésének hiánya következhet az arc észlelési, vagy az arcokkal kapcsolatos emlékek 

kódolási/előhívási folyamatainak a zavarából, illetve kialakulhat ezek együttes fennállása 

esetén. Az egyes esetek pontos besorolását részletesen taglalja Németh és Zimmer (2015) 

összefoglalója. Kérdés azonban, vajon a tárgyészlelési zavarok (agnosia) csoportosítása során 

használt csoportosítási szempontok és alcsoportok mennyire alkalmazhatók az arcfelismerési 

zavarok osztályozásakor.  

A tárgyfelismerési zavarok apperceptív és asszociatív altípusokra bontásának lehetősége 

Lissauer (1890) nevéhez fűződik. Lissauer eredeti elképzelésében az apperceptív típusú 

betegek tárgyfelismerési zavarának hátterében a korai vizuális-perceptuális folyamatok 

sérülése áll, ezzel szemben az asszociatív típusú zavaroknál ezek a folyamatok sértetlenek, de 

a tárgyakkal kapcsolatos szemantikus reprezentációk (név, használat módja, stb.) elérése 

nehezített, vagy egyenesen lehetetlen. Lissauer után egy évszázaddal A.L. Benton (1984) veti 

fel a prosopagnosia altípusokra bontását a különböző szintű feldolgozási folyamatok 

épségétől függően. A Lissauer által javasolt osztályozás analógiájára De Renzi, Faglioni, 

Grossi és Nichelli (1991) a prosopagnosia esetén is helytállónak vélték az apperceptív 

(prosopagnosia) és az asszociatív (prosopamnesia) altípusok elkülönítését, illetve kiemelték a 

differenciálásban rejlő klinikai haszon lehetőségét. A fejlődési zavarral összefüggésben 

Barton is lehetségesnek tartja az apperceptív/asszociatív felosztás helytállóságát (Barton és 

mtsai., 2003; Davies-Thompson és mtsai., 2014; Fox és mtsai., 2008), de az elmúlt több mint 

2 évtizedben ezen elképzelések nem kerültek előtérbe. Duchaine és Nakayama (2006b) szerint 
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az irodalmi adatok olyan fokú heterogenitást mutatnak, ami felveti a fejlődési prosopagnosia 

alcsoportokra bontásának szükségességét. Ennek ellenére a mérési adatok különböző 

alcsoportok szerinti elemzése ritkán köszön vissza az azóta lefolytatott vizsgálatokban. Habár 

számos kutatócsoport kiemeli a csoportosítás fontosságát (lásd pl. Schmalzl és mtsai., 2008), 

az alcsoportokra vonatkozó kérdések megválaszolásához elsődlegesen nagyobb mintán 

készült vizsgálatok szükségesek, ahol ugyanazokkal a személyekkel széleskörű 

neuropszichológiai tesztsorozatból és elektrofiziológiai, valamint képalkotó eljárásokkal 

végzett kísérletekből származó információk is rendelkezésre állnak. A pár tucatnyi, 

irodalomban ismertetett eset összefésülésével indirekt következtetésekre juthatunk, ám ezek 

helytállóságát megkérdőjelezik az egyes vizsgálatok közötti módszertani különbségek. 

Nagymintás, empirikus vizsgálat nélkül az esetleges alcsoportok tulajdonságairól csak 

feltételezések születhetnek, pedig a prosopagnosia gyűjtőzavar csoportokba rendezése az 

esetleges terápiás lehetőségek szempontjából is releváns lenne. Különösen, mivel az utóbbi 

időben egyre több tanulmány foglalkozik a fejlesztés lehetőségeivel, illetve korlátaival (Bate 

és mtsai., 2014; DeGutis és mtsai., 2007; DeGutis, Chiu, Grosso, & Cohan, 2014; Pizzamiglio 

és mtsai., 2015), azonban az alkalmazott tréningek nem minden esetben vezetnek sikerre. 

Hogy a veleszületett prosopagnosia (congenital prosopagnosia, továbbiakban CP) milyen 

neurális, elektrofiziológiai és viselkedéses eltérésekben ragadható meg, az elmúlt 20 évben 

számos vizsgálatnak volt tárgya. Az egyik leggyakrabban visszaköszönő hipotézis, hogy a 

prosopagnosia a strukturális kódolási folyamat sérülésére vezethető vissza, mely 

nehezíti/ellehetetleníti az egészséges arcészlelést domináló holisztikus feldolgozást. Ezzel 

összhangban egy 2011-es vizsgálatban a gamma aktivitás csökkenését mutatták ki a bal FFA-

ban veleszületett prosopagnosiások esetén az inger bemutatását követő 170-350 ms-os 

időablakban (Dobel, Junghofer, & Gruber, 2011). Dobel és mtsai (2011) szerint a 

prosopagnosiások a sérült holisztikus arcfelismerési folyamatok kompenzálására az ún. 

jegyillesztési stratégiát (Behrmann & Avidan, 2005) használják, ami a konfigurális 

feldolgozásért felelős területek alacsonyabb aktivációjával járhat. A jegyillesztés során az 

észlelő az arcrészleteket (más néven jegyek: szem, orr, száj, anyajegyek, stb.) elemzi és 

összeveti egy másik arc jegyeivel. Vagyis a személy összehasonlítja, hogy a szem formája, 

vagy egy jellegzetes bőrhiba, apró forradás megtalálható-e a másikon is, vagy sem. 

Jelen tanulmányban megvizsgáljuk, a jegyillesztési stratégia valóban minden egyes 

prosopagnosiás esetén nyilvánvaló-e. Mivel az irodalomban számos olyan prosopagnosiás 

eset ismert, ahol a károsodott arcemlékezeti teljesítmény nem járt együtt perceptuális zavarral 
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(lásd pl. Dalrymple, Garrido, & Duchaine, 2014), sejthető, hogy nem minden esetben ez a 

probléma áll az arcfelismerési zavar hátterében. 

Prosopagnosia - a korai szűrés zavara (bizonyos esetekben) 

Az arc strukturális kódolása az inger megjelenését követően kb. 170 ms-mal (a 130–200 ms-

os idői ablakban) történik, melyet tükröz az N/M170-nek (az M170 az N170-nek a 

magnetoencephalograph-fal mérhető megfelelője) nevezett negatív polaritású kiváltott válasz 

(Bentin és mtsai., 1996; összefoglalásért lásd: Yovel, 2015). A vizsgálati eredmények nem 

konkluzívak, de az egyedi esetek áttekintése rámutat, hogy a prosopagnosiások egy részében 

az N170 megtartja arcszenzitivitását (nagyobb amplitúdó arcok esetén, mint nem-arc 

ingerekre). Több olyan eset is van azonban, akiknél nem találunk különbséget az arc és a 

nem-arc ingerek kiváltott válaszainak amplitúdóiban (az ismert esetek erre vonatkozó 

N/M170 arcszenzitivitás és arc-felfordítási hatás eredményeit 2014-ig összefoglalja Németh 

és Zimmer (2015; 1. táblázat, 523. oldal) tanulmánya).  

Duchaine (2011) szerint bizonyos esetekben a prosopagnosia oka a korai perceptuális 

folyamat sérülésében figyelhető meg, melyet ő korai szűrés-nek nevez. Az ilyen esetekben a 

nem-arc inger kiváltotta válasz nagyságát és skalp-eloszlását tekintve az arc kategória által 

generált válaszhoz hasonlít. A jelenség mögötti pontos neurális háttérmechanizmust még nem 

értjük teljesen (de lásd Németh, Zimmer, és mtsai., 2014). Egy lehetséges magyarázat 

azonban, hogy a prosopagnosiások egy alcsoportjában a korai látókérgi területek kevésbé 

feldolgozott, nem szelektált információt továbbítanak a magasabb szintű feldolgozási 

folyamatokat végző ventralis occipito-temporalis területek felé, ami pedig nem kellően 

szelektíven aktiválja a specifikus területeket (pl. FFA). Azokban az esetekben viszont, ahol az 

N/M170 megtartja arcszenzitivitását, a későbbi folyamatok károsodása feltételezhető.  

Arcdetekció prosopagnosiában 

Az arc detektálása a vizuális környezetben az arcfeldolgozási folyamatok legalapvetőbb, 

extrém hatékonyan működő funkciója (Crouzet, Kirchner, & Thorpe, 2010), mégsem túl 

gyakoriak az irodalomban az erre irányuló vizsgálatok, a detekció neurális háttere pedig 

többnyire feltáratlan.  

A prosopagnosiásokkal végzett arcdetekciós vizsgálatok eredménye vegyes. Találunk olyan 

tanulmányt, ami károsodott detekciót mutatott ki (arc vs. arc-részek teszten a 

prosopagnosiások többsége a kontroll személyeknél rosszabbul teljesített normál állású 
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ingerek esetén (Garrido, Duchaine, & Nakayama, 2008)), de több vizsgálat is normál 

arcdetekciót írt le prosopagnosiásoknál (pl. de Gelder & Rouw, 2000; B. C. Duchaine, Yovel, 

Butterworth, & Nakayama, 2006; Le Grand és mtsai., 2006; Lee, Duchaine, Wilson, & 

Nakayama, 2010). Az imént idézett vizsgálatok közül azonban több esetben is kategorizációs 

teszteket (diszkrimináció) alkalmaztak, vagyis a személyeknek azt kellett eldönteni, arcot, 

vagy nem arcot látnak-e pl. egy természetes, több vizuális elemből álló képen. Egy friss 

vizsgálatban 7 CP-ás gyerekből 3-nál normál, 4-nél pedig károsodott (sok hibázás, vagy 

abnormálisan lassú válaszidők) arcdetekciót találtak (K. Dalrymple & B. Duchaine, 2015), 

ami további érv a veleszületett prosopagnosia funkcionális alapú csoportosításának 

szükségességére. Noha a rendelkezésre álló eredmények ráirányítják a figyelmet arra, hogy a 

zavarnak van egy perceptuális és egy magasabb szintű (asszociatív folyamatok) károsodást 

valószínűsítő alesete, az arcdetekció elektrofiziológiai hátterét feltáró vizsgálat a mai napig 

nem történt veleszületett prosopagnosiában. Vizsgálatunkban ezt a hiányt kívánjuk pótolni; 

nagy mintás veleszületett prosopagnosiás és nemben, korban, valamint iskolai végzettségben 

illesztett kontrollcsoportot, továbbá arcpercepciós teljesítmény alapján szétválasztott 

prosopagnosiás alcsoportokat összehasonlítva teszteljük az arcdetekció működését egy ún. 

sweep ssVEP (steady-state visual evoked potential) vizsgálatban. 

ssVEP 

A kiváltott válasz vizsgálatokat gyakran érik módszertani kritikák, amik a válaszok térbeli 

mintázatában, valamint a válaszlatenciákban megfigyelhető nagy egyéni variabilitás miatt 

megkérdőjelezik az amplitúdó-különbségekből levont következtetések helyességét (Ales, 

Farzin, Rossion, & Norcia, 2012). Ezen problémák nagy részére megoldást jelent a ssVEP 

módszer. A ssVEP egy periodikus elektrofiziológiai válasz, melyet egy szabályosan ismétlődő 

ingerrel lehet kiváltani egy 4 Hz-nél nagyobb fix frekvencián (C. D. Regan, 1989). A ssVEP 

mind a kognitív idegtudományi kutatók, mind a klinikusok számára egy hasznos és alapvető 

eszköz a neurális folyamatok hátterében lévő agyi ritmikus aktivitás tanulmányozására 

(Vialatte, Maurice, Dauwels, & Cichocki, 2010). 

Az utóbbi években Rossion kutatócsoportja számos tanulmányban mutatta meg a ssVEP 

módszer előnyeit az arcfeldolgozás neurális háttérmechanizmusainak vizsgálatában is (pl. 

Ales és mtsai., 2012; Alonso-Prieto, Belle, Liu-Shuang, Norcia, & Rossion, 2013; J. Liu-

Shuang, J. Ales, B. Rossion, & A. M. Norcia, 2015; J. Liu-Shuang, J. M. Ales, B. Rossion, & 
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A. M. Norcia, 2015; Liu-Shuang, Norcia, & Rossion, 2013; Liu-Shuang, Torfs, & Rossion, 

2015).  

A D. Regan (1966) által bemutatott módszer előnye, hogy az elektrofiziológiai jelet 

egyértelműen meghatározza az ingerlés frekvenciája, tehát az elemzés során – a klasszikus 

kiváltott válasz technikával szemben – az egyéni válaszlatenciákból adódó bizonytalanság 

nem játszik szerepet. Alonso-Prieto és mtsai. (2013) vizsgálata szerint a ssVEP ingerlés során 

a 6 Hz körüli frekvencia (~166.67 ms-os ciklus, mely éppen az N/M170 időablaka) a 

legalkalmasabb a jobb occipito-temporalis területek arcfeldolgozást tükröző aktivitásának 

kiváltására. 

A vizsgálatsorozat részeként elvégeztük Ales és mtsai. (2012) ssVEP vizsgálatát, mely során 

6 Hz-es ingerlést alkalmazva megvizsgáltuk az arcdetekciós küszöb eltérését, illetve az 

esetleges eltérés specificitását az általunk gyűjtött nagy elemszámú CP-ás minta lehetséges 

alcsoportjaiban. 

A vizsgálatsorozat célkitűzései a következők: (1) nagy elemszámú prosopagnosiás minta és 

megfelelően illesztett kontroll személyek összegyűjtése, továbbá (2) minden résztvevővel 

részletes neuropszichológiai és elektrofiziológiai vizsgálatsorozat elvégzése, ezen felül (3) a 

prosopagnosiás csoport alcsoportokra bontási lehetőségeinek vizsgálata a mért mutatók 

alapján. 

Hipotézisünk szerint kellően nagy elemszámú minta esetén azonosítható a prosopagnosiások 

alcsoportja, akik károsodott arc-emlékezeti folyamataik ellenére egészségesekkel 

összevethető arc-percepciós eredményeket mutatnak (asszociatív típus), továbbá olyanok, 

akiknél már a korai, perceptuális folyamatokat igénylő feladatok eredményeiben is csökkenést 

találunk (apperceptív típus). Ezek alapján pedig feltételezzük, hogy a viselkedéses tesztekkel 

mért arcspecifikus hatások (pl. felfordítási hatás), valamint a ssVEP vizsgálat során mért 

perceptuális detekciós küszöb eltérést mutat az apperceptív, míg egészségesekhez hasonló 

lesz az emlékezeti eredetű, asszociatív típusú prosopagnosiás személyek esetén. 
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Módszerek 

Résztvevők. A résztvevőket a vizsgálat céljaira fejlesztett honlapon elhelyezett online 

kérdőívekkel (rövid1 (eredetit lásd: Kennerknecht és mtsai., 2008); hosszú2 (eredetit lásd: 

Gruter, Gruter, & Carbon, 2011)) vontuk be a vizsgálatsorozatba. A kérdőívek szerzők által 

kialakított értékelése alapján a (bármelyik kérdőíven) kritikus értéket elért személyeket 

telefonon felkerestünk. A hosszabb kérdőívet 2011.12.05 és 2014.04.01. között 353, a 

rövidebbet pedig ugyanebben az időszakban 1167 személy töltötte ki. 2014.04.01-ig összesen 

35 prosopagnosia-gyanús személyt, valamint online hirdetéseken keresztül további 35 fő 

nemben, korban, iskolai végzettségben és IQ-ban illesztett kontroll személyt vontunk be a 

vizsgálatokba. Bár minden prosopagnosiásként azonosított személyhez illesztett kontroll 

személyt kerestünk, számos adat támasztja alá, hogy az életkornak szerepe van az 

arcfelismerési, arcészlelési folyamatokban is (lásd pl.: Bowles és mtsai., 2009; L. Gao és 

mtsai., 2009; Germine, Duchaine, & Nakayama, 2011), így 9 fő, 40 évnél idősebb 

prosopagnosiás személy adatait nem vontuk össze a fiatalabb korcsoportéval. Ennek 

értelmében jelen vizsgálatban 26 arcfelismerési zavarral élő (31.9 +6.55 év; 19 nő (31.0 

+6.92), 2 balkezes; 7 férfi (34.43 +4.96), mind jobbkezes), valamint ugyanennyi egyedileg 

illesztett kontroll személy (32.54 +6.62 év; 19 nő (31.47 +6.99); 7 férfi (35.43 +4.79), minden 

személy jobbkezes) adatait használtuk az elemzések során. 

A prosopagnosiások szűrésére a CFMT (Cambridge Face Memory Test; B. Duchaine & K. 

Nakayama, 2006; a teszt leírását lásd alább) online verzióját, valamint a Bowles és mtsai. 

(2009) javasolt kritériumrendszert használtuk. 

A prosopagnosiás mintát a CFPT (Cambridge Face Perception Test;B. C. Duchaine és mtsai., 

2007; a teszt részletes leírását lásd alább) szintén Bowles és mtsai. (2009) nagy elemszámú 

mintán kialakított képlete szerint alcsoportokra bontottuk. Amennyiben a hibaszám a CFPT-n 

normál állású próbákban több mint két szórásnyival kevesebb volt, mint a Bowles és mtsai. 

(2009) által közölt életkorra korrigált átlag, akkor asszociatívnak kategorizáltuk (CPas), ha a 

hibaszám több mint két szórással ezen átlag fölött volt, akkor pedig apperceptívnek (CPap). A 

kontroll személyek aszerint kerültek a CTRLap, vagy a CTRLas csoportba, hogy milyen CP-

                                                

1
 https://sites.google.com/site/arceszlelesbme/Prosopagnosia/prosopagnosia---roeviditett-kerdoiv 

2
 https://sites.google.com/site/arceszlelesbme/Prosopagnosia/prosopagnosia---normal-kerdoiv 
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ás személyhez illesztettük őket, az ő hibázási pontszámuk természetesen egy esetben sem érte 

el a határértéket, ami alapján a prosopagnosiásokat 2 csoportba osztottuk. 

Az elemzések során végül 11 CPap és 15 CPas, valamint a hozzájuk tartozó 11 CTRLap, 

illetve 15 CTRLas illesztett kontroll személy eredményeit hasonlítottuk össze. 

A vizsgálat egy neuropszichológiai tesztsorozatból és egy EEG vizsgálatból állt. A két ülés 

különböző napokon történt. 

Adatelemzés. A fent részletezett felosztás miatt a CPap és a CTRLap csoportokba 11-11, míg 

a CPas és a CTRLas csoportokban 15-15 személy tartozott. 

Tekintettel a csoportok elemszámainak különbözőségére, valamint a vizsgálat célkitűzésére, 

vagyis a CPap és a CPas kísérleti módszerekkel való elkülönítésére, az elemzések során 

párhuzamosan teszteltük a két prosopagnosiás alcsoportot a megfelelő illesztett kontrollokkal 

szemben (AP összehasonlítás - CPap vs. CTRLap; AS összehasonlítás - CPas vs. CTRLas). 

A Repeated Measures ANOVA elemzések esetén a within-subject faktorok számát és szintjét 

mindig az adott teszttípus, illetve az esetleges skálák száma határozta meg, míg between-

subject faktorként minden esetben a csoport (CP vs. CTRL, külön elemzésben AP és AS) 

szerepelt. Szfericitás sérülés esetén Greenhouse-Geisser korrekciót alkalmaztunk, a post-hoc 

tesztek során a Fisher-féle LSD tesztet használtuk. 

Az elemzéseket az SPSS (IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp.) és a STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc, 1984-2007) 

programokkal végeztük. 

Neuropszichológiai tesztek 

Kezesség. A kezesség megállapítására az Oldfield (1971) által kidolgozott 12 kérdésből álló 

Edinburgh Handedness Inventory kérdőívet alkalmaztuk. 

BORB. Az alacsony szintű vizuális deficitek vizsgálatára, ill. kizárására a más – e 

vizsgálathoz hasonló – kutatásokban (pl. Rivolta, Palermo, Schmalzl, & Coltheart, 2012; 

Rivolta, Palermo, Schmalzl, & Williams, 2012) is erre a célra alkalmazott Birmingham Object 

Recognition Battery (BORB; Riddoch & Humphreys, 1993) különböző altesztjeit használtuk. 

a. Másolás - a vizsgálati személyeknek 8 egyszerű geometriai ábrát (pl. kör, háromszög, 

négyzet) kell lemásolni. 
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b. Megnevezés /rövid/ - 15 állat és növény, valamint 20 tárgy vonalrajzos képét kell 

megnevezni. 

c. Hosszúság – 30 próbában vonalpárokról kell eldönteni, hogy egyforma hosszúak-e. 

d. Méret – 30 próba során korong-párosokról kell eldönteni, hogy egyforma méretűek-e. 

e. Orientáció – 30 próbában egymás alatt futó vonal-párokról kell eldönteni, hogy 

párhuzamosak-e. 

A hosszúság, méret és orientáció feladat pontszámait a két prosopagnosiás minta esetén két 

külön (AP vs. AS) 2 × 3 ANOVA-val (csoport: CP vs. CTRL; alteszt: hosszúság vs. méret vs. 

orientáció) ANOVA-val elemeztük.  

Ishihara színlátás teszt. Minden résztvevő színlátását megvizsgáltuk az Ishihara (1925) által 

készített teszttel. A 30 táblán betűk és számok szerepelnek, melyeket különböző átmérőjű és 

színű szabályos körök rajzolnak ki egy ugyanilyen mintázatú, de kis mértékben eltérő színű 

háttér előtt. Egyetlen CP-ás alany anamnézisében szerepelt deuteranomália, amire személyre 

szabottan neki készült korrekciós szemüveget (lásd: Ábrahám, 2001) viselt a vizsgálatok alatt, 

így az Ishihara táblákat ő is hiba nélkül teljesítette. Formális statisztikai összehasonlítást a 

plafonhatás miatt nem végeztünk. 

Raven Standard Progresszív Mátrix. Az intelligencia mérésére a Raven, Raven, és Court 

(2000) által fejlesztett tesztet használtuk, melyben az alanyoknak 5 sorozatban (sorozatonként 

12 próba) kell eltérő logika mentén megtalálni a hiányos ábrákba illeszkedő képdarabokat.  

Az IQ pontszámokat független mintás T-teszttel hasonlítottuk össze illesztett csoportonként 

(AP – CPap vs. CTRLap; AS – CPas vs. CTRLas). 

Cambridge tesztek 

A Cambridge Arc Észlelés Teszt (Cambridge Face Perception Test - továbbiakban CFPT; B. 

C. Duchaine és mtsai., 2007) során a résztvevők egy célarcot látnak, alatta pedig 6 – a 

célarchoz különböző mértékben hasonlító – másik arcot. A feladat az, hogy sorba rendezzék a 

célarc alatti 6 képet a célarchoz való hasonlóság mértéke alapján. A hasonlóság lehet 88%, 

76%, 64%, 52%, 40%, vagy 28%. 8 normál orientációjú próba után 8 fordított állású próbából 

áll a feladat. Egy próbában maximum 1 perc áll rendelkezésre, de ha a kísérleti személy úgy 

érzi, a tőle telhető legjobb sorrendet kialakította, lehetősége van még az 1 perc lejárta előtt a 

következő próbára lépni. Ezért az instrukcióban külön kihangsúlyoztuk, hogy a próbák során 

– az 1 percet leszámítva – nincs időnyomás, vagyis nyugodtan használják fel a maximális 
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időkeretet. Ezt azért tettük, hogy csökkentsük a feladatra fordított idő – figyelem, alaposság – 

hatását az esetlegesen kapott különbségek értelmezésekor. A teszt elvégzése nem igényel 

emlékezeti folyamatokat (leszámítva a szakkádok alatti időt, míg egyik arcról egy másikra 

viszi a tekintetét a kísérleti személy). 

A CFPT normál, illetve fordított állású ingerekkel végzett verziójának eredményeit a két 

prosopagnosiás minta esetén két külön (AP vs. AS) 2 × 2 ANOVA-val (csoport: CP vs. 

CTRL; orientáció: normál vs. fordított) hasonlítottuk össze a megfelelő kontrollcsoport 

eredményeivel. 

A Cambridge Híres Arcok Teszt (Cambridge Famous Faces Test - továbbiakban CFFT; B. 

Duchaine & Nakayama, 2005) során a kísérleti személyek 30 híres arcot látnak egymás után. 

Név, vagy egyéb jellegzetes információ megadásával mindegyiket azonosítani kell a különálló 

próbákban. Amennyiben nem tudja a kísérleti személy, hogy kit ábrázol a kép, az adott próba 

következő képernyőjén megjelenik a híresség neve, ami alapján két lehetőségből kell 

választani: soha nem is hallott még az illetőről, vagy ellenkezőleg, név alapján tudja, kiről van 

szó, ismeri, de csak az arca alapján nem ismerte fel az illetőt (a CP-s személyek a legtöbb 

esetben meglátva a nevet meglepetten ehhez hasonlóan reagáltak: ez tényleg ő volt? Pedig őt 

ismerem, láttam is többször azokat a filmeket, ami(k)ben játszik.). Ez által lehetséges egy 

relatív mutató kiszámítása (név alapján felismeri/arc alapján felismerte), ami kiküszöböli, 

hogy tévesen olyan esetben is rossz teljesítményt állapítsunk meg, amikor az illető valóban 

soha nem is hallott még pl. Brad Pitt-ről. 

A Cambridge Arc Emlékezet Teszt (Cambridge Face Memory Test - továbbiakban CFMT; B. 

Duchaine & K. Nakayama, 2006) az arc-emlékezeti folyamatok működését teszteli és a 

prosopagnosia bevett diagnosztikus tesztje. A tesztben 6 ismeretlen identitás szerepel, 

melyeket a 72 próbából álló feladat során különböző teszthelyzetekben kell azonosítani. A 

feladat első részében az identitások egyesével, egymást követő 3 nézetben (bal-közép-jobb) 

jelennek meg, amit azonnal követ 3 db 3AFC próba, ahol azonosítani kell az imént 

bemutatottat. Mind a 6 identitás sorra kerül ilyen módon, amit követ a 6 identitás együttes, 20 

mp hosszú bemutatása, majd pedig 30 próbán keresztül – már újbóli köztes bemutatás nélkül 

– 3AFC felismerési tesztek következnek. Ezt követően újabb 20 másodpercig megjelenik 

együtt a 6 célarc, melyet követően végül újabb 24 db 3AFC próbában kell azonosítani a 

célarcokat. Az utolsó 24 próba esetén tesztingerekhez Gauss-zaj van keverve, ami által a 
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feladat még nehezebbé válik. A CFMT fordított állású verziója strukturálisan tökéletesen 

egyezik a fent leírtakkal, csupán az ingerek orientációja tér el 180°-al. 

A Cambridge Autó Emlékezet Teszt (Cambridge Car Memory Test - továbbiakban CCMT; 

Dennett és mtsai., 2012), valamint a fordított állású verzió felépítése is azonos a CFMT 

teszttel, azzal a különbséggel, hogy ebben a tesztben arcok helyett 6 különböző autó képe a 

célinger. 

Mivel mind a CFMT, mind a CFPT a prosopagnosia diagnosztikus tesztje (lásd Bowles és 

mtsai., 2009), több egyéb mellett mindkét teszt normál, ill. fordított orientációjú verzióját 

elvégeztük a kísérleti személyeinkkel, hogy a felfordítási hatást részletes elemzésnek 

vethessük alá több teszttel mérve. 

A Cambridge Face Memory Test és a Cambridge Car Memory Test normál, illetve fordított 

állású ingerekkel végzett teszt eredményeit a két prosopagnosiás minta esetén külön 

hasonlítottuk össze a megfelelő kontrollcsoport eredményeivel (AP: CPap vs. CTRLap; AS: 

CPas vs. CTRLas). A felfordítási hatást, illetve azt, hogy ezt csoportonként (eltérően) 

modulálja-e a kategória, 2 × 2 × 2 ANOVA-val teszteltük. Az elemzésben within-subject 

faktorként szerepelt a kategória (arc / autó), valamint az inger orientációja (normál / fordított), 

míg between-subject faktorként a csoportosító változó (CP / CTRL).  

Az arcrészlet-illesztés feladatot a jegyillesztési hatékonyság mérésére magunk fejlesztettük 

ki. A kísérleti alanyok egyesével 55 normál állású fekete-fehér arcképet (450 × 500 pixel; a 

képernyő bal oldalán; az arcok 20-40 éves személyeket ábrázolnak, a képek saját adatbázisból 

származtak (Kovacs és mtsai., 2006)), illetve minden próbában 3 db arcrészletet látnak (a 

képernyő jobb oldalán; 3 db áll / fül / orr / száj / szem). A 3 kivágott arcrészlet közül az egyik 

a bal oldalon látható arcé, a másik kettő elterelő inger (lásd: 4.1. ábra). A feladat az archoz illő 

részlet minél hamarabbi megtalálása (3AFC), melyet a megfelelő testrészre való 

egérkattintással kell jelezni. Az egérkurzor minden próba kezdetekor a képernyő közepén 

jelent meg. 
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4.1. ábra. Az arcrészlet-illesztés feladatban használt mintaingerek 

 

Ebben a feladatban a pontosság mellett a reakcióidőket is mérni tudtuk. Ennek következtében 

lehetőségünk nyílt ezek kombinációját, az IES-t (IES - inverse efficiency score; Townsend & 

Ashby, 1978, 1983) is tesztelni. Az IES a helyes válaszok reakcióidejének, valamint a 

pontosságnak a hányadosa. Az IES az ún. speed-accuracy trade-off jelenség vizsgálatára 

szolgál, vagyis ez a mutató azt jelzi, virtuálisan mennyi időegység lenne szükséges az adott 

személy tökéletes teljesítményéhez. Ha a pontosság 1, akkor a helyes válaszok reakcióideje 

változatlan, amennyiben a teljesítmény romlik, az osztás következtében nő a helyes 

válaszokból kalkulált reakcióidő. Az IES alkalmazása különösen hasznos és indokolt klinikai 

populáció vizsgálatakor, hiszen a pontosság-adatok alapján sok esetben tévesen arra a 

következtetésre juthatunk, hogy nincs különbség a klinikai és a kontroll populáció között, 

miközben a klinikai populáció – pl. a válaszidő növekedésével – képes lehet a 

kontrollcsoporthoz hasonló teljesítményre. Ez – IES eltérések – pedig utalhat a feldolgozási 

nehezítettségre, ill. a neurotipikustól eltérő feladatmegoldási stratégia alkalmazására (lásd pl.: 

Busigny & Rossion, 2009). 

A pontosság (ACC) a reakcióidő (RT), valamint az IES értékeket 2 × 5 (csoport: CP vs. 

CTRL; testrész: áll vs. fül vs. orr vs. száj vs. szem) ANOVA-val vizsgáltuk, illesztésenként 

külön (AP – CPap vs. CTRLap; AS – CPas vs. CTRLas).  

Az Autizmus Hányados (Autism Quotient - továbbiakban AQ; Baron-Cohen, Wheelwright, 

Skinner, Martin, & Clubley, 2001) kérdőív 5 skálába sorolható állításokat tartalmaz 

(figyelemváltás, figyelem a részletekre, kommunikáció, képzelet, szociális készségek; 

skálánként 10 állítás), amiket négyfokú skálán kell értékelni aszerint, hogy a kitöltő mennyire 

tartja igaznak magára nézve. Minél magasabb pontszámot ér el egy adott skálán az illető 

(illetve a teszten együttesen is), annál jellemzőbbek rá az (egyes) autisztikus vonások. 
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Az AQ értékeit egy 2 × 5 ANOVA-val (csoport: CP vs. CTRL; skála: figyelemváltás vs. 

figyelem a részletekre vs. kommunikáció vs. képzelet vs. szociális) vizsgáltuk illesztett 

csoportonként (AP – CPap vs. CTRLap; AS – CPas vs. CTRLas).  

Szemek teszt (Reading the mind in the eyes; Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste, & 

Plumb, 2001). Baron-Cohen és kollégái abból a feltevésből kiindulva dolgozták ki ezt a 

tesztet, hogy a szem és a szem körüli terület az arc azon része, mely az érzelmekről a legtöbb 

információt szolgáltatja. A teszten elért alacsony pontszám nem diagnosztikus, de 

figyelmeztető jel, mely az arcokkal kapcsolatos érzelmi percepció zavarára utalhat. A teszt 

összesen 37 képből áll, de az első próba pontszáma nem számít bele a végső értékelésbe. 

Minden próbában a kép négy sarkában szereplő érzelemkifejező szavakból kell kiválasztani a 

képpel kongruenst. 

A Szemek teszt eredményeit független mintás T-teszttel hasonlítottuk össze illesztett 

csoportonként (AP – CPap vs. CTRLap; AS – CPas vs. CTRLas). 

FEEST (Facial expressions of emotion: Stimuli and tests - továbbiakban FEEST; A. R. 

Young, Perrett, Calder, Sprengelmeyer, & Ekman, 2002). A FEEST teszt első részét 

használtuk az alanyok érzelem-felismerésének tesztelésére. Ebben a feladatban a kísérleti 

személyek az alapérzelmeket (boldogság, meglepődés, harag, félelem, undor, szomorúság) 

kellett azonosítaniuk a próbák során. Egy próba úgy épült fel, hogy a kísérleti személy a 

képernyő felső részén látott egy célarcot, mely a 6 alapérzelem valamelyikét ábrázolta, majd 

1500 ms-mal ez után megjelent az alapérzelmek 6 címkéje a kép alatt, melyből ki kellett 

választaniuk az arcra szerintük legjobban illeszkedőt. 

Az FEEST teszt pontszámait egy 2 × 6 ANOVA-val (csoport: CP vs. CTRL; érzelem: 

boldogság vs. félelem vs. harag vs. meglepődés vs. szomorúság vs. undor) vizsgáltuk illesztett 

csoportonként (AP – CPap vs. CTRLap; AS – CPas vs. CTRLas). 

A BORB és a Cambridge tesztek kivételével a vizsgálatokhoz az E-Prime 1.2 (W. Schneider, 

Eschman, & Zuccolotto, 2002a, 2002b) szoftvert használtuk. A BORB tesztek papír-ceruza 

tesztek, a Cambridge tesztek pedig a Brad Duchaine által rendelkezésre bocsátott java-

scriptek voltak. 
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Detekciós küszöb kísérlet - ssVEP 

Ingerek 

Az ingereket Adobe Photoshop CS3 Extended 10.0 (Adobe Systems Inc.). és Matlab 7.06 

(MathWorks Inc) programokkal hoztuk létre. 

Az ingerek elkészítési módja azonos volt az Ales és mtsai. (2012) által bemutatottal. Összesen 

15 frontális nézetű, korábbi vizsgálatban alkalmazott arcképet (Kovacs és mtsai., 2006) 

használtunk. Bár jelen vizsgálati paradigma egy detekciós feladat volt, nem akartuk, hogy az 

ingerek neme és életkora zavaró hatást fejtsen ki, így Lewin és Herlitz (2002) eredményei 

alapján, miszerint nők és férfiak arcfelismerési teljesítménye férfiakat ábrázoló arcképek 

esetén egyforma, ebben a vizsgálatban kizárólag 25-35 év közötti férfi arcokat használtunk.  

Az ingereket a SHINE toolbox (Willenbockel és mtsai., 2010) lummath és histmath 

függvényeivel homogenizáltuk, így az egyes képeket azok átlagos luminanciáit és 

hisztogramjait tekintve kiegyenlítettük. A kiegyenlített képeket kivágtuk a hátterükből és 

elhelyeztünk egy 600×600 pixel méretű, fehér négyzetben. Az ingerek mérete 200-400 

(magasság) x 150-250 (szélesség) pixelig véletlenszerűen változott, ahogyan az ingerek 

pontos elhelyezkedése is a 600×600 pixeles háttéren. Az ingersorozat elkészítéséhez 

megmértük mind a 15 inger spektrális power értékét és ezeket átlagoltuk. Az így létrejött 

power-átlag mátrixot az eredeti képek fázis mátrixaival kombinálva újra generáltuk az egyedi 

ingereket. Az így kapott ingerek power értékei megegyeztek, míg változatlanul hordozták 

egyedi fázis értékeiket, így az eredeti képi információt. Az elkészült képeket az ingerek fázis-

randomizációjával készített, azokkal azonos spektrális power értékű véletlen zaj háttér elé 

helyeztük. Az arc képek, valamint a háttér közötti átmenetet az él-műtermékek elkerülése 

miatt átmenettel illesztettük. Vagyis az arcok kontúrját, illetve az őket befogadó hátterek éleit 

egy szigmoid függvénnyel illesztettük össze. Az éles határok elkerülése az ingerkészítés 

további szakaszai miatt volt lényeges (részletesen lásd: Ales és mtsai., 2012; 4. oldal, 2. ábra). 

Az így létrejött 0% koherenciájú zaj hátterű, 100% koherenciájú arc-kompozitok 

fáziskoherenciáját ezt követően különböző mértékben (0%-100%, 5%-os lépésekben) 

torzítottuk az Ales és mtsai. (2012) által közölt algoritmussal. Így minden inger esetén 21 

különböző fáziskoherenciájú képet kaptunk, ahol a 100%-os koherenciánál az inger 

tökéletesen kivehető a háttér előtt, míg 0%-osnál teljesen beleolvad. Mivel az ingerléshez 

ugyanannak az identitásnak minden koherenciaszinten 3 változatára volt szükségünk, az 

utolsó lépést kétszer megismételtük. Ezáltal egyetlen képnek sem volt egyforma háttere a 

kísérlet során. A teljes ingerszekvenciához további zajképeket hoztunk létre (az átlag power-
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mátrix és folyton újrarandomizált koherenciájú fázis-mátrix kombinálásával). Mivel egyetlen 

kép sem ismétlődhetett a kísérlet alatt, így összesen 63 (21 fáziskoherencia szint, 3 ismétlés) × 

15 (arc) képet, illetve 1890 db 0% koherenciájú zaj képet hoztunk létre. A 4.2. ábra egy-egy 

teljes minta-ingersorozatot mutat be. 

 
4.2. ábra. A kísérletben használt ingerek 1 
példasorozata. 

 

Kísérleti elrendezés 

Az ingereket egy hangszigetelt, valamint 

elektromosan szigetelt sötét helyiségben, 

egy 26" LG LCD monitoron (képfrissítési 

frekvencia: 60 Hz, felbontás: 1366 × 768 

pixel) prezentáltuk. A kísérleti alanyok 

szeme és a monitor közötti távolságot (57 

cm) álltámasszal szabályoztuk. Az ingereket 

Matlab 2008a (Mathworks, Natick, MA, 

USA) és Psychtoolbox 3.0.9 (Brainard,1997; 

Pelli, 1997), valamint saját fejlesztésű 

Matlab programok segítségével mutattuk 

be. 

A kísérleti személyek egy detekciós 

feladatban vettek részt. A kísérlet kétféle 

próbából (arc, zaj; mindegyikből 15 

különböző verzió) állt. A próbák 

4.3. ábra. Egy kísérleti próba vázlatos bemutatása. 
Ezzel a módszerrel a kezdetben 0% koherenciájú 
célingerek (az idő függvényében egyre világosabb 
szürke négyzetekel –felül – és szürke oszloppokkal – az 
ábra alsó részén – jelölve) keverve jelennek meg a 0% 
koherenciájú zaj ingerekkel (feketével négyzetekel –
felül – és fekete oszloppokkal – az ábra alsó részén –
jelölve).  Így a zaj-háttér ingerlési frekvenciája 6 Hz, 
míg az célingereké 3 Hz lesz. A 21 mp-s ingerlés alatt a 
célingerek koherenciája másodpercenként 5%-ot nő, a 
21. mp végére a célinger 100%-ban koherens. 
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bemutatási sorrendje véletlenszerű volt. Az alanyokat tájékoztattuk, hogy egy folyton villogó 

képernyőt fognak látni, ahol bizonyos esetekben a villogó képsorban fokozatosan megjelenhet 

egy arc képe. A feladatuk az, hogy a villogás egész ideje alatt tekintetüket a képernyő 

közepén lévő sárga fixációs kereszten tartva figyeljék, megjelenik-e arc a zaj négyzetben. Arc 

megjelenése esetén a 7-es gombot kellett megnyomniuk. Amennyiben a próba során nem 

jelent meg értelmes inger a zajban, úgy nem kellett gombot nyomni. Felhívtuk a figyelmüket, 

hogy a próba egész ideje alatt a fixációs keresztet kell figyelniük és akkor sem szabad a 

tekintetüket elmozdítani a fixációs keresztről, ha az inger nem közvetlenül a fixációs kereszt 

közelében jelenik meg. 

Minden próba egy 1 mp hosszan bemutatott 0%-os koherenciájú (600×600 pixeles zaj 

négyzet) képpel indult. 1000 ms után a négyzetet 6Hz-es frekvenciával frissítettük újabb 

képre, vagyis másodpercenként 6 képet mutattunk be. Zaj próbában 21 másodpercen 

keresztül, minden egyes ingercsere esetén új zajképet vetítettünk 10 képfrissítési ciklus 

idejéig (vagyis 167 ms-ig; 60 Hz-es monitorfrissítési frekvencia esetén a képfrissítés ideje 

16,67 ms). Arc próbák esetén pedig minden második képen az ingert – az ingerlési 

szekvenciának megfelelő koherenciájú – tartalmazó zajos négyzetet mutattunk be. Az ingert 

tartalmazó képeken a koherenciaszint 1 másodpercenként nőtt 5%-ot. Ennek köszönhetően a 

célinger megjelenési frekvenciája 3 Hz volt. A kísérleti személyek ezáltal egy folyamatosan 

alternáló zaj-mintázatból fokozatosan előtűnő arcot láttak, mely a próba előrehaladtával egyre 

inkább láthatóvá vált (lásd 4.3. ábra). 

 

EEG felvétel és adatelemzés 

Az EEG-t 64 csatornás BrainAmp (BrainProducts GmbH., Munich, Germany) erősítővel, 

valamint Ag/AgCl elektródák (EasyCap GmbH, Herrsching-Breitbrunn, Germany) 

segítségével regisztráltuk (mintavételezési frekvencia: 1000 Hz; 24 bites digitalizálás; 

impedancia: <10 kΩ; földelés: homlok; referencia: fülcimpák átlaga). Az elektródákat a 

kiterjesztett nemzetközi 10/20 elektróda rendszer szerint helyeztük el (Chatrian és mtsai., 

1985). 

60 EEG csatorna mellett 4 szemmozgás csatornát is alkalmaztunk. Két elektródát helyeztünk 

el a két szem külső sarkainál, valamint egyet-egyet a jobb szem alatt és felett. 

Az EEG feldolgozását az EEGlab 12.6, (Delorme & Makeig, 2004), valamint beépített, illetve 

saját fejlesztésű Matlab 7.6 (MathWorks, Natick, MA) programokkal végeztük. 

Az EEG-t 0.1-75 Hz közötti frekvenciákra szűrtük, továbbá az ERPLAB (Lopez-Calderon & 

Luck, 2014) 48-52 Hz közötti szűrőjét alkalmaztuk (Parks-McClellan stop-band Notch filter) 
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az 50 Hz-es hálózati zaj csökkentésére. Az EEG-t a próbák kezdetét jelölő triggerek 

kezdetétől 22 mp hosszú epoch-okra vágtunk, mely tartalmazta a próba elején lévő 1 mp 

hosszú szakaszt, ahol kitartott zaj képet láttak a kísérleti személyek. Az epoch-olt adaton a 

mozgásos, valamint a szemmozgásból adódó műtermékek kiszűréséhez minden alany 

felvételén egyéni ICA dekompozíciót végeztünk (CUDAICA; (Raimondo, Kamienkowski, 

Sigman, & Fernandez Slezak, 2012)). A műtermék-azonosítást és eltávolítást az EEGlab-ba 

beépülő ADJUST modullal végeztük (Mognon, Jovicich, Bruzzone, & Buiatti, 2010). Az 

EEG jelet az azonosított ICA műtermék-komponensek kihagyásával rekonstruáltuk a további 

elemzésekhez. 

Wavelet-analízis 

A kiváltott EEG aktivitás spektrális összetevőinek vizsgálatához az epoch-olt adatokon 2-7 

Hz között 11 lépésközzel wavelet dekonvolúciót végeztünk.  

A kiszámolt amplitúdó értékeket epoch-onként kiátlagoltuk, majd az epoch első 

másodpercének kihagyásával 21 db egymást követő 1 mp-es szakaszra bontottuk a jelet. Ezt 

követően a jelet normalizáltuk az első 2 másodperc amplitúdójára – ezt a szakaszt használva 

baseline-ként –, majd Ales és mtsai. (2012) elemzésének megfelelően relatív amplitúdót 

számoltunk az ingerlési frekvencia (3 Hz) és a két szomszédos frekvencia (2.5 Hz és 3 Hz) 

átlagának különbségével. 

Küszöbelemzés 

Az Ales és mtsai. (2012) által közölt módszerrel egyénileg meghatároztuk a detekciós 

küszöböt, vagyis azt a zajszintet, ahol a 3 Hz-es jel legalább 10%-kal meghaladta a 

háttértevékenységet (2.5 Hz és 3.5 Hz átlaga; továbbiakban: háttéraktivitás). Az ingerlés 

kezdetén a két jel egyforma, ahogy azonban az ingerlés frekvenciáján fokozatosan megjelenik 

az arc, a 3 Hz-es jel úgy lesz egyre magasabb, míg a háttéraktivitásnak időben nem kellene 

változnia. 

Mivel az ingerlési frekvencián mérhető aktivitás maximumát a PO8 elektródán érte el minden 

csoportban, így a küszöbelemzést is ezen az elektródán, valamint a bal oldali ekvivalensén, a 

PO7-en végeztük (lásd 4.9. ábra). 

Miután a mért küszöbadatok nem követtek normális eloszlást (Kolmogorov-Smirnov teszt: 

df=52, p<0.001), az összehasonlításhoz Mann-Whitney próbát alkalmaztunk. Az elemzést 



111 
 

ebben az esetben is külön illesztésenként (AP: CPap vs. CTRLap; AS: CPas vs. CTRLas) 

végeztük. Mivel ebben a próbában nincs lehetőség within-subject faktor megadására, az oldal 

(bal vs. jobb) hatását külön teszttel vizsgáltuk, ezáltal pedig az oldalak miatt kétszer végzett 

összehasonlításokban a szignifikancia szintet 0.025-nél határoztuk meg. 

Eredmények 

Neuropszichológiai tesztek 

BORB  

A másolási alteszt a BORB értékelési kézikönyv alapján egyetlen résztvevőnél sem jelzett 

alacsony szintű vizuális problémát. A vonalrajzok megnevezésénél sem találtunk eltérést, 

minden személy felismert és helyesen nevezett meg minden ábrát. Ezekre formális statisztikai 

elemzést nem végeztünk. 

Mind az AP, mind az AS összehasonlítás enyhén csökkent összesített teljesítményt mutatott a 

prosopagnosiásoknál a három teszt átlagos pontszámai esetén (csoport főhatás; AP: F(1, 

20)=3.77, p=0.067; AS: F(1, 28)=7.46, p=0.011), fontos azonban kiemelni, hogy minden 

érték magasabb volt, mint a Riddoch és Humphreys (1993) által közölt, egészséges minta 

alapján számolt referenciaértékek. A három alteszt közül mind a CP, mint a CTRL csoport az 

orientáció alteszten alacsonyabb pontszámot ért el, mint a hosszúság és a méret alteszt 

pontszámai, bár ez a különbség az AS összehasonlításban nem lett szignifikáns (alteszt 

főhatás – AP: F(1, 20)=11.96, p<0.001; AS: F(2, 56)=2.77, p=0.07). A csoport × alteszt 

interakció egyik összehasonlítás esetén sem volt szignifikáns (AP: F(2, 40)=2.15, p=0.13; AS: 

F(2, 56)=0.057, p=0.95). Összességében tehát az alapvető vizuális képességekben nem volt 

igazolható olyan klinikai szintű károsodás, mely a további eredmények értelmezését 

alapvetően befolyásolná. A fenti eredményeket a 4.4. ábra mutatja be. 
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4.4. ábra. A zöld vonalak a G.W.  Humphreys és Riddoch (1987) által közölt eredeti referenciaértékeket (átlag), 
a zöld árnyékolások pedig az adott tesztpontszám átlagához képest +1 szórást mutatják. Minden általunk mért 
érték ezen belül, sőt 2 kivételével mind ezen átlagok fölött volt. Az oszlopok hibasávjai a csoportonkénti +1 
szórás értékeket mutatják. 

 

IQ 

Az egyes csoportok között nem találtunk különbséget az intelligencia pontszámokban (AP: 

t(20)=0.27, p=0.78; AS: t(28)=1.82, p=0.07; CPap: 53.45 (+4.25), CTRLap: 52.91 (+5.07), 

CPas: 54.6 (+3.02), CTRLas: 52.33 (+3.77)), így a további eredmények értelmezésekor az 

intelligencia hatását elhanyagolhatónak tekintjük. 

CFPT 

Míg a CPap csoport 25, a CPas csoport pedig mindössze 6 pontos eltérést mutatott a kontroll 

eredményekhez képest, az összpontszámokat illetően mindkét összehasonlítás szignifikáns 

csoport főhatást hozott (AP: F(1, 20)=16.92, p<0.001; AS: F(1, 28)=6.43, p=0.017). Az 

alanyok a normál állású próbákat sokkal kevesebb hibázással oldották meg (orientáció 

főhatás: AP: F(1, 20)=13.2, p<0.01; AS: F(1, 28)=144.42, p<0.001), ez azonban csak az AP 

összehasonlításban lépett interakcióba a csoport változóval (F(1, 20)=12.04, p<0.01). A post-

hoc elemzés szerint az interakció oka, hogy a CPap csoport ugyanolyan sokat hibázott a 

normál állású próbákban, mint a fordított állásúakban (p=0.91), vagyis náluk nem találtunk 

szignifikáns felfordítási hatást, míg a CTRLap, a CPas és a CTRLas esetén is szignifikáns 

felfordítási hatást mértünk (p <0.001). Az eredményeket a 4.5. ábra szemlélteti. 
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4.5. ábra. A Cambridge Face Perception tesztek eredményei a CP és a CTRL csoportokban. A hibasávok a 
csoportonkénti átlag +1SD értékeket mutatják (folytonos: CP, szaggatott: CTRL; piros: apperceptív, kék: 
asszociatív). Az 45 fokos egyenes mutatja a felfordítási hatást. Ha az érték az egyenestől fölfelé található, akkor 
többet hibázott a fordított állású próbákban, mint a normál állásúakban, ha viszont az egyenesen, vagy az alatt, 
akkor nincs, vagy akár inverz felfordítási hatásról van szó. 

 

CFFT 

A Cambridge Híres Arcok Teszt eredményeinél az ismerősnek tartott és a helyesen 

azonosított arcok számát a két prosopagnosiás minta esetén két külön (AP vs. AS) 2 × 2 

ANOVA-val (csoport: CP vs. CTRL; teszttípus: ismerősnek tart vs. azonosít) teszteltük. 

Mindkét összehasonlítás esetén szignifikáns csoport × teszttípus interakciót találtunk (AP: 

F(1, 20)=15.63, p<0.001; AS: F(1, 26)=45.23, p<0.001), ami a post-hoc elemzésekkel 

kiegészítve azt mutatta, hogy a prosopagnosiások ugyanannyi arcot tartottak ismerősnek, mint 

az illesztett kontroll személyek (AP: p=0.13; AS: p=0.67), viszont szignifikánsan kevesebbet 

azonosítottak helyesen (p<0.001). 

CFMT és CCMT - A felfordítási hatás, illetve annak kategóriaspecifikussága 

Összpontszámát tekintve mindkét prosopagnosiás csoport összesített pontszáma (a két teszten 

együtt) rosszabb volt, mint az illesztett kontroll személyeké (csoport főhatás; AP: F(1, 

20)=20.98, p<0.01; AS: F(1, 28)=27.54, p<0.01). Az arcok esetén mért pontszámok 

összesítve magasabbak lettek, mint autó ingerek esetén (kategória főhatás; AP: F(1, 
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20)=17.22, p<0.01; AS: F(1, 28)=9.26, p<0.01). Ezt azonban mindkét összehasonlításban 

modulálta a csoport változó (kategória × csoport interakció; AP: F(1, 20)=11.21, p<0.01; AS: 

F(1, 28)=13.9, p<0.01). A Fisher LSD post-hoc elemzés szerint mindkét prosopagnosiás 

csoport összesített arc-pontszámai szignifikánsan kisebbek voltak, mint az illesztett kontroll 

arc- és autó-pontszámai (p<0.05). Mindeközben mindkét CP-s csoport autó-pontszáma 

egyforma volt a kontrollok autó és arc pontszámaival (p>0.2). Vagyis, ahogy azt vártuk, 

mindkét CP-ás minta rosszul teljesít arcok, viszont a kontrollokhoz hasonlóan autók esetén 

(4.6. ábra, A-panel). Szignifikáns felfordítási hatást találtunk mindkét (AP, AS) 

összehasonlítás esetén (orientáció főhatás; AP: F(1, 20)=5.86, p<0.05; AS: F(1, 28)=9.5, 

p<0.01), mely azonban az orientáció × csoport interakció (AP: F(1, 20)=5.55, p<0.05; AS: 

F(1, 28)=17.53, p<0.01) és a Fisher LSD post-hoc tesztek alapján a csak a CTRL csoportok 

esetén volt szignifikáns (p<0.05). A csoport × kategória × orientáció interakció az AP 

összehasonlítás esetén szignifikáns lett (F(1, 20)=11.45, p<0.01), míg az AS összehasonlítás 

esetén tendenciaszerű különbséget találtunk (F(1, 28)=3.74, p=0.06). A post-hoc elemzések 

szerint mindkét összehasonlítás esetén (AP és AS) a kontroll személyeknél szignifikáns 

felfordítási hatást találtunk, de csak arcingerekre, és ez a hatás nem figyelhető meg autók 

esetén, továbbá CP-ás mintáknál (4.6. ábra, C-panel). Az arcingereknél megfigyelhető 

felfordítási hatás elmaradása CP-ában azért különösen jelentős, mert rávilágít, hogy a normál 

állású ingerek esetén mutatott súlyosan csökkent teljesítményhez hasonló mértékű 

teljesítményromlás áll fenn a fordított állású ingereknél is. Ezek alapján elmondható, hogy a 

vizsgált CP-ás minta arc-emlékezeti teljesítménye rosszabb a kontrollokénál, valamint nincs 

arc-felfordítási hatás sem náluk, míg autók esetén ugyanolyan viselkedésmintázatot mutatnak, 

mint az illesztett kontrollok (4.6. ábra, D-panel). 

 



115 
 

 

4.6. ábra. A Cambridge tesztek eredményei a CP és a CTRL csoportokban. A) A Cambridge Face Memory Test 
és a Cambridge Car Memory Test normál állású ingerek esetén mért mutatói CPap és CPas, valamint illesztett 
kontrollok esetén. A CFMT értékek (x-tengely) szeparálják a CP és a CTRL csoportot, míg a CCMT értékek (y-
tengely) bizonyítják, hogy a károsodás arcspecifikus. B) A Cambridge Face Memory Test és a Cambridge Face 
Perception Test normál állású (fel) ingerek esetén mért eredményei CPap és CPas, valamint illesztett kontrollok 
esetén. A CFMT értékek (x-tengely) szeparálják a CP és a CTRL csoportot, a CFPT (fel; y-tengely) eredmények 
pedig szemléltetik, hogy vannak a CTRL-okhoz hasonló (CPas) és azoktól többet hibázó (CPap) CP-ások. C) 
Arc-felfordítási hatás - a Cambridge Face Memory Test egyenes állású (fel) és a Cambridge Face Memory Test 
fordított állású (ford.) ingerek esetén mért mutatói CPap és CPas, valamint illesztett kontrollok esetén. D) Autó-
felfordítási hatás - a Cambridge Car Memory Test egyenes állású (fel) és a Cambridge Car Memory Test 
fordított állású ingerek (ford.) esetén mért mutatói CPap és CPas, valamint illesztett kontrollok esetén. A 
hibasávok a csoportonkénti átlag +1SD értékeket mutatják (folytonos: CP, szaggatott: CTRL; piros: apperceptív, 
kék: asszociatív). Az 45 fokos egyenes mutatja a felfordítási hatást. Ha az érték az egyenestől balra található, 
akkor többet hibázott a fordított állású próbákban, mint a normál állásúakban, ha viszont az egyenesen, vagy 
attól jobbra, akkor nincs, vagy akár inverz felfordítási hatásról van szó. 
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Arcrészlet-illesztés teszt 

A CPap csoport rosszabbul teljesített és lassabb is volt az arcrészek illesztésében, mint a 

kontroll csoport (csoport főhatás; ACC: F(1, 20)=4.42, p<0.05); RT: (F(1, 20)=8.2, p<0.01). 

A CPas csoport viszont a kontrollokhoz hasonló teljesítményt és gyorsaságot mutatott 

(csoport főhatás; ACC: F(1,28)=0.16, p=0.69); RT: (F(1, 28)=0.02, p=0.88). A testrész 

főhatás mindkét összehasonlításban mind a pontosság (AP: F(4, 80)=9.69, p<0.001; AS: F(4, 

112)=8.35, p<0.001), mind a reakcióidő esetén (AP: F(4, 80)=13.28, p<0.001; AS: F(4, 

112)=5.68, p<0.001) szignifikáns volt. A csoport × testrész interakció csak az AP 

összehasonlításnál, a pontosság esetén volt szignifikáns (F(4, 80)=5.59, p<0.001). A post-hoc 

elemzések alapján a CPap csoport az orr és a száj esetén szignifikánsan (p<0.05), a szemek 

illesztésekor pedig tendenciaszerűen rosszabbul teljesített (p=0.07) a CTRLap csoporthoz 

képest. 

Az IES elemzés szerint, hasonlóan a pontosság és a reakcióidő elemzések eredményeihez, a 

különböző testrészek illesztése eltérő hatékonysággal működött a CPap csoportban (csoport 

főhatás; F(1, 20)=14.41, p<0.01), míg nem különbözött a CPas esetén (F(1, 28)=0.001, 

p=0.97). A testrész főhatások mellett (AP: F(4, 80)=15.98, p<0.001; AS: F(3.14, 

88.18)=7.93, p<0.001) a csoport × testrész interakció csak az AP esetben volt szignifikáns 

(F(4, 80)=4.44, p<0.01). A post-hoc analízisek szerint a CPap csoport általában rosszabb 

hatékonyságú az illesztési feladatban, mint a CTRLap csoport. Az áll és a fül esetén 

tendenciaszerűen rosszabbak (p=0.05, p=0.057), míg az arc belső részei (szem, orr, száj) 

esetén a csökkenés szignifikáns a kontrollokhoz képest (p<0.001). 

Autizmus hányados 

Egyik prosopagnosiás csoport sem tért el összpontszámait illetően az illesztett kontrolloktól 

(csoport főhatás; AP: F(1, 20)=0.05, p=0.82; AS: F(1, 28)=0.29, p=0.59). Mindkét 

összehasonlítás esetén szignifikáns skála főhatást kaptunk, ami szerint a figyelemváltás és a 

részletekre való figyelem alskálák pontjai magasabbak, mint a másik 3 alskála (AP: F(4, 

80)=14.1, p<0.001; AS: F(4, 112)=26.53, p<0.001). Ezt csak az AP összehasonlításban 

modulálta a csoport (skála × csoport interakció; F(4, 80)=2.63, p<0.05), ami megmutatta, 

hogy a CPap csoport szignifikánsan magasabb pontszámot ért el az AQ szociális alskáláján, 

mint az illesztett kontrollok (CTRLap). Az eredményeket a 4.7. ábra mutatja be. 
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4.7. ábra. Az AQ skáláinak pontszámai CPap és CPas, valamint illesztett kontrollok esetén. A hibasávok a +1 
SD értékeket mutatják. * p<0.05 

FEEST 

A CPap csoport (83.17%, +1%) rosszabbul teljesített érzelmek felismerésében, mint a 

CTRLap csoport (89.08%, +1%; csoport főhatás; F(1, 20)=12.3, p<0.01), míg a CPas 

(85.58% +1.6%) és a CTRLas (86.16% +1.6% ) csoportok között ilyen különbség nem volt 

megfigyelhető (F(1, 28)=0.065, p=0.79). Bár a csoport × érzelem interakció nem lett 

szignifikáns egyik összehasonlítás esetén sem (AP: F(2.72, 54.41),=1.65, p=0.19; AS: F(3.42, 

90.74)=0.95, p=0.42), a CPap átlagosan rosszabb teljesítménye leginkább a szomorúság és az 

undor érzelmek esetén mért, 10-15%-kal csökkent teljesítménynek köszönhető. 

Szemek teszt 

Egyik prosopagnosiás csoport pontszáma sem különbözött az illesztett kontroll csoportétól 

(AP: t(20)=-1.59, p=0.13, AS: t(28)=-1.23, p=0.23). 

ssVEP vizsgálat 

Viselkedéses eredmények 

A viselkedéses válaszok 25-70%-os koherencia szint között oszlottak el (4.8. ábra). Mindkét 

prosopagnosiás csoportnak tisztább ingerekre (kisebb zajszintre, azaz nagyobb arc-

koherenciára) volt szüksége az arcok detekciójához (CPap: 43.64% +3.2%, CPas: 43% 

+3.16%), mint a kontroll személyeknek (CTRLap: 41.36% +2.34%; CTRLas: 40.33% 

+2.97%). A CTRLas 40%-os koherencia szintnél, alacsony szórással tömörülő 
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válaszmintázatának következtében a CPas és a CTRLas között szignifikáns eltérést találtunk 

(t(28)=2.38, p<0.05), mely azt mutatta, hogy a CTRLas személyek az ingerlés során egy 

zajszinttel korábban jelezték az arc megjelenését. Ugyanez a különbség a CPap és a CTRLap 

csoportok között nem volt szignifikáns (t(20)=1.89, p=0.073). 

 

4.8. ábra. A viselkedéses válaszok aránya az inger koherenciájának függvényében. A bal oldalon a CPap és a 
CTRLap, a jobb oldalon pedig a CPas és a CTRLas összehasonlítás látható. Az ábrák jobb oldalán a keretes betét 
az egyéni válaszmaximumok csoportátlagát mutatja. A hibasávok a 95% konfidencia-intervallumokat mutatják. 
* p<0.05 

Elektrofiziológiai eredmények 

Az ingerlés frekvenciáján mért aktivitás maximuma minden csoportban a PO8 elektróda fölött 

volt mérhető, így a küszöbelemzést is ezen az elektródán, valamint a bal oldali ekvivalensén, 

a PO7-en végeztük (4.9. ábra). 

 

4.9. ábra. A 3 Hz-es ingerlési frekvencián mért amplitúdók az arc próbák alatt. A felső két sorban a CPap és a 
CTRLap, az alsó 2 sorban pedig a CPas és a CTRLas skalptérképek láthatók az inger koherenciájának 
függvényében. A fekete pontok a PO7 és a PO8 elektródákat jelölik.  
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A 3 Hz-es SSVEP amplitúdók az arc próbák során mind a CP, mind a CTRL csoportnál 25%-

os koherencia szinttől a zaj fokozatos csökkenésével folyamatosan növekedtek, míg el nem 

érték maximumukat azon koherencia érték körül, ahol a csoportonkénti viselkedéses válaszok 

átlaga volt mérhető. Ezzel szemben a zaj próbák során mért 3Hz-es aktivitás egyik csoportban 

sem változott az idő függvényében (4.10. ábra). 

 

 

4.10. ábra. A 3Hz-es ssVEP amplitúdók arc és zaj próbák esetén az inger láthatóságának függvényében a jobb 
félteke fölött mérve (PO8). Az ábra bal oldalán a CPap és a CTRLap, míg az ábra jobb oldalán a CPas és a 
CTRLas összehasonlítás látható. A hibasávok a 95% konfidencia-intervallumokat mutatják. 

 

EEG – küszöbelemzés 

Az ingerlési frekvencián mért, arcokat bemutató próbák átlagának kumulatív maximumára 

normalizált jel (arc jel), valamint a szomszédos frekvenciák átlaga (háttéraktivitás; szintén az 

arc-próbák átlagának kumulatív értékének maximumára normalizálva) 40%-os 

ingerkoherencia körül kezdett szétválni a CPas, valamint a két kontroll csoportban. Ez a 

szétválás sokkal lassabban, az inger magasabb koherencia értékénél történt meg a CPap 

csoportban. Az Ales és mtsai. (2012) módszerét követve számított detekciós küszöb (ahol az 

arc jel 10%-kal meghaladta a háttéraktivitást) ennek megfelelően eltérést mutatott a CPap 

csoportban (4.11. ábra).  
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4.11. ábra. A normalizált arc jel amplitúdók és a háttéraktivitás az inger koherenciájának függvényében a jobb 
félteke fölött mérve (PO8). Az ábra bal oldalán felül a CPap, míg lent a CTRLap; az ábra jobb oldalán felül a 
CPas, alul a CTRLas értékek láthatók. A hibasávok a 95% konfidencia-intervallumokat mutatják. 

 

Míg a CPas és a CTRLas között egyik oldalon sem találtunk eltérést (bal: U=105.5, p=0.769; 

jobb: U=70.5, p=0.081), ezzel szemben az AP összehasonlítás a jobb oldalon szignifikáns 

eltérést mutatott, azt sugallva, hogy a CPap csoport detekciós küszöbe magasabb, mint a 

CTRLap csoporté (U=23, p=0.013). A bal oldalon nem volt különbség (U=57.5, p=0.847). Az 

eredményeket a 4.12. ábra mutatja be. 
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4.12. ábra. A detekciós küszöbök mediánjai az egyes csoportokban a PO7 és a PO8 elektródákon. Az ábra bal 
oldalán a CPap és a CTRLap, a jobb oldalon a CPas és a CTRLas összehasonlítások láthatók. A hibasávok az 
interkvartilis tartományt jelölik. * p<0.05 

Megvitatás 

A vizsgálatban veleszületett prosopagnosiás, valamint illesztett kontroll személyek 

bevonásával, kiterjedt neuropszichológiai tesztbattéria és egy ssVEP detekciós kísérlet 

alkalmazásával teszteltük a veleszületett prosopagnosia funkcionális szempontú alcsoportokra 

bontásának lehetőségét. 

A látás alapvető funkcióinak teszteredményei (Ishihara-teszt, BORB tesztek) nem mutattak 

olyan eltéréseket, melyek magyarázatként szolgálhatnának a neuropszichológiai tesztekkel, 

valamint az EEG-vel végzett mérések csoportspecifikus különbségeire. 

Összhangban a korábbi vizsgálatok eredményével (B. C. Duchaine és mtsai., 2007; B. C. 

Duchaine & K. Nakayama, 2006a) minden prosopagnosiás személy rosszul teljesített az 

arcemlékezeti folyamatokat tesztelő CFFT-n, valamint CFMT-n. Utóbbi teszt autó ingerekkel 

elvégzett változatának (CCMT) kontroll csoportéhoz hasonló eredménye a CP-ás 

csoportokban rámutatott, hogy a rossz arcfelismerési teljesítmény nem általános emlékezeti 

romlás következménye, tehát a teljesítménycsökkenés arcspecifikus a veleszületett 

prosopagnosia nagy elemszámú csoportjában.  

Habár számos vizsgálat eredménye (Barton és mtsai., 2003; K. A. Dalrymple & B. Duchaine, 

2015; Dalrymple és mtsai., 2014; Davies-Thompson és mtsai., 2014; De Renzi és mtsai., 

1991; Fox és mtsai., 2008; Harris és mtsai., 2005; Weigelt és mtsai., 2014), valamint az 

arcfelismerés ún. különutas modelljei (Bruce & Young, 1986; A. W. Young & Bruce, 2011) is 

arra utalnak, hogy a tárgyfelismerési zavarok felosztásának analógiájára a prosopagnosia 

esetén is érdemes lenne az apperceptív/asszociatív felosztás megfontolása (Martha J. Farah, 
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1999; M. J. Farah, Wilson, Drain, & Tanaka, 1998), ennek célzott vizsgálata a mai napig nem 

történt meg. Ezt a hiányt pótolandó, jelen vizsgálatba bevont nagy elemszámú prosopagnosiás 

mintát az arcfeldolgozás perceptuális teljesítménye szerint (CFPT teszt életkorra korrigált 

eredményei alapján (Bowles és mtsai., 2009)) két csoportra osztottuk. A sokat (átlag +2SD) 

hibázó 11 prosopagnosiás alkotta az ún. apperceptív (CPap), a 15 keveset hibázó pedig az 

asszociatív (CPas) csoportot. Az elemzések során célzottan e csoportosítás mentén 

vizsgálatuk a többi feladat eredményeit. 

A neuropszichológiai tesztek eredményei, illetve (ahol a teszt felépítése miatt lehetőség volt a 

vizsgálatára) a felfordítási hatás számos esetben szignifikáns eltérést mutattak a CPap és az 

illesztett kontrollcsoport között. Míg a Cambridge emlékezeti teszteken csak a kontroll 

csoportnál találtunk – és ott is csak arcok esetén – felfordítási hatást, addig a CFPT-n a CPap 

csoportban nem volt kimutatható felfordítási hatás. Ez utalhat a CPap típusú 

prosopagnosiások strukturális kódolási folyamatainak zavarára. Mindezzel összhangban a 

saját fejlesztésű arcrészlet-illesztési tesztben csak a CPap csoport teljesített rosszabbul az 

illesztett kontrollokhoz képest, ráadásul a leromlott teljesítményt a megnövekedett válaszidők, 

valamint a csökkent hatékonyság (IES) is jelezték. Érdemes kiemelni, hogy a post-hoc 

elemzések alapján a strukturális kódolás, így az identitás azonosítás szempontjából 

legfontosabb testrészek (szem, orr, száj), vagyis az arc belső elemeinek az illesztése okozza a 

legnagyobb problémát a CPap csoportnak. 

Az érzelemfelismerés mérésére gyakran alkalmazott Szemek teszten nem találtunk eltérést az 

általunk mért prosopagnosiások és kontrollok között, azonban a FEEST teszt a CPap 

csoportnál szignifikáns teljesítménycsökkenést mutatott, mely a szomorúság, valamint az 

undor érzelmekre mutatott gyengébb teljesítménynek volt köszönhető. 

Mivel az Amerikai Pszichiátriai Társaság (2000) szerint az örökletes zavarok esetén 

magasabb az autizmus valószínűsége, és az autizmus spektrum zavarban többször leírták az 

arcfelismerési folyamatok problémáját (pl. Grice és mtsai., 2001; Gunji és mtsai., 2013; 

Hefter, Manoach, & Barton, 2005), fontos tisztázni, hogy a vizsgált minta esetén kizárható az 

autizmus spektrum zavar. Erre a célra használtuk az AQ kérdőívet. Fontos kiemelni, hogy az 

összesített pontszámok és az irodalmi referenciaértékek alapján egyértelműen kizárható, hogy 

ezeknél a személyeknél az autisztikus vonások súlyossága magyarázná az arcfelismeréssel 

kapcsolatos tüneteket. Mindezek mellett azonban az AQ szociális alskáláján a CPap csoport 

által elért magasabb pontszám arra utalhat, hogy ezek a típusú prosopagnosiás személyek 



123 
 

súlyosabbnak (ít)élik meg, vagy jobban szégyellik a problémájukat és emiatt több szociális 

interakciós problémáról számolnak be (pl. Kennerknecht és mtsai., 2006; Kennerknecht és 

mtsai., 2008; Kennerknecht és mtsai., 2007). 

Az arcdetekció az arcfelismerési folyamat egyik legalapvetőbb funkciója, melynek neurális 

háttere nagyrészt felderítetlen, esetleges szerepe, illetve prosopagnosiában való sérülése pedig 

az elmúlt években készült kevés számú vizsgálat szerint vitatott. Míg egyes vizsgálatok 

eltérést találtak a detekciós teljesítményben prosopagnosiás és kontroll személyek között (K. 

Dalrymple & B. Duchaine, 2015; Xu & Biederman, 2014), mások nem említenek ilyen 

különbségeket (pl. de Gelder & Rouw, 2000; B. C. Duchaine és mtsai., 2006; Le Grand és 

mtsai., 2006; Lee és mtsai., 2010; Rossion, Caldara, és mtsai., 2003). Az inkonzisztens 

eredmények lehetséges oka – nem csak a detekciós vizsgálatok kapcsán – az egyes vizsgálati 

minták heterogenitása, vagyis az adott mintában a perceptuális és nem perceptuális alapú 

problémával bíró prosopagnosiások eltérő aránya. 

Xu és Biederman (2014) egy bilateralis OFA-t és FFA-t is érintő agykárosodást szenvedett 

beteggel, MJH-val folytatott vizsgálatának tanulsága szerint az arcfelismerési hálózatrendszer 

magterületeinek sérülése összefügg az arcdetekciós küszöb eltérésével. MJH detekciós 

küszöbe magasabb, mint a kontroll személyeké, továbbá ez az eltérés arcspecifikusnak 

bizonyult. MJH, különösen rövid bemutatási idő mellett (100 ms), sokkal kisebb zajszint 

(azaz magasabb küszöb) esetén volt csak képes megállapítani a zaj háttérbe ágyazott arc 

jelenlétét, mint a kontroll személyek. 200 ms bemutatási idő esetén a különbség csökkent 

MJH és a kontrollok között. Mindez arra utal, hogy prosopagnosiában, legalábbis annak 

bizonyos eseteiben a mag rendszer arcdetekciós funkciója sérül, mely az arcspecifikus 

emlékezeti folyamatok sérülése nélkül is magyarázhatja az arcfelismerési zavar tüneteit. 

Az általunk végzett ssVEP kísérlet során az asszociatív prosopagnosiás (CPas) csoport 

viselkedésesen magasabb detekciós küszöböt mutatott ugyan, mint az illesztett kontrollok, 

ennek oka azonban nem a CPas csoport ténylegesen magasabb detekciós küszöbe, hanem az, 

hogy az illesztett CTRLas csoport alacsony szórású válaszai miatt a kontroll érték kisebb volt, 

mint a másik három csoporté (CPap, CPas, CTRLap). 

A ssVEP power értékekből számított elektrofiziológiai detekciós küszöbmérés viszont 

kizárólag a CPap csoportban mutatott szignifikáns eltérést. Hasonlóan a többi csoporthoz, a 

CPap csoportban is növekedett a jel az inger koherenciájának függvényében, azonban ez az 

amplitúdó érték nem tért el a háttéraktivitástól az arc próbák során. Ha azonban nem jelent 
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meg inger (zaj próbák), akkor hasonlóan a többi csoporthoz, a CPap csoportban sem 

növekedett a 3Hz-es aktivitás (4.10. ábra). Az eltérés oka a CPap és a többi csoport között 

tehát az volt, hogy a 3Hz-es oszcillációk amplitúdója nem szelektíven növekedett. Más 

szavakkal, az ingerlési frekvenciára való "ráhangolódás" nem történt meg szelektíven. Ez 

utalhat egyrészt arra, hogy az ingerlés nem csak az arcok által ingerelt neuron-populációk 

oszcillációs tevékenységére volt hatással, másrészt elképzelhető, hogy a CPap-ások 

magterületeinek aktivitása nem volt megfelelően szinkronizált (B. Duchaine, 2011). A 

jelenség neurális hátterének tisztázásához azonban további vizsgálatokra van szükség. 

Következtetések 

A kialakított neuropszichológiai tesztbattéria, valamint a ssVEP arcdetekciós vizsgálat 

eredményei alapján a veleszületett prosopagnosia funkcionális alcsoportokra bontása 

lehetségesnek látszik. A kapott eredmények magyarázatul szolgálhatnak az irodalmi 

adatokban tükröződő sokféleség esetleges eredetére. Az eredmények felhasználása a 

veleszületett prosopagnosia alcsoportjainak pontos differenciálásában, valamint az új, egyénre 

szabott, célzott terápiás módszerek kidolgozásában hasznosulhatnak.  
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5. Összefoglalás 

Az arcfelismerés ugyan nem humánspecifikus képesség, jelenlegi ismereteink szerint azonban 

úgy tűnik, minden faj közül az emberé a legfejlettebb. E különleges képesség neurális 

hátterének szisztematikus megismerése a múlt század második felében indult és a téma iránti 

lelkesedés napjainkig töretlen. Ennek a tudományos kíváncsiságon túl legfőbb, gyakorlati oka, 

hogy az identitás- és/vagy az érzelemfelismerés működészavara súlyos interperszonális 

zavarok forrása. Továbbá, az arcinformáció feldolgozása számos neuropszichiátriai kórkép - 

pl. skizofrénia (pl. Silverstein és mtsai., 2015), Parkinson-kór (pl. Narme, Bonnet, Dubois, & 

Chaby, 2011), depresszió (pl. Henje Blom és mtsai., 2015) -, és egyéb (szub)klinikai csoport 

esetén is eltéréseket mutat az egészséges mintákkal való összehasonlításkor (összefoglalóért 

lásd: Feuerriegel, Churches, Hofmann, & Keage, 2015), mely részben magyarázhatja az 

ezekben a zavarokban megfigyelhető szociális interakciós problémákat. 

Az elmúlt fél évszázad vizuális idegtudományi kutatási eredményeinek fényében a vizuális 

kategorizáció perceptuális és emlékezeti folyamatainak disszociációja vitathatatlan (De Renzi, 

Scotti, & Spinnler, 1969; G. W. Humphreys, Price, & Riddoch, 1999; Taminato, Miura, 

Sugiura, & Kawashima, 2014), ennek ellenére továbbra is keveset tudunk arról, hogy ezek a 

folyamatok hogyan működnek a prosopagnosia egyes eseteiben, mely folyamat(ok) sérülése, 

diszfunkciója állhat a különböző tünetmintázatú esetek hátterében. Pedig ez különösen fontos 

lenne a terápiás és egyéb fejlesztési módszerek egyénre szabása, hatékonyabbá tétele miatt.  

 A disszertációban bemutatott vizsgálatok célja az arcfelismerés magterületeihez 

köthető funkciók vizsgálata volt viselkedéses, elektrofiziológiai és képalkotó módszerek 

alkalmazásával egészséges és veleszületett prosopagnosiás személyeknél. A kísérletekben a 

felismerés korai, perceptuális szakaszába tartozó folyamatokat, az arcdetekciót és a 

strukturális kódolást teszteltük. Ezek nélkül nem létezik fiziológiás arcfelismerés, de fontos 

kiemelni, hogy ezek egészséges működése sem garancia arra, ugyanis az ezeken túli, a 

felismerés későbbi szakaszában zajló, ún. asszociatív idegi folyamatok diszfunkciója szintén 

az arcfelismerés zavarához vezet.  

Ezen folyamatok jobb megértésének érdekében az első vizsgálatunkban a vizuális felismerés 

korai szakaszát tükröző kiváltott válasz kaszkád (P1-N170-P2) paramétereit vizsgáltuk 

egészséges személyeknél arc és nem arc-ingerek esetén az ingerfeldolgozás kétféle nehezítése 

mellett. 
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5.1.  A nehezített vizuális ingerfeldolgozás kategória-specificikussága - 

kiváltott válasz korrelátumok 

Az első vizsgálatban az arc és nem-arc ingerekhez különböző mértékben hozzáadott zaj 

hatását vizsgáltuk egy 2AFC életkor-diszkriminációs kiváltott válasz paradigmával 

egészséges mintában (Németh, Kovács, és mtsai., 2014). 

A vizsgálatban alkalmazott ingerekhez adott zaj rontotta a kor-diszkriminációs teljesítményt 

és nyújtotta a feldolgozáshoz szükséges válaszidőt, de a hatás nem volt kategória-specifikus. 

A kiváltott válasz analízis eredménye összhangban van korábbi vizsgálatok eredményével (pl. 

Bankó és mtsai., 2011; Jemel és mtsai., 2003; Rousselet, Pernet, és mtsai., 2008), melyek az 

ingerhez adott zaj mértékével fokozatosan csökkent, megnőtt latenciájú N170-et írtak le. 

Habár a viselkedéses eredmények nem utaltak a zajfeldolgozás kategória általi modulációjára, 

a kiváltott válaszban a 130-200 ms-os időablakban ez tetten érhető volt. A zaj nagyobb 

mértékben növelte az arc válaszok latenciáját, mint az autók esetén regisztrált válaszokét, 

különösen az arcfeldolgozás domináns féltekéjének tekintett jobb oldalon (Haxby és mtsai., 

2000; Ishai, 2008; Ishai, Ungerleider, & Haxby, 2000). Ezzel szemben az ingerhez adott zaj 

hatása nem volt kategória-specifikus az irodalomban gyakran az általános feladatnehézséggel 

összefüggésbe hozott P2 komponens esetén, vagyis, függetlenül attól, hogy autóhoz, vagy arc 

ingerekhez kevertünk zajt, azok egyformán növelték a P2 amplitúdó értékét. Ennek a hatásnak 

a hátterében kétféle mechanizmus állhat: a zaj hozzáadás miatt megnőtt kérgi feldolgozási 

kapacitás-igény (Bankó és mtsai., 2011), vagy pedig a feladathoz kapcsolódó inger-

bizonytalanságból (öreg-fiatal kontinuum) adódó extra neuronális aktivitás (Bach & Dolan, 

2012). 

A vizsgált kiváltott válasz komponensek közül a feldolgozási hierarchia szempontjából 

alacsonyabb szintű neurális folyamatokat tükröző korai P1 komponens esetén az ingerekhez 

adott zaj kategória-specifikus hatást gyakorolt. A P1 amplitúdó értékek a zaj fokozatos 

növelésével nőttek autó ingerek bemutatásakor a jobb oldalon, míg arcok esetén csökkentek a 

bal oldalon. Az ellenkező oldalakon azonban a zajnak nem volt hatása, vagyis az arcingerekre 

mutatott jobb oldali, illetve az autók esetén mért bal oldali P1 amplitúdók nem változtak a 

hozzáadott zaj függvényében. Arról, hogy a P1 pontosan milyen neurális feldolgozási 

folyamatokat tükröz, megoszlanak a vélemények. A domináns nézet szerint az 50-130 ms-os 

időablakban megjelenő, főleg occipitális eloszlású pozitivitás összefüggésben van a látott 

inger alacsonyabb szintű paramétereivel (pl. luminancia, fényerő) (Johannes, Munte, Heinze, 

& Mangun, 1995), de vannak olyan eredmények, amik már ebben a korai időablakban is 
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kategória-specifikus neurális aktivitásra utalnak (Taylor, 2002). A vizsgálatban 

kiegyenlítettük azokat a paramétereket, melyek befolyásolhatják a P1-et, így kevés a 

valószínűsége, hogy a mért hatások mögött ezeknek az alacsony szintű inger-

tulajdonságoknak a szisztematikus varianciája áll. Hozzá kell tennünk azonban, hogy a 

feladatot kifejezetten azzal a céllal terveztük, hogy megmérhessük a perceptuális 

diszkriminációs hatékonyságot arc és nem arc inger esetén, így az arc mellett olyan 

ingerkategóriára volt szükségünk, melyre szintén alkalmazható az arc ingerekre is érvényes 

dimenzió. Így dimenziónak a kort, kontroll kategóriának pedig az autót választottuk, ami a 

következőket vonta maga után: az idős arcok szükségszerűen ráncosabbak, így kontraszt- és 

éleloszlásukat tekintve eltérnek a többi ingertől (ezt semmilyen módon nem lehet korrigálni, 

azzal ugyanis éppen az életkorra utaló információt eliminálnánk), mely eltérés a magas téri 

frekvenciáknál jelentkezett. Az öreg és fiatal autók között ez nem okoz különbséget az 

"öregedés" mibenléte miatt, ugyanis az öregebb autók nem ráncosabbak, hanem az élek 

tulajdonságai, görbületei változnak. További vizsgálatok szükségesek annak méréséhez, hogy 

ez az eltérés mennyiben befolyásolhatja a P1 komponensen mért hatásokat. 

Függetlenül attól, hogy az irodalmi adatok alapján a P1 érzékeny-e az ingerhez adott zajra 

(Bankó és mtsai., 2011; B. L. Schneider, DeLong, & Busey, 2007), vagy sem (Horovitz, 

Rossion, Skudlarski, & Gore, 2004; Jemel és mtsai., 2003), az általános nézet szerint a P1 

nem kapcsolható össze a kategória-specifikus feldolgozási folyamatokkal, de ellenkező 

vélemény is ismert (lásd pl. Dering és mtsai., 2011). Saját eredményeink szerint az ingerekhez 

adott zaj féltekénként eltérően modulálja a két kategória kiváltott válaszait a P1 időablakában. 

Összefoglalva, ha figyelembe vesszük, hogy számos forrás-lokalizációs vizsgálati eredmény 

szerint mind a P1-nek, mind a P2-nek is a LO lehet a legfőbb kérgi generátora 

(összefoglalóért lásd: Schendan & Lucia, 2010), továbbá, hogy a LO zajfeldolgozásban 

betöltött szerepére vonatkozóan szintén számos vizsgálati eredmény is utal (pl. Bankó és 

mtsai., 2011), könnyen belátható, hogy a P1 generátora, valamint a zajfeldolgozás kérgi 

reprezentációja - legalábbis részben - azonos agyterületekhez köthető. 

 Egy későbbi vizsgálatsorozatban a kísérletet elvégeztük nagy elemszámú veleszületett 

prosopagnosiás és illesztett kontroll csoporton. Ennek eredményei azt mutatták, hogy az inger 

bemutatását követő 200-250 ms közötti (P2), az inger nehezített vizuális feldolgozásával (itt 

zajszűrés) összefüggő folyamatok működése alapján a prosopagnosia differenciálható. Habár 

a P2 időablakában tükröződő folyamatok egészséges arcfelismerésben betöltött szerepével 

kevesebb vizsgálatban találkozunk, van néhány adat, ami a P2 időablakában zajló neurális 
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aktivációt a csoportosítási folyamatokkal (Schendan & Lucia, 2010) és az arcok 

individuációjával kapcsolják össze (Schulz, Kaufmann, Kurt, & Schweinberger, 2012). 

Továbbá, utóbbi vizsgálatunk eredményei utaltak az apperceptív és asszociatív prosopagnosia 

esetén ezen folyamatok működésbeli eltérésére is (Zimmer, Németh, Kovács, Vakli, & 

Kovács, 2014), ami alapján úgy tűnik, a prosopagnosia beilleszthető a klasszikus 

arcfelismerési modellekbe (Bruce & Young, 1986; M. Ida Gobbini & Haxby, 2007; Haxby és 

mtsai., 2000; Haxby, Hoffman, & Gobbini, 2002), melyekben az arfelismerés észlelési és 

emlékezeti folyamatai mind funkcionálisan, mind idegrendszeri reprezentációjukat illetően 

elkülönülnek. 

5.2.  Az arcfelismerés magrendszerének kategória-szenzitivitási zavara a 

veleszületett prosopagnosia örökletes változatában 

 

Habár a prosopagnosiával foglalkozó kutatási beszámolók száma az elmúlt két évtizedben 

jelentősen megnőtt, a mai napig is csak pár tanulmány foglalkozik a prosopagnosia öröklődő 

változatával (lásd: B. C. Duchaine és mtsai., 2007; Grueter és mtsai., 2007; Lee és mtsai., 

2010; Schmalzl és mtsai., 2008). Továbbá, ezekben a vizsgálatokban mindmáig csak 

viselkedéses teszteket alkalmaztak, tehát sem fMRI-vel – vagy más képalkotó eljárással –, 

sem elektrofiziológiai módszerekkel nem térképezték fel az arcfelismerési zavar hátterében 

álló neurális funkciók eltéréseit. A veleszületett prosopagnosia feltételezhetően örökletes 

változatával kapcsolatos vizsgálataink tehát hiánypótlók, mivel egy család két generációjának 

három tagjánál a viselkedéses tesztek alkalmazásán túl a magterületek arcszenzitivitását 

fMRI-vel (Németh, Kovács, és mtsai., 2014) és EEG-vel is teszteltük (Németh, Zimmer, és 

mtsai., 2014). 

A prosopagnosiás családtagokkal ellentétben a kontroll csoportban fiziológiás arcszenzitív 

válaszokat regisztráltunk az arcfelismerési hálózat magterületeiről (FFA, OFA, ill. LO). Az 

fMRI, valamint a viselkedéses eredmények együttesen az arcfeldolgozás perceptuális 

folyamatainak zavarára és a zajszűrés súlyos problémájára utalnak a prosopagnosia örökletes 

típusában.  

A család két fiatalabb tagjához illesztett kontrollok esetén a LO tárgyképek esetén mért 

erősebb aktivitása egybecseng a korábbi eredményekkel, melyek a LO-t a 

tárgyfeldolgozáshoz kapcsolható területként írják le (Grill-Spector és mtsai., 1999; Malach és 

mtsai., 1995), vagyis nem tartozik a klasszikus magterületek közé (Haxby és mtsai., 2000), de 
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az utóbbi évek vizsgálatainak eredményei alapján az arcfeldolgozás (Kim és mtsai., 2006; 

Nagy, Greenlee, & Kovacs, 2011; Nagy és mtsai., 2012; Puce, Allison, Gore, & McCarthy, 

1995) és zajszűrés folyamataiban (Bankó és mtsai., 2011) betöltött szerepe is egyre inkább 

valószínűsíthető.  

A HRF különböző tulajdonságainak elemzése egyre nagyobb hangsúlyt kap az utóbbi 

években (lásd pl. Bellgowan, Saad, & Bandettini, 2003; Formisano & Goebel, 2003; 

Handwerker, Ollinger, & D'Esposito, 2004; Richter és mtsai., 2000), emiatt a magterületek 

kategória-szenzitivitásának mérése mellett megvizsgáltuk az ezekről a területekről 

mintavételezett haemodinamikus válasz alakját és dinamikáját is. 

Miközben az arcszelektivitás mellett a neurális válasz alakja és dinamikája a veleszületett 

prosopagnosiás család mindhárom tagjánál, mindhárom területen eltért, a részletes 

neuropszichológiai tesztsorozat eredményei nem utaltak tárgyakkal kapcsolatos feldolgozási 

problémákra a családtagoknál. Ez pedig szintén a LO arcfeldolgozásban és annak zavarában 

betöltött, korábban nem feltételezett szerepére utal. 

A HRF atipikus dinamikája korábban egy szerzett prosopagnosiás eset vizsgálatakor már 

felmerült (Schiltz és mtsai., 2006), mely a veleszületett – vélhetően öröklött – és a szerzett 

prosopagnosia neurális hátterének közös vonásaira hívja fel a figyelmet. 

Az egészséges mintában mért hirtelen felfutó, majd hosszasan tetőző BOLD válasz helyett a 

prosopagnosiás család tagjainál szinuszoid alakú neurális választ mértünk, tehát az egészséges 

arcészlelésben egymással többszörös összeköttetésben álló területek neuron-populációinak 

aktivitása a feldolgozás kezdeti szakasza után csökkenni kezdett. A rendelkezésre álló adatok 

alapján a jelenség pontos neurális háttere nem tárható fel részletesen, de mivel mindhárom 

mért területen, ráadásul kategóriától függetlenül eltérő választ mértünk, felmerül egy, a 

hierarchiában a három területet megelőző, vagy a területek közül a hierarchia alján lévő 

kevésbé domén-specifikus area (pl. LO) arcfelismerésbeli szerepe. Ezt erősítik azok az 

eredmények is, amik szerint a LO aktivitásának több korai kiváltott válasz komponensre is 

hatása van (Schendan & Lucia, 2010). 

Ahogy a humán in vivo stimulációs vizsgálatok áttekintésekor láthattuk, ezek a vizsgálatok 

legtöbbször az OFA arcfelismerésben betöltött szerepét vizsgálták. Eredményeink arra 

utalnak, hogy a jövő vizsgálataiban a feldolgozási hierarchiát tekintve korábbi területek 

szerepét is érdemes lenne részletesebben körüljárni. 

Habár az EEG lokalizációs pontossága messze elmarad az fMRI-étől, a neurális 

folyamatok időtartamát és sorrendiségét illetően sokkal pontosabb képet nyerhetünk általa, 

így az fMRI vizsgálatban részt vett prosopagnosiás család tagjain, valamint illesztett kontroll 
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mintán teszteltük a vizuális feldolgozás elektrofiziológiai korrelátumainak arcszenzitivitását 

egy kiváltott válasz kísérletben (Németh, Zimmer, és mtsai., 2014). 

Elvárásainknak megfelelően és számos korábbi kutatás eredményével összhangban (Jemel és 

mtsai., 2003; Rousselet, Pernet, és mtsai., 2008; B. L. Schneider és mtsai., 2007) neurotipikus 

személyeknél a Fourier fázis-randomizált zaj kiváltotta arcszenzitív N170 amplitúdói 

jelentősen kisebbek voltak, mint az arcok által kiváltottak, ellenben a prosopagnosiás család 

tagjainál az arcok által kiváltott válaszhoz hasonló jelet generáltak a zajképek. Más szavakkal, 

a családtagok N170-je nem volt arcszenzitív, ami megfelel annak, amit a korábbi fMRI 

vizsgálat (Németh és mtsai., 2015) eredménye alapján vártunk. A család mindhárom tagjának 

kiváltott válaszai azokhoz a szerzett (R-IOT1, B-OT/AT1 - Dalrymple és mtsai., 2011; PHD - 

Eimer & McCarthy, 1999), valamint fejlődési/veleszületett (KW - Bentin és mtsai., 2007; YT 

- Bentin és mtsai., 1999; MZ - DeGutis és mtsai., 2007; EB, KNL, NM - Harris és mtsai., 

2005; SO, GH - Kress & Daum, 2003b; ET - Minnebusch és mtsai., 2007; JS, CB - Righart & 

de Gelder, 2007; 1 személy - Rivolta, Palermo, Schmalzl, & Williams, 2012; 4 személy - 

Towler és mtsai., 2012) prosopagnosiás esetekben leírtakhoz voltak hasonlóak, akiknél 

szintén nem volt eltérés arc és nem arc ingerek kiváltotta N/M170 komponensek amplitúdói 

között. 

Noha az irodalomban bemutatott prosopagnosiás esetek közel felében nem arcszenzitív az 

N170, a szenzitivitás-csökkenés pontos mechanizmusa mindmáig tisztázatlan, mint ahogy az 

is vita tárgyát képezi, hogy pontosan mi áll a kiváltott válaszok keletkezése, ezáltal egy válasz 

méretének csökkenése mögött (lásd pl. Hanslmayr és mtsai., 2007; Rossion & Jacques, 2011; 

Sauseng és mtsai., 2007). A korábbi prosopagnosiás vizsgálatokban bemutatott kiváltott 

válasz görbékből azonban arra következtethetünk, hogy ezekben az esetekben az N/M170 

arcszenzitivitás csökkenése/eltűnése egyetlen kivétellel (JS - Righart & de Gelder, 2007) 

annak volt köszönhető, hogy a nem-arc inger generálta N/M170 amplitúdója nagyobb volt, 

mint a kontroll személyekben; nem pedig annak, hogy az arc kiváltotta N/M170 mérete 

csökkent le. Az agy N/M170 kialakulásáért felelős kérgi területei ezekben az esetekben nem 

generáltak eltérő jelet az arcok és a nem arc ingerek bemutatásakor. Annak megállapításához, 

hogy ez maguknak a generátor területeknek az inger-szenzitivitás zavarát, vagy az őket 

bemeneti információval ellátó korábbi vizuális feldolgozáshoz köthető területek szűrési 

problémáját jelzi, további vizsgálatok szükségesek. 

Annak a megértéséhez, hogy milyen mechanizmusok állhatnak a CP-ás családtagoknál a zaj 

ingerek kiváltotta N170 amplitúdók megnövekedése mögött, a vizsgálatban használt új 
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elemzési megközelítéssel sikerült közelebb kerülni. A feltételenként átlagolt válaszok 

analízise mellett az egyedi próbák válaszainak külön elemzése rámutatott, hogy a zajképek 

esetén megfigyelhető amplitúdó növekedése összefügg a próbánkénti válasz-latenciák idői 

szinkronizációjának növekedésével, vagyis a latencia-szórások csökkenésével. Az idő-

frekvencia elemzések pedig arra világítottak rá, hogy a CP-ás családtagok zajképek esetén 

megnövekedett N170 amplitúdó értékei a theta és az alfa oszcillációk fáziskoherencia, illetve 

power emelkedésével is összekapcsolható. 

Összegezve, a CP-ás család vizsgálatainak eredményei szerint az arcfelismerési hálózat 

magterületén található arcspecifikus neuron-populációk aktivitása hasonlóan szinkronban 

működik arcok és nem-arc ingerek feldolgozásakor, melynek eredményeképpen 

csökken/eltűnik az N/M170 arcszenzitivitása, amit a strukturális kódolási folyamatokkal, 

illetve azok sérülésével lehet összekapcsolni (Bentin & Deouell, 2000; Eimer, 2000b). Ez a 

jelenség azonban – ahogy az áttekintett irodalomban láthattuk – nem minden 

fejlődési/veleszületett prosopagnosiás esetre érvényes, mely sugallja a prosopagnosia neurális 

hátterének heterogenitását és a prosopagnosia csoportosításának lehetőségét a korai kategória-

szenzitív perceptuális feldolgozási folyamatok épségétől függően. 

5.3.  Az arcdetekció eltérései a prosopagnosia apperceptív és asszociatív 

változatában 

A látás komputációs modelljében (Marr, 1982), valamint a különböző vizuális agnosia 

modellekben (pl. G.W.  Humphreys & Riddoch, 1987) a figura-háttér szegmentáció, a 

detekció a magasabbszintű tárgyfelismerés "előszobája". Ezek elégtelen működése esetén a 

hierarchikus rendszer "magasabb" szintű funkciói nem jutnak megfelelő információhoz (Liu, 

Harris, & Kanwisher, 2002; Nestor, Vettel, & Tarr, 2013; Or & Wilson, 2010; D. Y. Tsao & 

Livingstone, 2008). 

Noha az utóbbi években a veleszületett prosopagnosiával kapcsolatos vizsgálatok száma 

folyamatosan nő, a detekciós folyamatok vizsgálatával mégis csak ritkán találkozunk a zavar 

kapcsán. Ezen kevés számú vizsgálat eredményei pedig ellentmondásosak, mely 

összefüggésben lehet az ezekben alkalmazott paradigmák közti különbségekkel, és a 

vizsgálati minták alacsony elemszámaival. 

Az irodalomból megismert esetek eredményeinek heterogenitása, valamint korábbi 

vizsgálataink eredményei alapján olyan nagymintás vizsgálatot végeztünk, melyben arc-
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percepciós teljesítmény szerint teszteltük a veleszületett prosopagnosia lehetséges 

alcsoportjait viselkedéses neuropszichológiai tesztekkel, valamint egy arcdetekciós ssVEP 

kísérlettel. 

A prosopagnosia diagnosztikus tesztje, a CFMT (B. C. Duchaine & K. Nakayama, 2006a) 

minden résztvevő esetén megerősítette a prosopagnosia diagnózist, míg a CCMT (Dennett és 

mtsai., 2012) eredményei kizárták annak a lehetőségét, hogy az arc-emlékezeti zavar 

valamilyen általános, ingerfüggetlen emlékezeti károsodásnak a következménye lenne. A 

további neuropszichológiai tesztek megerősítették, hogy az arcfelismerési probléma nem 

vezethető vissza az alapvető látási (BORB; Riddoch & Humphreys, 1993), színlátási 

(Ishihara, 1925), vagy az általános intellektuális funkciók (RSPM; Raven és mtsai., 2000) 

zavarára. 

 A CFMT életkorra korrigált referenciaértékeihez (Bowles és mtsai., 2009) képest általunk 

mért alacsonyabb egyéni értékek arra azonban nem adtak választ, vajon minden személy 

arcfelismerési problémája mögött ugyanaz a neuronális háttérmechanizmus áll-e, hiszen a 

CFMT egy emlékezeti teszt, míg az arcfelismerés neurokognitív modelljei szerint (Bruce & 

Young, 1986; A. W. Young & Bruce, 2011) az arcfelismerés funkciói hierarchikusan 

szerveződnek, és abban az emlékezeti folyamatok sikeressége számos alacsonyabb, 

perceptuális funkció működésétől függ. Vagyis a CFMT teszten elért gyenge teljesítmény 

akár egy alacsonyabb szintű folyamat károsodásának következményeként is kialakulhat, 

miközben az általános emlékezeti kódolási és hozzáférési funkciók érintetlenek. Ennek 

vizsgálatához a CFPT (B. C. Duchaine és mtsai., 2007) egyenes állású próbáin elért 

hibaszámok és a Bowles és mtsai. (2009) által közölt referenciaértékek alapján kettéosztottuk 

a prosopagnosiás mintát egy sokat hibázó ún. apperceptív (CPap) és egy kontroll 

személyekkel egyforma hibaszámot mutató, ún. asszociatív (CPas) csoportra. Több 

neuropszichológiai teszt eredménye is arra utalt (csökkent felfordítási hatás a CFMT és a 

CFPT feladatban, csökkent teljesítmény az illesztési feladatban), hogy a CPap típusú 

prosopagnosiások esetén már a strukturális kódolási folyamatok szintjén is mérhető a 

károsodás, ami alapja lehet az arcfelismerési, arcemlékezeti teljesítményromlásnak. 

Mindeközben ugyanezek a hatások nagyrészt a kontroll csoportban tapasztaltakkal 

összevethető nagyságúak voltak a CPas csoport esetén, ami alapján arra következtethetünk, 

hogy náluk az arcfelismerés zavara a perceptuális folyamatokat követő emlékezeti, 

hozzáférési folyamatok problémájával függhet össze. 

A ssVEP kísérletben az arcfelismerési folyamat egyik legalapvetőbb funkcióját, az arc-

detekciót vizsgáltuk. A perceptuális küszöb a vizsgálat koncepciója szerint kettéosztott 
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prosopagnosiás mintákban eltérő volt. Míg a CPap csoportnál magasabb volt, mint az 

illesztett kontrolloké, a CPas esetén ilyen különbség nem volt. Eredményeink feloldhatják a 

korábbi detekciós vizsgálatok eredményei között feszülő ellentmondást, ugyanis míg 

bizonyos vizsgálatok találtak (K. Dalrymple & B. Duchaine, 2015; Xu & Biederman, 2014), 

más vizsgálatok nem találtak eltérést a prosopagnosiás és kontroll személyek közötti 

detekciós teljesítményben (pl. de Gelder & Rouw, 2000; B. C. Duchaine és mtsai., 2006; Le 

Grand és mtsai., 2006; Lee és mtsai., 2010; Rossion, Caldara, és mtsai., 2003). Ennek oka 

szerintünk a következő: a korábbi vizsgálatok figyelmen kívül hagyták, hogy az általuk 

aktuálisan vizsgálatba vont prosopagnosiás személyeknél az arcfelismerési folyamatok mely 

szintjén található a zavar forrása. 

5.4.  A veleszületett prosopagnosia funkcionális alcsoportjai az 

arcfelismerési modellekben 

Az irodalomban bemutatott, illetve általunk vizsgált prosopagnosiás személyek viselkedéses 

és neurális profilja alapján úgy tűnik, hogy bizonyos személyeknél (apperceptív típus) az 

arcfelismerési probléma hátterében a gyrus occipitalis inferior területéhez köthető (Haxby és 

mtsai., 2000) strukturális kódolási folyamatok (Bruce & Young, 1986), vagy az ebbe 

integrálódó részfunkció(k) problémája állhat. A korai szűrés zavar elképzelés szerint a korai 

látókérgi területek vagy nem megfelelően feldolgozott, vagy nem szelektált információt 

továbbítanak a további feldolgozási folyamatokat végző arcszenzitív magterületek felé (B. 

Duchaine, 2011). Következésképpen ezek aktivációja és az általuk kialakított neurális 

reprezentáció elégtelen, hogy az egészséges felismeréshez szükséges, értelmezhető bemenetet 

adjon az arcfelismerő egység, a személyazonosítási csomópont és/vagy a névelőhívási központ 

(Bruce & Young, 1986) asszociatív folyamatainak. Utóbbiak neurális reprezentációjukat 

tekintve a temporális lebenyhez, a kiterjesztett rendszerhez tartoznak (Haxby és mtsai., 2000) 

és azon prosopagnosiás esetekben, ahol a perceptuális funkciók normál működésűek, a 

felismerési zavart ezek szelektív diszfunkciója okozhatja (asszociatív típus). Mindez 

megmagyarázná, hogy miért látunk vegyes képet abból a szempontból, hogy az N/M170, 

illetve a magterületek arcszenzitívek-e, vagy sem, a különböző vizsgálatokban bemutatott 

prosopagnosiások körében. Annak pontos megállapításához, hogy vajon a strukturális 

kódolásként elnevezett modul milyen részfolyamatok együtteseként hozza létre a megfelelő 

arcreprezentációt és hogy ezek a folyamatok - pl. a detekció - domén-specifikusan sérülnek-e 

prosopagnosiában, további vizsgálatok szükségesek. 
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A magterületek szenzitivitási problémáinak hétterében, ahogy korábban tárgyaltuk, felvetődik 

a LO, illetve a hozzá kapcsolódó funkciók, illetve a LO és a mag rendszer közötti kapcsolat 

zavara. Ezen hipotézisek helytállóságát a LO TMS ingerlésével egybekötött, különböző 

vizuális-perceptuális folyamatokat tesztelő kísérletekkel lehetne ellenőrizni. 

 

Összegezve, vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a korai kiváltott válaszok inger-

szenzitív idegrendszeri folyamatokra utalnak, mivel a zajfeldolgozás elektrofiziológiai 

korrelátumai már az ingerfeldolgozás ezen korai szakaszában ingerspecifikusak. Továbbá, a 

felfordítási hatásban, az arcszenzitivitásban, illetve a zajfeldolgozásban tükröződő alapvető 

fontosságú, a mag rendszeréhez köthető perceptuális-strukturális kódolási funkciók 

károsodása nem a veleszületett prosopagnosia általános jellemzője. Az általunk megvizsgált 

család, valamint a nagymintás vizsgálati csoport eredményeinek heterogenitása indikálja a 

zavar perceptuális és asszociatív alcsoportokra történő felosztását, valamint ezen szempontok 

alkalmazását további vizsgálatok, ill. terápiás módszerek kidolgozása során. 
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Limitációk 

A bemutatásra került prosopagnosiás család arcfelismerési folyamatainak részletes vizsgálata 

számos, az egészségestől eltérő neurális aktivitásbeli eltérésre rávilágított. Fontos, hogy ezek 

érvényességét a veleszületett, vélhetően örökletes prosopagnosia újabb, esetleg tágabb 

csoportjaiban is ellenőrizzék. 

A személyfelismerés komplex folyamatában nem csak az arcinformációra támaszkodunk. A 

mozgás, a hang és a gesztusok elemzése és azonosítása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a 

mindennapokban olyan esetben is azonosítani tudjuk ismerőseinket, amikor az arcinformáció 

nem, vagy csak limitáltan áll rendelkezésre. A kiegészítő információk szerepének vizsgálata 

mellett legalább ugyanennyire fontos az arcfelismerés és a figyelmi folyamatok integrációja. 

Stefan Schweinberger munkacsoportja több évtizede élenjáró munkát végeznek ezen a 

területen, melyet a témában született számtalan közlemény és önálló disszertáció 

megszületése bizonyít. Ezek érdemi áttekintése a jövőben tervezett vizsgálatok szempontjából 

lényeges, ám jelen disszertáció célkitűzésein messze túlmutat. 
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